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รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ครั้งท่ี 1/2563 

วันศุกร์ท่ี 6 มีนาคม 2563  เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม

...................................................................... 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานที่ประชุม พิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการ
ด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงเริ่มการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
 4.1 รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์ 
เข้าร่วมประชุมช้ีแจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
& Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 
ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการเข้าร่วมประชุมช้ีแจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จัดข้ึนโดยส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อช้ีแจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบการประเมินแบ่งออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 9) 
การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต รวมทั้งมีวิธีการประเมินแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติหน้าที่  การใช้
งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของนักศึกษา ศิษย์เก่า บัณฑิต ผู้รับบริการ ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน 
ร้านค้าประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีต่อมหาวิทยาลัย ด้านคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการประเมนิเอกสาร/หลกัฐานที่แสดงถึงระบบด้านการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกัน
การทุจริต พร้อมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได ้
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 5.1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ช้ีแจงผลการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ ของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายละเอียด ดังนี ้
 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามกรอบการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต ด้วยวิธีการ
ประเมิน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
  1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติหน้าที่  การใช้
งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของนักศึกษา ศิษย์เก่า บัณฑิต ผู้รับบริการ 
ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน และร้านค้าประกอบการ ที่มีต่อมหาวิทยาลัย ด้านคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 
  3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นการประเมินเอกสาร/หลกัฐานที่แสดงถึงระบบด้านการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกัน
การทุจริต พร้อมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 
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 โดยการประเมินทั้ง 3 รูปแบบ จะด าเนินการผ่านระบบ (ITA System: ITAS) ซึ่งขณะนี้ส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลตามรูปแบบการประเมิน พร้อมทั้งได้มีการรายงานผล
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนเท่ากับ 91.36 ระดับ A จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 
38 สถาบัน อันดับที่  8 ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด 83 สถาบัน และอันดับที่  189 ของหน่วยงาน
ภายในประเทศที่เข้าร่วมประเมิน จ านวน 8,299 หน่วยงาน 
 

ผลคะแนนการประเมินฯ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 10 อันดับคะแนนสูงสุด ระดับประเทศ 
 

อันดับ สถาบัน คะแนนเฉลี่ย 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 94.70 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 94.08 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 92.34 
4 มหาวิทยาลัยมหิดล 92.22 
5 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 92.20 
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 91.55 
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 91.37 
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 91.36 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 90.86 
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 90.61 

 
ตารางเกณฑ์การประเมินฯ 
 

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน 
ระดับ AA 95 - 100 
ระดับ A 85 - 94.99 
ระดับ B 75 - 84.99 
ระดับ C 65 - 74.99 
ระดับ D 55 - 64.99 
ระดับ E 50 - 54.99 
ระดับ F 0 - 49.99 
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รายละเอียดผลประเมินรายตัวชี้วัด (จากมากไปหาน้อย) 
 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน วิธีการประเมิน (IIT, EIT, OIT) 
1 การเปิดเผยข้อมลู 100.00 การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) 
2 การป้องกันการทจุริต 100.00 การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) 
3 การปฏิบัตหิน้าที ่ 94.21 การรบัรู้ของบุคลากรภายใน (IIT)  
4 การใช้งบประมาณ 90.83 การรบัรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
5 การใช้อ านาจ 90.45 การรบัรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.90 การรบัรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
7 การใช้ทรัพยส์ินของราชการ 89.19 การรบัรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 83.28 การรบัรู้ของบุคลากรภายนอก (EIT) 
9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.93 การรบัรู้ของบุคลากรภายนอก (EIT) 
10 การปรับปรงุการท างาน 77.63 การรบัรู้ของบุคลากรภายนอก (EIT) 

 
ข้อเสนอแนะจากการเก็บข้อมูลตามวิธีการประเมิน 3 รูปแบบ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1.1) ควรส่งเสริมให้มีวัฒนธรรม เรื่องคุณธรรม ความซึ่อสัตย์ และความโปร่งใส จากรุ่นพี่สู่ 
รุ่นน้อง หรือจากหัวหน้าสู่ลูกน้อง 

1.2) ควรมีการเพิ่มความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเรื่องการทุจริตในองค์กร แม้กระทั่ ง
เรื่องเล็กน้อย รวมถึงการเพิ่มคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในด้านการทุจริต 

1.3) ควรมี Career path ที่ชัดเจน และหมุนเวียนงาน ในต าแหน่งงานประเภทเดียวกัน 
1.4) ควรมีช่องทางเรื่อง การรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย และชัดเจน รวมถึงส านักงาน

ตรวจสอบภายใน ควรมีอ านาจหน้าที่ภายใต้การก ากับของสภามหาวิทยาลัย มากกว่าภายใต้การก ากับ
ของอธิการบดี 

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
2.1) การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง นักศึกษาบางส่วนไม่ทราบข้อมูลการให้บริการและการจัด

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
2.2) สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยยังไม่สะอาด และไม่สวยงาม 
2.3) การให้บริการของเจ้าหน้าที่บางฝ่ายล่าช้า และบริการไม่สุภาพ 
2.4) อยากให้มีการติดต่อหลายช่องทาง เพื่อความสะดวกของผู้ที่อยู่ไกล 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
  - 

 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาสาเหตุ พร้อมแนวทางแก้ไขตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อย 

โดยที่ประชุมเสนอแนะให้พจิารณาสาเหต ุทบทวน และพัฒนาการปฏิบัติงานที่สง่ผลใหต้ัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อย
ที่สุด 3 อันดับสุดท้าย มีคะแนนที่เพิ่มข้ึน คือ คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการ
ปรับปรุงการท างาน ซึ่งทั้ง 3 ตัวช้ีวัด เป็นการประเมินการรับรู้ของนักศึกษา ศิษย์เก่า บัณฑิต ผู้รับบริการ ผู้ใช้
บัณฑิต ชุมชน และร้านค้าประกอบการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
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มติท่ีประชุม 1. รับทราบ 
 2. ศึกษาข้อมูลแบบประเมินในเรื่องการให้บริการนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนา 
การบริการในรูปแบบ One Stop Service  
 3. ปรับปรุงระบบ WIFI ให้มีความเร็วและครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
 4. ควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารงาน และการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยที่โปร่งใส และมีคุณธรรมต่อสาธารณะให้มากขึ้น 
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 5.2 แนวทางด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 แนวทางด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าเพื่อก าหนด
กิจกรรมการด าเนินงาน ตามวิธีการประเมิน ITA 3 รูปแบบ ได้แก่ 
  1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  
  2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 
หมายเหตุ : ทุกคณะ/วิทยาลัย และศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท จะต้องน าส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
   
  3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

 
 

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพจิารณาแนวทางการด าเนินงาน แบ่งเป็น 2 ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการตอบแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ
ภายนอก (IIT, EIT)  
  ประเด็นที่ 2 การรายงานผลการด าเนินงาน OIT ตามค าสั่งผู้รับผิดชอบ O1 – O43 ให้เสร็จ
สิ้นภายใน 22 พฤษภาคม 2563 เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการอบรม เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ต่อไป 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่เสนอทั้ง 2 ประเด็น 
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5.3 ปฏิทินการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดท าปฏิทินการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

รายการด าเนนิงาน วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 
1.  ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก.พ. 2563 ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 

2.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (เพื่อทราบผลปี พ.ศ. 2562 และ
ก าหนดแนวทางปี พ.ศ. 2563) 

มี.ค. 2563 คณะกรรมการ 

3.  สัมมนา เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม ความสุจริต และความโปร่งใส 
ในองค์กร 

23 มี.ค. 2563 ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 

4.  กรอกข้อมูลจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ลงระบบ  ITAS 

เม.ย. 2563 ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 

5.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (ติดตามผลการด าเนินงาน OIT และ
ส ารวจสภาพปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข) 

พ.ค. 2563 คณะกรรมการ และ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ OIT 

6.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 (เฉพาะผู้รับผิดชอบ OIT ที่มีปัญหา) 

พ.ค. 2563 
 

คณะกรรมการ และ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ OIT 
7.  ด าเนินงานประเมิน IIT EIT และ OIT พ.ค. – มิ.ย. 

2563 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

8.  รายงานผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส.ค. 2563 ส านักงาน ป.ป.ช. 
9.  รายงานผลคะแนนฯ ต่อที่ประชุม กบม./สภามหาวิทยาลัย ก.ย. 2563 ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ 
 

 

มติท่ีประชุม รับทราบและเหน็ชอบกบัปฏิทินการด าเนินงานเตรยีมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
            (นางสาวรุง่รัตน์ ดวงสร้อยทอง) 
                ผู้จดรายงานการประชุม 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย)์ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


