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รายงานการประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------รายชื่อบุคลากรที่เขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
กรรมการ
3. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
กรรมการ
4. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
กรรมการ
5. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
กรรมการ
6. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
7. นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
กรรมการ
8. นางวาสนา มณีโชติ
เลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานในการประชุม ตรวจสอบเห็ นว าบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจั ดหารายได ครบองค
ประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559
สํานักฯ ไดเ ขารับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 เมื่อวัน ที่
4 สิงหาคม 2560 ไดผลคะแนนการประเมินตนเอง ดังนี้
องคประกอบ
ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
และภาวะผูนําของผูบริหาร
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน
องคประกอบที่ 2การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องคประกอบที่ 3 การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกบริการวิชาการในลักษณะหารายได
พันธกิจและจุดเนนของหนวยงาน
รวมคาคะแนน
ผลการประเมินตนเอง

คะแนน
5
5
5
5
5
5
3
5
5
43/9
4.78

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผูรับผิดชอบตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ ใหปรับปรุง
การดําเนินงานใหผานตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในปการศึกษา 2560
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม เห็นดวยโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ไตรมาส 3)
นางวาสนา มณีโชติ นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 3) มีทั้งหมด 9 โครงการ ไดรับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 490,000 บาท เบิกจายไป
405,363 บาท คิดเปนรอยละ 82.73 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปนรอยละ 79.26 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ชื่อโครงการ
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
- ศึกษาดูงาน
- พัฒนาบุคลากร
2. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
- พัฒนาชุมชนตนแบบและชุมชน
ใกลเคียง จัดทําแผนการพัฒนาชุมชน
ตนแบบ ศึกษาปญหาในชุมชน พัฒนา
ความรูและทักษะใหกับชุมชนเพื่อใหเปน
ตนแบบ
- นําเสนอผลงานรวมกับชุมชนตนแบบ
- ติดตามประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการและจัดทํารายงาน
3. โครงการสํารวจความตองการรับ
บริการวิชาการ
4. ราชภัฏวิชาการ
5. โครงการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
7. โครงการบริหารสํานักงาน
8. โครงการจัดหาครุภัณฑ
9. โครงการปรับปรุงหองประชุม
รวม

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

20,000
20,000

17,530
10,886

2,470
9,114

135,000

104,692

30,308

50,000
15,000

28,650
4,835

21,350
10,165

30,000

25,000

10,000
60,000
26,000
30,000
26,000
68,000
490,000

9,400
59,400
26,000
24,970
26,000
68,000
405,363

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไมบรรลุ รอยละ
4
1
80.00
6

0

100.00

5,000

1

2

33.33

600
600
0
5,030
0
0
84,637

2
4
1
3
1
1
-

1
0
2
0
0
0
-

66.67
100.00
33.33
100.00
100.00
100.00
79.26
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4.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(9 เดือน)
นางวาสนา มณี โชติ นํา เสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (9 เดือน) มีทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด สํานักฯ สามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนด 17 ตัวชี้วัด และไมบรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมาย
รอยละ 85.00 และมีผลการประเมินในภาพรวม เทากับ 3.82 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ
ตัวชี้วัด
1 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการ
แกสังคม (ระดับหนวยงาน)
2 จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
3 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
4 ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ
การประกันคุณภาพภายใน
6 การเบิกจายงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ
ตามเปาหมายการเบิกจายของแผนงาน/โครงการ
7 การปรับปรุงระบบขอมูล MIS และรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ
8 รอยละบุคลากรที่จัดทําคูม ือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
9 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
10 รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
11 รอยละของบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
12 รอยละของบุคลากรทีไ่ ดนําความรูแ ละทักษะของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร มาใชในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
13 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณากับพันธกิจ
และมีการวางแผนหรือแนวทางที่จะนําไปใชประโยชน
(ระดับมหาวิทยาลัย)
14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ระดับมหาวิทยาลัย)
15 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการ
แกสังคม (ระดับมหาวิทยาลัย)
16 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการบริการวิชาการ
(ระดับมหาวิทยาลัย)
17 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการจัดหารายได
18 จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่มีการสรางรายได
19 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายไดจากการทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัย
20 ระดับความสําเร็จของการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

แผน
ปฏิบัติได 4 ขอ

ผล
ปฏิบัติได 5 ขอ

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

4 เครือขาย
ปฏิบัติได 3 ขอ

4 เครือขาย
ปฏิบัติได 4 ขอ

บรรลุ
บรรลุ

4.00 คะแนน
4.00 คะแนน

N/A
4.55 คะแนน

ไมบรรลุ
บรรลุ

รอยละ 80.00

รอยละ 82.73

บรรลุ

รอยละ 80.00
รอยละ 80.00
รอยละ 80.00
รอยละ 50.00

N/A
รอยละ 100.00
รอยละ 100.00
รอยละ 100.00

ไมบรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

รอยละ 10.00
รอยละ 80.00

รอยละ 100.00
รอยละ 100.00

บรรลุ
บรรลุ

รอยละ 40.00

รอยละ 95.24

บรรลุ

ปฏิบัติได 3 ขอ

ปฏิบัติได 2 ขอ

ไมบรรลุ

ปฏิบัติได 4 ขอ

ปฏิบัติได 6 ขอ

บรรลุ

3.50 คะแนน

4.40 คะแนน

บรรลุ

3.50 คะแนน
1 หลักสูตร
ปฏิบัติได 3 ขอ

4.78 คะแนน
1 หลักสูตร
ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ปฏิบัติได 4 ขอ

ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุ
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4.3 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (9 เดือน)
ที่ป ระชุมให บุ คลากรสายสนับ สนุ น ทุกคนรายงานผลการพัฒ นาตนเอง จากการเขารว มโครงการ
กิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (9 เดือน) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
นางวาสนา มณีโชติ
นายขวัญ พิกุลทอง
นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
นางสาวเกตุแกว สรอยอวม

จํานวนชั่วโมง
96
119.5
50
50
126.5

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
4.4 การประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(9 เดือน)
ที่ประชุมใหบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนรายงานผลการประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (9 เดือน)ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
นางวาสนา มณีโชติ
นายขวัญ พิกุลทอง
นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

บรรลุ
9
8
8
7
9

การประเมินความสําเร็จตามแผน
ไมบรรลุ
1
1
1
2
1

รอยละ
90.00
88.89
88.89
77.78
90.00
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4.5 แผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2559
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ไดผลดังนี้

ตัวบงชี้ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา

ผูบริหารพิจารณาตามความเหมาะสมของการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรใหมีความใกลเคียงกัน

ตัวบงชี้ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม

1) ขอเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

1. ควรมีการสํารวจความตองการ
บริการวิชาการของผูร ับบริการ
ใหครอบคลุมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

ก.ย.60

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดําเนินการ

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดําเนินงานในปการศึกษา 2559

ดําเนินการสํารวจความตองการบริการวิชาการของ
ผูรับบริการภายในมหาวิทยาลัย
ดําเนินการสํารวจความตองการบริการวิชาการของ
ผูรับบริการภายนอกมหาวิทยาลัย

7) ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

7) ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

1 ต.ค.60 30 ก.ย.61 นางวาสนา มณีโชติ

น.ส.เกตุแกว สรอยอวม

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดําเนินการ
4) วันสิ้นสุด
ดําเนินการ

ควรใหบุคลากรในหนวยงาน
ไดรับการพัฒนา ดวยจํานวน
ชั่วโมงที่ใกลเคียงกัน ในรอบป
มีจํานวนชั่วโมงสูงสุด 113.5
ชั่วโมง และต่ําสุด 50 ชั่วโมง
จึงมีความแตกตางกัน 63.5
ชั่วโมง

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดําเนินงานในปการศึกษา 2559

ก.ย.60

3)วันเริ่ม
ดําเนินการ

1) ขอเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

4) วันสิ้นสุด
ดําเนินการ

ควรทบทวนผลการดําเนินงาน ดําเนินการทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ และแผนปฏิบัตริ าชการประจําป นําไปสูการยกราง
ราชการประจําป นําไปสูการยก แผนกลยุทธ
รางแผนกลยุทธระยะตอไป

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดําเนินการ

4) วันสิ้นสุด
ดําเนินการ

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดําเนินงานในปการศึกษา 2559

3)วันเริ่ม
ดําเนินการ

1) ขอเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

3)วันเริ่ม
ดําเนินการ

ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ธ.ค.60

มิ.ย.61

ธ.ค.60

มิ.ย.61

7) ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
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3)วันเริ่ม
ดําเนินการ

4) วันสิ้นสุด
ดําเนินการ

เม.ย.61

มิ.ย.61

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี

ดําเนินการทบทวนขอเสนอแนะและผลการประเมินใน
การจัดกิจกรรมแตละครั้ง

ธ.ค.60

มิ.ย.61

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี

จัดประชุมบุคลากรประจําสํานัก เพื่อกําหนดประเด็น
ความรูใหตรงตามพันธกิจของหนวยงาน

ตัวบงชี้ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

1) ขอเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดําเนินงานในปการศึกษา 2559

หากประเด็นความเสี่ยงที่มี
จัดทํามาตรการปองกันประเด็นทีอ่ ยูในระดับ 8-9
คาคะแนนในระดับปานกลาง
ที่คอนขางไปทางมาก เชน
ใหคาน้ําหนัก 10 ขึ้นไป ควบคุม
ความเสีย่ ง แตบางประเด็นที่
ปานกลางแตอยูในระดับ 8-9
ซึ่งคอนขางไปทางเสี่ยง ควรมีการ
ควบคุม หรือมีมาตรการปองกัน

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดําเนินการ
4) วันสิ้นสุด
ดําเนินการ

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดําเนินงานในปการศึกษา 2559

พ.ย.60

พ.ย.60

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดําเนินการ
4) วันสิ้นสุด
ดําเนินการ

การกําหนดประเด็นความรู
ควรเปนประเด็นทีต่ รงตาม
พันธกิจของหนวยงาน

7) ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

ดําเนินการทบทวนผลการประเมินและขอเสนอแนะ
และนําเสนอในภาพรวม

ตัวบงชี้ 2.3 การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู

1) ขอเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดําเนินการ

3)วันเริ่ม
ดําเนินการ

2. ในการประเมินผลโครงการ
หากมีกิจกรรมที่ดําเนินการ
มากกวา 1 กิจกรรม ควรนําผล
การประเมินหรือขอเสนอแนะ
มาเขียนใหครอบคลุมทุกกิจกรรม
เพื่อจะไดเปนภาพโดยรวม
3. การนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนา
การใหบริการวิชาการแกสังคม
ควรแสดงผลการดําเนินงาน
ใหครบทุกกิจกรรม

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดําเนินงานในปการศึกษา 2559

3)วันเริ่ม
ดําเนินการ

1) ขอเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ต.ค.60

ธ.ค.60

7) ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

ผศ.ชาลี ตระกูล

น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย

7) ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
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ระบบบริหารงานคุณภาพในรอบ
ปควรมีกิจกรรมการดําเนินงานที่
ครบรอบของกระบวนการ
บริหารงานคุณภาพ

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดําเนินงานในปการศึกษา 2559

1. จัดทําระบบการจองหองประชุมออนไลน
2. จัดทําคูมือปฏิบัติงานการใชระบบการจองหอง
ประชุมออนไลน
3. มีการประเมินผลการใชระบบการจองหองประชุม
ออนไลน
4. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชการจองหอง
ประชุมออนไลน จากตัวแทนของหนวยงานตางๆ

มี.ค.61

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดําเนินการ

ผศ.ชาลี ตระกูล
นายขวัญ พิกุลทอง

1) ขอเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดําเนินงานในปการศึกษา 2559

4) วันสิ้นสุด
ดําเนินการ

ม.ค.61

7) ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

3)วันเริ่ม
ดําเนินการ

ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกบริการวิชาการในลักษณะจัดหารายได

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดําเนินการ
4) วันสิ้นสุด
ดําเนินการ

1) ขอเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

3)วันเริ่ม
ดําเนินการ

ตัวบงชี้ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ

7) ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

1. สํานักควรมีการจัดทําโครงการ
หรือหลักสูตรระยะสั้น โดยจัดทํา
เปนหลักสูตรรวมของทุกคณะ/
หนวยงาน/บุคคล และมีโครงการ
ที่กอใหเกิดรายไดมากขึ้น
2. ควรมีการริเริม่ โครงการ/
กิจกรรมที่กอใหเกิดรายได โดย
บุคลากรของสํานัก เชน สินคาที่
เปนอัตลักษณ/เอกลักษณ ของ
ทองถิ่น/มหาวิทยาลัย

ดําเนินการสํารวจโครงการ/หลักสูตร จากทุกคณะ/
หนวยงาน/บุคคล ที่กอใหเกิดรายได และรวบรวมเพื่อ
ประชาสัมพันธ

ต.ค.60

ม.ค.61

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี

จัดทําแผนการสรางอัตลักษณของสินคาที่เปนชุมชน
ตนแบบ

ม.ค.61

มี.ค.61

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่รวมกันพิจารณา

4.6 การกําหนดประเด็นการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560
ในปการศึ กษา 2559 สํา นักบริ การวิช าการและจัดหารายได ไดมีการกําหนดประเด็นการจัดการ
ความรู คือ เทคนิคการจัดเก็บหลักฐาน SAR ตามองคประกอบ ระดับสํานัก ซึ่งจากการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึ กษาภายใน เมื่ อวั น ที่ 4 สิ งหาคม 2559 กรรมการได มีขอเสนอแนะวา การกําหนดประเด็น ความรู
ควรเปนประเด็นที่ตรงตามพันธกิจของหนวยงาน จึงขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาประเด็นการจัดการความรู
ประจําปการศึกษา 2560
มติ ที่ประชุ ม การจั ด การความรู ในปการศึกษา 2560 ใหเ ลือกประเด็น การพั ฒนาการรายงานผล
การดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการ เพื่อใหการรายงานมีความสะดวกและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

