
 
 
 
 

รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 4/2565 

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

................................................................. 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชยั  สุทธะนันท์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชยั  พสุนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนา  ลีฬหรัตนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย  ดีเลิศ  รองคณบดีฝ่ายพฒันาดิจิทลั 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพล  เปรมทองสุข รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
6. นายสัมฤทธิ์   เอกสินธุ ์   รักษาการเลขานุการคณะวทิยาการจัดการ 
7. นางสาวจฑุามาศ  เมฆนิติ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
8. นางสาวฉัตรวริน  คลองน้อย   ผู้ช่วยสอน 
9. นางสาวชนสิรา  ประยงค์หอม   ผู้ช่วยสอน  
10. นางสาวณฐมน  พฒันา    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
11. นายณัฐวชิช์  ศรีธาดาสวัสดิ์   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
12. นางสาวปรารถนา ภักดีเสมอ   ผู้ช่วยสอน 
13. นายภาณุมาศ  ครุฑสงิห์   นักวิชาการอุดมศึกษาช านาญการ    
14. นายปริญญา  บุตรอยู่    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
15. นางสาววรรณวิสา  ธัญญเจริญ   ผู้ช่วยสอน 
16. นางสาวศรีสกุล  พทิักษานุรัตน ์   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
17. นางสาวเสาวภา   ประทุมสนิธุ์   นักวิชาการอุดมศึกษาช านาญการ 
18. นางสาวหทัย  อู่เงิน    นักวิชาการอุดมศึกษาช านาญการ 
19. นางอ าภา  แก้วมณ ี    นักวิชาการอุดมศึกษาช านาญการ 
20. นางสาวพิรนิฎา  หลวงเทพ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
21. นางสาวจนัทร์ฑา  มังสา   ผู้ปฏิบัตงิานทั่วไป 
22. นางสาวธิดารัตน์  ค าทุมใส   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
23. นายธนภูมิ  อยู่เจริญ    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
24. นายพีรเดช  นิ่มอนงค ์    นักพัสด ุ
25. นางสาวรสา  พูลเนตร์    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
26. นางสาววชิราภรณ์  ศรีมุลตร ี   นักคอมพิวเตอร์ 
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27. นางสาวสุนิสา  วงศป์ระทุม   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
28. นายอาทติย์  เจนวิถีสุข    นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29. นายเอกพจน์  คงสวสัดิ ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
30. นายเอกพันธ์  หวานใจ    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
31. นายเสน่ห์  ช านาญดี    นักวิชาการโรงแรม 
32. นายธงชัย  น  าทิพย ์    นักพัสด ุ  
33. นางสาวละออง  ศรีจันทร ์   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
34. นางวสิาขา  นาคลอย    ผู้ปฏิบัติการโรงแรม 
35. นายศรายทุธ์  มณีรัตน ์   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชยั  อารักษ์โพชฌงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจยั 
2. นางสาวณัฐจิตรา  ค าชมภ ู   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
3. นายวีรพงศ์  ชูวงษ์วาลย ์   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
4. นางสาววรรณพร  ปองสุข   ผู้ช่วยสอน 
5. นายดลวิชญ์  ทับทิมแดง   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
6. นางสาวอัญกร  ชูจนัทร ์   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
7. นายอานนท์  วงศ์เชียง    นักวิชาการโรงแรม 

ผู้ลาประชุม  
1. นางสาวพรศรี  แหยมอุบล   นักวิชาการอุดมศึกษาช านาญการ   ลาป่วย 
2. นายกันทรากร  จรัสมาธสุร   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ลาป่วย 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
1. นางกิตติญาพัฒน์  ปา้นศรี   นักวิชาการโรงแรม (เนื่องจากอยู่ปฏิบัติงาน) 
2. นางสาวจนัทิมา  สีปานเงนิ   นักวิชาการโรงแรม 
3. นางสาวชะเอมทิพย์  ขลิบสี   นักวิชาการโรงแรม (เนื่องจากอยู่ปฏิบัติงาน) 
4. นายวสุธา  คนซื่อ    นักวิชาการโรงแรม (เนื่องจากอยู่ปฏิบัติงาน) 
5. นางสาวนิตย์รดี  วงษว์ิจิตต ์   นักวิชาการโรงแรม 
6. นางรัชนิดา  เนียมเกิด    นักวิชาการโรงแรม 
7. นางสราลี  เหมือนอ่วม    ผู้เชี่ยวชาญ  (เนื่องจากอยู่ปฏิบตัิงาน)  

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวรายงานโดยเชิญคณบดีคณะวิทยกากรจัดการ  
กล่าวเปิดประชุมและชี แจง เรื่อง “แนวทางและความท้าทายในปีการศึกษา 2565 : ความส าคัญของสายสนับสนุน” 
ดังนี  
  1. ความส าคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่มี
ทั งหมดภายในองค์กร หรือ Big Data ดังนั น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการต้องเข้าใจสิ่งที่  
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ตนปฏิบัติงาน โดยมีการเก็บข้อมูลไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีการ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์
ในการวิเคราะห์ หรือวางแผนงานให้กับองค์กร 
  2. การป้องกันตนจากโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษา ซึ่งจะมี
นักศึกษามารับบริการและติดต่อเป็นจ านวนมาก จึงขอให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
ป้องกันดูแลตนเองเป็นอย่างดี มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน COVID-19 รวมถึงแผนการด าเนินการในกรณีฉุกเฉิน และ
ทบทวนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อการดูแลรักาสุขภาพของตนให้รอดพ้นจากการติดเชื อ 
  3. การปฏิบัติงาน คณบดีตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการโดยเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่ไม่
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา การไม่สามารถสื่อแสดงผลงานที่ดีออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะ
ไม่มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติงานที่ไม่ยืดหยุ่น ผู้ปฏิบัติไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนงาน ซึ่งอาจ
เกิดจากการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติไม่ทราบเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 
แต่ทั งนี  ขอให้บุคลากรเชื่อมั่นได้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานนั น มีความชัดเจน เป็นธรรม และโปร่งใส นอกจาก
การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ขอให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองเพื่อเรียนรู้ และก้าวทันต่อสิ่ง
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ น และขอให้เชื่อมั่นถึง การเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคง 
 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

วาระที่ 1.1  เร่ือง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 
  ประธานชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น    
ปีการศึกษา 2565” ดังนี  

1. จัดให้มีการตรวจ ATK ของบุคลากรสายสนับสนุนในเช้าวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ และรายงาน 

ตรงต่อรองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบหมาย นางสาวณฐมน พัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบ 
2. จัดให้พื นที่ ห้องชั น 2 อาคารเรียนรวม 1 เป็นพื นที่ส าหรับการปฏิบัติงาน ในกรณีมีผู้ติดเชื อ  

Covid – 19 โดยให้มีอุปกรณ์ และสถานที่ที่เหมาะในการท างาน มอบหมาย นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
3. การท าความสะอาดพื นที่ ที่เป็นความรับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ ให้เข้มงวดเมื่อท า 

ตอนเช้าแล้วเสร็จให้ท าความสะอาดในช่วงเวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ด้วย รวมทั งบริเวณห้องน  า มอบหมาย นาง
วันวิสาข์ นาคลอย เป็นผู้รับผิดชอบ 

4. จัดโต๊ะส าหรับให้นักศึกษาพบกับเจ้าหน้าที่ที่มาติดต่อในส านักงานคณะฯ อาคารเรียนรวม 1  

โดยจัดบริเวณหน้าลิฟต์ 
5. ให้ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษา แบบ Onsite ที่ชี แจงโดยรองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา 

หมายเหตุ :  ข้อ 1  ให้เร่ิมด าเนินการ ตั งแต่วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
ข้อ 2 – 4  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 24 มิถุนายน 2565 และมีการตรวจเตรียมความ 
              พร้อม ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 

 
 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 1.2  เร่ือง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลชี แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์          
(e-Document)” ดังนี  
  1.1 จะเริ่มใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ในเรื่อง
ของการขออนุมัติไปอบรม สัมมนา และประชุม รวมถึงการขอไปราชการของบุคลากรทุกคน 

1.2 จะมีการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 
ขอให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ติดภารกิจส าคัญ เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

1.3 การใช้งานเป็นระบบเดียว ไม่ใช่ระบบคู่ขนานที่ใช้ร่วมกับกระดาษ 
1.4 เมื่อบุคลากรมีความคุ้นชิ น และเข้าใจระบบในระดับหนึ่ง จะขยายไปส่วนงานต่าง ๆ ทั่วทั ง 

องค์กร 
1.5 โปรดศึกษารายละเอียดเก่ียวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ตามที่รอง 

คณบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล ได้น าเสนอในที่ประชุม 
 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 1.3  เรื่อง การจัดการศึกษาแบบ Onsite 
  รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาชี แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการศึกษาแบบ Onsite 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ดังนี    

ขั นตอนการด าเนินการเมื่อรับค าร้องทั่วไป กรณีนักศึกษาขอเรียนออนไลน์ตลิดภาคการศึกษาและ 

ทุกรายวิชา ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขา  ปฏิบัติดังนี  

1. เสนอค าร้องฯ พร้อมค ารับรองของผู้ปกครองให้หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดพิจารณา 

2. แจ้งผลการพิจารณาเพื่อทราบให้ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี  

1) นักศึกษา และฝ่ายจัดการศึกษา (ทั งกรณีที่ได้รับอนุมัติและไม่ได้รับอนุมัติ) 

2) อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน (กรณีที่ได้รับอนุมัติ) 

3. รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาแต่ละราย 

หมายเหตุ : ประเด็นที่อาจต้องอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจก่อนการเสนอค าร้องฯ ได้แก่ 

- การยอมรับวิธีการเรียนออนไลน์ที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็นผู้ก าหนด 

- การให้นักศึกษาจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนออนไลน์ 

- การรับทราบว่าการประเมินผลด้วยการสอบกลางภาค และ/หรือปลายภาคของรายวิชาที่ได้

ลงทะเบียนจะจัดขึ นใรพื นที่ (onsite) ไม่ใช่การสอบออนไลน์ เว้นแต่มีประกาศเปลี่ยนแปลง

เร่ืองการจัดการเรียนการสอนและการสอบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือหน่วยราชการ 

- ระยะเวลาการยื่นค าร้อง 

4. ให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะสวมแมสก์ตลอดเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย และรักษาความ

สะอาดท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ และให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการดูแลเร่ืองการท าความสะอาดสถานที่ที่อยู่ในความ

ดูแลของคณะ 
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5. กรณีพบการติดเชื อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเร่ือง 

“มาตรการการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรการผ่อน

คลายในสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคนา 2019” 

6. ฝ่ายจัดการศึกษาร่วมกับฝ่ายดิจิทัล จะจัดท า application ซึ่งเป็นที่รวบรวมลิงค์ไลน์กลุ่มของ

แต่ละรายวิชาและแต่ละกลุ่มที่อาจารย์ผู้สอนสร้างไลน์กลุ่มไว้เพื่อใช้สื่อสารกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานั น ๆ  

หลังจากนั นจะประกาศให้นักศึกษาทราบและเข้าไลน์กลุ่มแต่ละรายวิชาและกลุ่มผ่าน Facebook และ website คณะ 

รวมทั งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาแจ้งให้นักศึกษาเข้าไลน์กลุ่มแต่ละชั นปี 

  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
 

 

วาระที่ 1.4  เรื่อง ระบบการจัดการข้อร้องเรียน  
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ แจ้งที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับเรื่อง ระบบการจัดการ          

ข้อร้องเรียน ซึ่งต่อไปคณะวิทยาการจัดการจะจัดท าข้อร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นระบบ โดยในเบื องต้นเสนอ Flowchat       
การจัดการข้อร้องเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ์) รับเรื่องข้อร้องจากผู้ร้องเรียน และ
ด าเนินการเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา และด าเนินการต่อไป ระยะแรกจะใช้ระบบ e-Document ไปก่อน 
จนกว่าโปรแกรมจะแล้วเสร็จ 

 

  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3     เรื่องสืบเนื่อง… 
   -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ 4.1  เรื่อง “แนวปฏิบัติของผู้ใหบ้ริการตามนโยบาย Student First ของบุคลากรสายสนับสนุน”  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร หารือที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่อง “แนวปฏิบัติของผู้ให้บริการตามนโยบาย 
Student First ของบุคลากรสายสนับสนุน” โดยการจัดท า แนวปฏิบัติของผู้ให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน   
ตามค่านิยม SUMS   ในส่วนของการให้ความส าคัญกับนักศึกษา จะได้มีการจัดท าประกาศ แนวทางในส่วนของ
พฤติกรรมพึ่งประสงค์ 5 ด้าน คือ 

1. การส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพ 
2. ความรวดเร็ว และกระฉับกระเฉง 
3. ความอดทน และควบคุมอารมณ์ 
4. การให้บริการอย่างสรุป 
5. อัธยาศัยดี ไมตรี ที่เป็นมิตร 
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  มติ  ที่ประชุมมอบหมาย นางสาวจุฑามาศ เมฆนิติ เป็นผู้ร่าง และเสนอต่อคณะผู้บริหารเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
 

วาระที่ 4.2  เรื่อง “จริยธรรมในการปฏิบัติของบุคลากรสายสนับสนุน”  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร หารือที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่อง “จริยธรรมในการปฏิบัติของบุคลากรสาย
สนับสนุน” ค่านิยมอ่ืน ๆ ในส่วนของการมุ่งใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ และมุ่งมั่นจัดการเพื่อความยั่งยืน โดยให้
ยึดหลัก “จริยธรรมในการปฏิบัติของบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรหารือในการประชุมครั งถัดไป 
 

วาระที่ 4.3  เรื่อง “คณะมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการต่างๆ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดส าคัญ”  

 รองคณบดีฝ่ายบริหารหารือที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่อง“คณะมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวัน
ของกระบวนการต่างๆ เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ” โดยการออกแบบระบบการท างานให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
ประจ าวันของกระบวนการต่าง ๆ 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

1. มอบให้เลขานุการคณะฯ ชี แจงการท างานเปน็รายสปัดาห์ ถึงงานทีส่ าคัญ หรืองานที่ต้องปฏิบตัิ 
ในแต่ละสปัดาห์ 

2. รายงานผลการด าเนนิงานแต่ละสัปดาห์ รวมถึงปญัหา และอุปสรรค 
3. จัดให้มีการประชุม “บรีฟงาน” ในวันจันทร์แรกของทุกสัปดาห์ 
4. มอบหมาย นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ์ จัดท าปฏิทนิการประชุม บุคลากรสายสนบัสนนุ ทุกวนั 

จันทร์แรกของเดือน เวลา 16.00 – 17.00 น. ทั งนี  ขึ นกับความเหมาะสมของสถานการณ์ 
5. ให้มีการรายงานผลการด าเนนิงาน ปญัหา และอุปสรรค ในการประชุมทุกครั ง 
6. ให้แยกฝ่ายดิจิทัล ประชุมกับรองคณบดีฝา่ยพัฒนาดิจิทัล และผูช้่วยสอน ประชุมกบัรองคณบดี 

ฝ่ายจัดการศึกษา โดยให้เลขานกุารคณะฯ เพียงแต่รายงานข้อมูล 
7. ให้บุคลากรน าสง่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของตนเองให้เลขานุการคณะฯ 
8. ตัวชี วัดของการออกแบบ จะไดห้ารือในการประชุมครั งถัดไป 

 
วาระที่ 4.3  เรื่อง “การประเมินการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน”  

ประธานเสนอที่ประชุมจะมีการประเมินผลการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนเป็น 
รายบุคคล โดยรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นผู้ประสานงาน โดยยึดหลักความโปร่งใส และ
ความเป็นธรรม 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

1. อยู่ในขั นตอนการจัดท าแบบสอบถามให้ครบทุกฝ่าย 

2. ได้มีการประเมินกันเองในสายสนับสนุน 

3. ผลการประเมินจะส่งรายงานตรงรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

4. เป็นการประเมินเพื่อพัฒนางาน (ไม่ใช้ในการเลื่อนขั นเงินเดือน) 



 7 

5. ให้พิจารณาลูกค้า ร่วมกับรองคณบดีที่รับผิดชอบ 

6. เลขานุการคณะฯ ไม่ต้องประเมิน ให้ใส่คะแนนเฉลี่ยของบุคลากร 

 
ระเบียบวาระที่  5     เรื่องอื่น ๆ  (ไม่มี) 
 
  ปิดประชุมเวลา 12.00 น.  
 
 

นางสาวเสาวภา  ประทุมสนิธุ ์  ผู้จดรายงานการประชุม 
นายสัมฤทธิ์  เอกสินธุ ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


