
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๒ /๒๕๖๒ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๒   
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

--------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์   ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางรตนมน จันทรอุทัย   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๕. นางนงลักษณ์ ทองนาค  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๖. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย   ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
๗. ว่าที่ร้อยตรี ผศ.วัชระ โพธิสรณ์   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๙. นางสาวเจนจิรา งามมานะ   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๐. นายอรรถการ สัตยพาณิชย์   ผู้อ านวยการสถานีวิทยุฯ 
๑๑. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๑๒. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางประดิษฐา     นาครักษา   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

ประธานกล่าวต้อนรับผู้อ านวยการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ๒ ท่าน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี      
ผศ.วัชระ โพธิสรณ์ ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  และนางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย ผู้อ านวยการกองสื่อสาร
องค์กร และแจ้งที่ประชุมทราบ ๓ เรื่อง คือ  

๑. ที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน 
๒๕๖๒ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารงาน จ านวน ๑๐ ด้าน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร โดย
ส านักงานอธิการบดีจะเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยต่อไป และขอให้หัวหน้าหน่วยงาน    
ในสังกัดส านักงานอธิการบดีแจ้งบุคลากรภายในหน่วยงานให้รับทราบและถือปฏิบัติ และพิจารณาแนวทาง   
ในประกาศท้ัง ๑๐ ด้าน เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



 ๒ 

๒. ในการประชุมเร่งรัดงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ รักษา
ราชการแทนอธิการบดีขอบคุณหัวหน้าหน่วยงานที่ช่วยให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๒ ดีกว่าปี
ที่ผ่านมา 

๓. ส านักงานอธิการบดีมีก าหนดจัดโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในส านักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ 
โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยมีทีมวิทยากรด้านแผน ๑ ท่าน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  และด้าน
ประกันคุณภาพ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์  ดร.ฉันทนา ปาปัดถา         
ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น ขอให้ทุกหน่วยงานศึกษาเพ่ิมเติมจากส านักงานอธิการบดีในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อาทิเช่น 
มทร.ธัญบุรี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นต้น และในการอบรมขอให้แต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  เลขานุการรายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๔.๓ พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑.เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  
๒.มอบกองกลางเก็บข้อมลูรายงานผลการน า
ระบบ E-Meeting มาใช้ในการจัดประชุมของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบด ี

กองกลางรายงานว่า ตั้งแต่วันท่ี ๑ ต.ค. 
๖๑ – ๓๑ มี.ค.๖๒ หน่วยงานในสอ.มี
การน าระบบ E-Meeting มาใช้จัด
ประชุมจ านวน ๓๑ ครั้ง 

๔.๕ รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานใน
สังกดัส านักงานอธิการบดี  รอบ 6 
เดือนแรก  (มิถุนายน  2561 – 
พฤศจิกายน 2561) ประจ าปี
การศึกษา 2561 

๑.รับทราบ 
๒.มอบหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ
ผู้รับบริการ (Improvement Plan) 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแล้ว    
กองบริหารงานบุคคลเสนอที่ประชุม
พิจารณาวาระที่ ๔.๗ 

๖.๑ ข้อเสนอหรือข้อค าถามเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
๑) การตดิตามการซ่อมห้องครัวบริเวณ
ข้างโถงลิฟท์ ช้ัน ๔ เนื่องจากพบว่า
สภาพผุกร่อน มีเช้ือรา และมีช้ินสว่น
ตกลงไปด้านล่าง 

มอบกองกลางแจ้งผลการด าเนินการในที่
ประชุมในครั้งต่อไป 

กองกลางได้น า ๓ ช้ินงาน มารวมกัน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนท่ีฝ่ายออกแบบ 
กองนโยบายและแผนจดัท าราคากลาง 

๒) ปัญหาการใช้ห้องประชุมที่มีการจอง
ซ้อนกัน เนื่องจากผู้รับจองไม่ไดล้งใน
หนังสือจองห้องประชุม 

มอบกองกลางด าเนินการพัฒนาเป็นระบบการ
จองห้องประชุมออนไลน์ และการขอใช้รถ
ออนไลน์ และในระหว่างรอระบบขอให้ทุก
หน่วยงานท่ีมีการจองห้องประชุม ต้องแจ้งให้
หัวหน้างานอาคารและยานพาหนะทราบทุกครั้ง 

กองกลางได้ประสานส านักวิทยบริการฯ 
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดท าระบบ
ทั้ง ๒ ระบบ 

 
 



 ๓ 

วาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
๓) ในการประเมินคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
/ส านัก ได้รับข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกว่า ภมูิทัศน์บาง
พื้นที่ไม่เรยีบร้อย วางสิ่งของระเกะระกะ เช่น 
ใต้บันไดอาคาร๑ (ตึกบ่อปลา) มีโต๊ะเก้าอี้ท่ี
ช ารุดแล้วน ามากองรวมกัน  

มอบกองกลางเชิญผู้เกีย่วข้องหารอื
ร่วมกันวา่พื้นที่ใดควรปรบัปรุงแบบไหน 
อย่างไร ถึงแม้พื้นท่ีเล็กแต่ต้องเรียบร้อย
และสะอาด 

กองกลางได้ด าเนินการแจ้งหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบมาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๔) ห้องน้ าช้ัน ๒ครึ่ง อาคาร๑ (ตึกบ่อปลา) 
มืดมาก และพบผู้ชายในห้องน้ าหญิง และ   
ไม่มีการใส่กระดาษทิชชู่เลย 

มอบกองกลางด าเนินการ กองกลางด าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ    
ใส่ทิชชู่และแจ้งเจ้าหน้ารักษาความ
ปลอดภัยใหเ้ข้มงวดในการตรวจสอบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒  เวียนแจ้งกรรมการแล้ว และไม่มีกรรมการ
ทักท้วงแต่ประการใด จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี 4.๑ พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๙ เดือน (๑ มิ.ย.๖๑ – ๒๘ ก.พ.๖๒) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  ตามที่ ส านักงานอธิการบดี จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานในสังกั ด
ส านักงานอธิการบดีรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (๑ มิ.ย.๖๑ – ๒๘ ก.พ.๖๒) ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น 
  ส านักงานอธิการบดี ได้เสนอตารางรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
ของส านักงานอธิการบดี รอบ ๙ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 ๔ 

เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ. 

(ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผล 
การ

ด าเนินงาน
รอบ 9 เดือน 

ผลคะแนน
รอบ 9 
เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 3 คะแนน  3 ข้อ 3 คะแนน สอ. 
1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏบิัติตาม

ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านกังานอธิการบด ี
ค่าเฉลี่ย  
3.51 

ค่าเฉลี่ย  
3.17 

ค่าเฉลี่ย  
3.17 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดสอ. 

1.2.1 การพัฒนาการปฏิบตัิงานตาม
ภารกิจของกองกลาง 

3 คะแนน  3 ข้อ 3 คะแนน 
 

กก. 

1.2.2 คณุภาพการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน การบญัชี และงานพัสด ุ

2 ข้อ  4 คะแนน 4 คะแนน 
 

กค. 

1.2.3 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา 

5 เรื่อง  13 เรื่อง 5 คะแนน 
 

กบ. 

1.2.4 การพัฒนาฐานข้อมลูเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน 

4 ข้อ  3 ข้อ 3 คะแนน 
 

กนผ. 

1.2.5 การให้บริการนักศึกษา 3 คะแนน  3 ข้อ 3 คะแนน กพศ. 

1.2.6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3 คะแนน  3 ข้อ 3 คะแนน กพศ. 

1.2.7 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนางานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

3 ข้อ  3 ข้อ 3 คะแนน 
 

กวส. 

1.2.8 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาส่งเสรมิโครงการพิเศษนานาชาติ 

3 ช้อ  3 ข้อ 3 คะแนน 
 

กวส. 

1.2.9 ระดับความส าเร็จการ
ปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร 

3 คะแนน  2 ข้อ 2 คะแนน 
 

กสอ. 

1.2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

3 คะแนน  5 ข้อ 4 คะแนน กศว. 

1.2.11 การด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 

3 ข้อ  3 ข้อ 3 คะแนน สปภ. 

1.2.12 ระดับความส าเร็จการ
ปฏิบัติงานสถานีวิทย ุ

3 คะแนน  3 ข้อ 3 คะแนน 
 

สถานีวิทยุฯ 

 1.3 การบริหารจัดการความเสีย่ง 3 คะแนน  4 ข้อ 4 คะแนน กนผ. 

1.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 3 คะแนน  3 ข้อ 3 คะแนน สอ. 

 
1.5 ร้อยละความส าเรจ็ของการเตรียมความ

พร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 
3 ข้อ  3 ข้อ 3 คะแนน 

 
กบ. 

2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการบริการ
ที่มีประสิทธภิาพ 

2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

3 คะแนน ร้อยละ 
62.50 

4.17 
คะแนน 

สอ. 

3. บุคลกรมีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารจัดการตาม
สายงาน 

3.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของส านักงานอธิการบด ี

3 คะแนน  6 ข้อ 5 คะแนน 
 

กบ. 

3.2 ร้อยละของบุคลากรของส านกังาน
อธิการบดีที่ไดร้ับการสรา้งเสริมสมรรถนะด้าน
วิชาชีพการบริหารจดัการและทักษะตามสาย
งาน 

ร้อยละ 90  ร้อยละ 
92.93 

4 คะแนน 
 

กบ. 



 ๕ 

เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ. 

(ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผล 
การ

ด าเนินงาน
รอบ 9 เดือน 

ผลคะแนน
รอบ 9 
เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การให้บริการที่
มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 

4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทั งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการ
ให้บริการของบุคลากร 

4 คะแนน 4.52 
คะแนน  

5 คะแนน 
 

กบ. 

4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรยีนด้านการ
บริการ 

ไม่เกิน 
4 เรื่อง 

 0 เรื่อง 5 คะแนน 
 

กบ. 

4.3 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงานใน
หน่วยงานหรือรางวัลทีไ่ดร้ับการยกย่องจาก
หน่วยงานภายใน/ภายนอก 

2 หน่วยงาน/
รางวัล 

3 หน่วยงาน/
รางวัล 

3 คะแนน 
 

สอ. 

ค่าเฉลี่ยรวม 4 เป้าประสงค์ 11 ตัวบ่งชี้หลัก 12 ตัวบ่งชี้ย่อย 3.85 
ระดับดี 

  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาผลการด าเนินงานตามรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (๑ มิ.ย.๖๑ – ๒๘ ก.พ.
๖๒) 

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่า ครั้งต่อไปส านักงานอธิการบดีควรปรับรูปแบบการ
น าเสนอรายงานผลฯ โดยน าเสนอผ่านระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) เพ่ือคณะกรรมการจะ
ได้พิจารณาเกณฑ์การประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ควบคู่ไปกับการรายงานผล    
 

มติที่ประชุม รับทราบ มอบส านักงานอธิการบดีด าเนินการปรับรูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส านักงานอธิการบดี     
ในการรายงานผลฯครั้งต่อไป 

 วาระท่ี ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ 
เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๖๑ – ๓๑ มี.ค.๖๒) 

  ตามที่ หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และส่งผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๖๑ – ๓๑ มี.ค.๖๒) มายังส านักงาน
อธิการบดีเรียบร้อยแล้วนั้น  

ส านักงานอธิการบดีได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๖๑ – ๓๑ มี.ค.๖๒) เสนอที่
ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารายงานผลการด าเนินงานฯ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๑ – ๓๑ มี.ค.๖๒)  

   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาว่า สาเหตุของการที่ตัวชี้วัดของ
กองบริหารงานบุคคลในกลยุทธ์ที ่๑๑ ไม่บรรลุผลการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เนื่องจากตัวชี้วัดทั้ง ๒ ตัวชี้วัด คือ เรื่องร้อยละการจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ/โครงสร้าง      



 ๖ 

การบริหารงาน และตัวชี้วัดจ านวนหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  ขณะนี้สภามหาวิทยาลัยเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น ตัวชี้วัดนี้จะต้องรายงานผลอย่างไร ซึ่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนเสนอว่า
ให้รายงานว่าไม่บรรลุผลตามแผน และระบุสาเหตุว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ พร้อมแนบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้ทบทวนตัวชี้วัดในปีงบประมาณถัดไป  

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีก ากับ/
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

 วาระท่ี ๔.๓ พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๖๒ 

  ด้วย กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามภาระงานและความต้องการพัฒนาของ
บุคลากรในส านักงานอธิการบดี มาวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๒ และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๖๒ 

  ประธานคณะกรรมการเสนอว่า ในการนับจ านวนบุคลากรภายในหน่วยงานที่ได้รับการ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพ การบริหารจัดการ และการพัฒนาตามสายงาน ไม่จ าเป็นต้องเป็นการส่ง
บุคลากรไปอบรมเพียงอย่างเดียว สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ ถือเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพได้เช่นกัน  

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๖๒ 

 วาระที่ ๔.๔ พิจารณาผลการประเมินการดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และผลจาก
แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ตามที่ กองกลางได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดีกรอกแบบประเมินการดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้น าหรือผู้บริหาร ซึ่งหน่วยงานได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว นั้น 

กองกลางได้เสนอผลการประเมินการดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และผลจาก
แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีมาด้วยแล้ว 

ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลเพ่ือประมวลผลดังกล่าว ปรากฏว่ามีปัญหาบางประการ เช่น 
ผู้ตอบบางรายเกิดความสับสนในระบบการประเมินท าให้ตอบแบบประเมินไม่ครบ ซึ่งอาจมีผลท าให้การ
ประมวลผลคลาดเคลื่อนได้ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาผลการประเมิน และพิจารณา
ทบทวนระบบการประเมิน 



 ๗ 

ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กรแจ้งปัญหาจากการกรอกแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้น าหรือผู้บริหาร พบว่าชื่องานในแบบประเมินไม่ตรงกับการประเมินจริง     
ท าให้ไม่ทราบผลการประเมินหัวหน้างานภายในหน่วยงาน ซึ่งผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพพบปัญหา
เช่นเดียวกัน 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นว่าควรรวมแบบประเมินการดูแลองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล และแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้น าหรือผู้บริหาร เป็นฉบับ
เดียว เพื่อป้องกันการสับสนของผู้กรอกแบบประเมิน  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองกลางแจ้งเวียนแบบประเมินทั้ง ๒ แบบ เพ่ือให้
หน่วยงานพิจารณาข้อค าถามจากแบบสอบถามว่าข้อไหนควรปรับปรุงหรือตัดออก และมอบกองกลาง
ประสานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรวมแบบประเมินทั้ง ๒ แบบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการ รวมทั้งการก าหนดชื่องานให้เป็นไปตามโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

วาระท่ี ๔.๕  พิจารณาแผน Improvement  plan  จากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑รอบ ๖ เดือน (มิถุนายน  ๒๕๖๑ – 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑)   
 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ในการประชุมครั งที่  
1/2562เมื่อวันที่  10  มกราคม  2562  วาระที่ 4.5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ จากหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานอธิการบดี  รอบ 6 เดือน  (1  มิถุนายน  2561  – 30  พฤศจิกายน  2561)                  
ที่ประชุมมีมติมอบหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผู้รับบริการ  
(Improvement Plan)  ซึ่ง มีหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะ  ดังนี  
 1. กองคลัง 
     1.1 งานการเงินให้ค าแนะน าที่ดี แอร์ร้อน 
     1.2 งานเบิกจ่าย 1  ได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากเจ้าหน้าที่ ให้ค าแนะน าดี บริการรวดเร็ว    
                           ยิ มแย้ม ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตอบแบบประเมิน 
 2. กองบริหารงานบุคคล 
      2.1 ใช้เวลาติดต่องานค่อนข้างนาน 
      2.2 เอกสารเขียนประวัติเยอะมาก 

 ทั งนี   กองบริหารงานบุคคลได้ชี แจงตามข้อ ๒.๒ เรื่องเอกสารเขียนประวัติเยอะมากว่า  
เนื่องจากการเขียนประวัติและเอกสารการรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์      
ที่ทางราชการก าหนด     

 ในการนี   กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่มีข้อเสนอแนะของผู้รับบริการให้
ด าเนินการจัดท าแผน Improvement Plan เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ  และพร้อมนี กองบริหารงานบุคคล   
ได้รวบรวมแผน Improvement Plan จากหน่วยงานที่มีข้อเสนอแนะของผู้รับบริการน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีมาด้วยแล้ว เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผน Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี รอบ 6 เดือน  (1  มิถุนายน  2561  – 30  พฤศจิกายน  2561)  ประจ าปีการศึกษา  2561  



 ๘ 

 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่าช่องผู้รับผิดชอบไม่ควรระบุแค่หน่วยงาน ควรระบุว่า
เป็นงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ และเห็นชอบแผน  Improvement Plan  จากข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ โดยให้
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีด้วย 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ  

 วาระท่ี ๕.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค.๖๑ – 
มี.ค. ๖๒) ของส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๖๑  – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ส านักงานอธิการบดี 
น าเสนอมาด้วยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ 
๒ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  

ประธานคณะกรรมการแจ้งนโยบายของอธิการบดีว่า ให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการ      
จัดโครงการให้แล้วเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ยกเว้นโครงการที่ถูกจ ากัดด้วยช่วงเวลา เช่น โครงการของ
กองศลิปวัฒนธรรม และขอให้ทุกหน่วยงานก ากับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระท่ี ๕.๒ รายงานผลคะแนนการตรวจกิจกรรม ๕ ส. ส านักงานอธิการบดี 

  ตามท่ี ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๒๘ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น  

กองกลางไดเ้สนอผลคะแนนการประเมินกิจกรรม ๕ ส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า หากมีการให้รางวัลส าหรับหน่วยงานที่ท า ๕ ส.ได้
คะแนนดี (มากกว่า ๑ หน่วยงาน) จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานมีแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรม     
๕ ส. และประธานแจ้งเพ่ิมเติมว่าในส่วนของความสะอาดของผนัง กระจกหน้าต่าง พ้ืนที่ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย หากพบว่าไม่สะอาดสามารถแจ้งแม่บ้านให้ด าเนินการได้ แต่ควรแจ้งด้วยความสุภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองกลางแจ้งทุกหน่วยงานว่าในการตรวจครั้งต่อไป
หากมีหน่วยงานใดได้รับคะแนนการตรวจ ๕ ส.เกิน ๙๐ คะแนน ๒ ครั้งติดต่อกัน จะมีการพิจารณาให้รางวัล 
เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท ากิจกรรม ๕ ส.ต่อไป 
 
 
 
 



 ๙ 

 วาระที่ ๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 - 29 มี.ค. 62) 
  ด้วย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน (คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี) ได้รวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ – 
๓๑ มี.ค. ๖๒) น าเสนอมาพร้อมนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระที่ ๕.๔ รายงานการประเมินผลการด าเนินงานและความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                   ด้วยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของ
แผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมหน่วยงาน ร้อยละ
ของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสาย
งาน ร้อยละ ๘๐ โดยแผนดังกล่าว ได้ก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
                   ๑. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริม
สมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน ร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดี ได้รับการพัฒนาตามสายงานมีจ านวน ๑๙๙ 
คน จากจ านวนทั้งหมด ๒๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐ ผลคือ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้   
                   ๒. การวัดความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีฯ  ๒๕๖๑ : ได้ก าหนด
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร พ.ศ.๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีที่มีผลการด าเนินงานตามแผนบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดีที่มีผลการด าเนินงานตามแผนบรรลุเป้าหมายทุกหน่วยงาน จากทั้งหมด ๑๑ หน่วยงาน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ ผลคือ บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 

 



 ๑๐ 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.๑ ข้อเสนอหรือข้อค าถามเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
คณะกรรมการน าเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

ข้อเสนอ การด าเนินการ/มติ 
๑. การติดตามการซ่อมห้องครัวบริเวณข้างโถงลิฟท์ 
ชั้น ๔ เนื่องจากพบว่าสภาพผุกร่อน มีเชื้อรา และมี
ชิ้นส่วนตกลงไปด้านล่าง 

มอบกองกลางเร่งด าเนินการ 

๒. ป้ายห้องประชุม D-Hall ยังไม่มี พบปัญหา
นักศึกษาหาห้องไม่พบบ่อยครั้ง  

มอบกองกลางด าเนินการจัดท าป้ายชั่วคราวให้ทัน
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีการรับ
รายงานตัวนักศึกษา และจัดท าป้ายชื่ออาคาร      
ท าด้วยสแตนเลส  

๓. ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส านักงาน
อธิการบดี เวลาประชุมสภามหาวิทยาลัย พบปัญหา
ป้ายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยตกหล่น ขอให้
กองกลางจัดท าขอบกั้นป้ายชื่อด้วย 

มอบกองกลางด าเนินการ 

๔. ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงาน
อธิการบดี พบปัญหาหนังหุ้มเบาะเก้าอ้ีช ารุดเสียหาย
เป็นจ านวนมาก 

มอบกองกลางด าเนินการ 

 มติที่ประชุม มอบกองกลางด าเนินการต่อไป 

 วาระท่ี ๖.๒ ความคืบหน้าของห้องออกก าลังกาย  
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งว่า ขณะนี้ปรับปรุงพ้ืนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ห้องน้ า 
เครื่องปรับอากาศ และการดูแลรักษาความสะอาดด าเนินการเรียบร้อย คงเหลือการน าอุปกรณ์เข้ามา ซึ่งได้ให้
ร้านค้าเข้ามาดูพ้ืนที่แล้ว อยู่ระหว่างท าใบเสนอราคา และกองบริหารงานบุคคลได้ให้บุคลากรไปขอข้อมูลการดูแล
พ้ืนที่จากหน่วยงานอ่ืน และจะน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระท่ี ๖.๓ โครงการ Retreat แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนแจ้งว่า ขณะนี้มีการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว      
และได้ข้อมูลการจัดโครงการ Retreat แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เบื้องต้นว่า วันแรกช่วงเช้า สภามหาวิทยาลัยจะแจ้งว่ามหาวิทยาลัยจะต้องท าอะไรบ้าง โดยให้โจทย์มา ๑-๒ข้อ 
และช่วงบ่าย อธิการบดีจะแจ้งว่าจะมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการอย่างไร และจัดท า workshop วันที่ ๒ 
หน่วยงานน าเสนอโดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ ช่วงบ่าย เป็นพิธีปิด โดยจะจัดที่โรงแรม     
แกรนด์แปซิฟิคซอฟเฟอรินรีสอร์ทแอนด์สปา ชะอ า (Grand Pacific Sovereign Resort & Spa) 

มติที่ประชุม รับทราบ  



 ๑๑ 

 วาระที่ ๖.๔ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation  
  ผู้อ านวยการกองคลังแจ้งว่า กรมสรรพากรบังคับให้มหาวิทยาลัยใช้ ระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์ e-Donation โดยหากไม่กรอกผ่านระบบดังกล่าวจะไม่ได้ลดหย่อนภาษี ซึ่งการบริจาคให้
หน่วยงานสถานศึกษา และกรอกข้อมูลผ่านระบบจะสามารถลดหย่อนได้ ๒ เท่า แต่หากไม่ได้กรอกผ่านระบบ
จะลดหย่อนได้ ๑ เท่า จึงขอให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือผู้ทรงคุณวุฒิทราบ หากมีผู้
ประสงค์จะบริจาค สามารถบริจาคได้ท่ีกองคลัง 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระที่ ๖.๕ การสแกนลายนิ้วมือ  
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งว่า ขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานก ากับการขอ
อนุญาตออกก่อนเวลา คือ หากออกก่อนเวลา ๑๕.๓๐น. ให้ถือว่าลาป่วย ออกหลัง ๑๕.๓๐น. ท าบันทึกขอ
อนุญาตออกก่อนเวลา แต่ไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ ถือเป็นอ านาจการบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระที่ ๖.๖ ชมรมมทร.พระนครอาวุโส  
  ประธานคณะกรรมการขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลากรสมัครสมาชิกชมรม
มทร.พระนครอาวุโส โดยผู้ท่ีจะสมัครต้องมีอายุต้ังแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท ตลอดชพี สมัครได้ท่ีกอง
คลัง ซึ่งชมรมฯมีกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องทุกปี เป็นกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระที่ ๖.๖ ชุมชนคนรักมทร.พระนคร  
  ประธานคณะกรรมการแจ้งการด าเนินกิจกรรมของชุมชนคนรักมทร.พระนคร ว่าชุมชนคนรัก
มทร.พระนครเป็นกลุ่มตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ซึ่งด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต น ากลุ่มนักศึกษา และบุคลากรเข้าชม ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช.  โดยมีก าหนด
จัดอีกครั้งในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งส านักงานอธิการบดีได้มีหนังสือ
เชิญผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมชมฯไปยังทุกหน่วยงานแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 วาระที่ ๖.๗ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีคร้ังต่อไป  
  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา และก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดีครั้งต่อไป คือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. 

มตทิี่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๔๕  น. 

      นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต 
                                                                                       ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                         นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์ 
                                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


