รายงานการประชุ มทีป่ ระชุ มคณบดี ผู้อาํ นวยการ และผู้บริหารระดับสู ง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๒๕ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุ มทองหลาง ๑ อาคารสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห้ องประชุ มสั ตบงกช อาคารบริหารและสํ านักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และห้ องประชุ มภารกิจประสานงานส่ วนกลาง สํ านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------ผู้เข้ าประชุม
๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั ชํานิ)
๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์นอ้ ม สังข์ทอง...รักษาการแทน)
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
(รองศาสตราจารย์นอ้ ม สังข์ทอง)
๔. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุ ชาติ สุ ขสถิตย์)
๕. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
๖. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์)
๙. คณบดีคณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี)
๑๐. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่ งสกุล)
๑๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ
(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริ ฐศิลป์ )
๑๒. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศาสตรา แก้วแพง...ปฏิบตั ิหน้าที่แทน)

ประธาน

๒
๑๓. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(พลโทมานิจ บุญโปร่ ง...ปฏิบตั ิหน้าที่แทน)
๑๔. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทย์)
๑๕. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันปฏิบตั ิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุ วรรณมณี )
๑๖. ผูอ้ าํ นวยการสํานักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร.พงษ์พนั ธ์ พิณโท)
๑๗. ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม)
๑๘. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
๑๙. เจ้าหน้าที่บริ หารงาน ฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
(นายสุ รศักดิ์ วงศ์สนั ติ)
ผู้ไม่ มาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจยั
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรี รัตนกุล)
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา)
๓. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุ ริยกัณฑ์)
๔. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
๕. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุ วรรณ)
๖. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ ง)
๗. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย)
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
๑. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์)

เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

๓
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๒๕ น.
เมื่ อครบองค์ประชุ ม อธิ การบดี ในฐานะประธานที่ ประชุ มคณบดี ผูอ้ าํ นวยการ และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง กล่าวเปิ ดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่ องแจ้ งจากประธาน
๑.๑.๑ เรื่ อง การทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ขณะนี้ มหาวิ ท ยาลัย อยู่ใ นระหว่ า งการจัด ทํา แผนพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั ซึ่ งได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว การจัดทําแผนปฏิบตั ิการเพื่อการขับเคลื่อน
แผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ๑๐ ปี มี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะทํา ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงหลายเรื่ อง อาทิ เช่น
๑. การมุ่งสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)
๒. การเปลี่ยนวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิ ยมร่ วม คุณลักษณะของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาองค์กร
๓. เปลี่ ยนระบบการทํา แผนของมหาวิท ยาลัย ซึ่ งเป็ นการจัดทํา แผนร่ วมกัน ตั้งแต่
บุคลากร ผูบ้ ริ หารระดับส่ วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้แผนมหาวิทยาลัย
เป็ นหลักเพือ่ จัดทําแผนของส่ วนงาน ฝ่ าย งาน ต่อไป
มติ

รับทราบ
๑.๑.๒ เรื่ อง ความคืบหน้ าโครงการจัดตั้งคณะใหม่

สภามหาวิทยาลัยได้อนุ มตั ิในหลักการให้มีการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว และจะมี
การจัดตั้งคณะทํางานต่อไป ส่ วนคณะแพทยศาสตร์ จะเสนอขออนุมตั ิในหลักการ ต่อไป
มติ

รับทราบ
๑.๑.๓ เรื่ อง การสร้ างวัฒนธรรมองค์ กร

ประธานเน้ น ยํ้า เรื่ อ งการสร้ า งวัฒ นธรรมองค์ก รสํ า หรั บ ผู บ้ ริ ห าร โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
ในเรื่ องการตรงต่อเวลา ซึ่ งโดยปกติการประชุมส่ วนใหญ่มกั จะล่าช้าไปจากกําหนดการเดิมประมาณ ๑๐-๑๕ นาที
อาจไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการประชุมที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่ วมประชุมด้วย ทั้งนี้ หากไม่สามารถเข้าประชุมหรื อ
ติดภารกิจ ขอให้แจ้งลาประชุมล่วงหน้าที่ประธาน หรื อ ฝ่ ายเลขานุการฯ
มติ

รับทราบ

๔
๑.๑.๔ เรื่ อง การเปลีย่ นแปลงบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ งผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปลี่ยนแปลงบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยอธิ การบดี จํานวน ๓ คน
ตั้งแต่วนั ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป ดังนี้
๑. ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์นพดล ศุ กระกาญจน์ ดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยอธิ การบดี ฝ่ายพัฒ นา
องค์กรและทรัพยากรบุคคล
๒. อาจารย์ ดร.ทวีศกั ดิ์ พุฒสุ ขขี ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
๓. อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
มติ

รับทราบ
๑.๒ เรื่ องแจ้ งจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่ องแจ้ งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
๑.๒.๑.๑ เรื่ อง การเข้ าร่ วมการทํางานกับโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้

รองอธิ การบดี ฝ่ายพัฒ นาวิชาการ (ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.นุ กูล อิ น ทระสั งขา)
และบุ ค ลากรศู น ย์บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ มหาวิ ท ยาลัย ทั ก ษิ ณ ได้ เข้า ร่ วมประชุ ม เพื่ อ ปรึ กษาหารื อแนวทาง
การดําเนิ นงานเครื อข่ ายภายใต้โครงการอุท ยานวิท ยาศาสตร์ ภ าคใต้และเยี่ยมชมสถานที่ ทาํ งาน เมื่ อ วันที่ ๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ ชั้นที่ ๑๒ อาคารศูนย์สาํ นักทรัพยากรการเรี ยนรู ้ (LRC)
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเมื่ อเวลา ๑๐.๓๐ น. ได้รับการต้อนรับ จากผูอ้ าํ นวยการโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้ อาจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ และบุคลากรโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑.๑)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒ เรื่ องแจ้ งจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
๑.๒.๒.๑ เรื่ อง การจัดประชุมวิชาการประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่ วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) จัดประชุมวิชาการ เรื่ อง “ปริ ทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้” ระหว่างวันที่
๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มติ

รับทราบ

๕
๑.๒.๒.๒ เรื่ อง โครงการ “ประกวดทักษะการใช้ ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ”
ชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ กําหนดจัด โครงการ “ประกวดทัก ษะ
การใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวัน พฤหัส บดี ที่ ๑๔ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยทักษิ ณ
วิทยาเขตสงขลา
มติ

รับทราบ
๑.๒.๒.๓ เรื่ อง การลงนามความร่ วมมือกับมูลนิธิรากแก้ว

มหาวิ ท ยาลัยทักษิ ณ โดยคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ และสถาบัน
ปฏิบตั ิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จะลงนามความร่ วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิรากแก้ว เพื่อขับเคลื่อน
กิจกรรมหลัก ๒ เรื่ อง คือ การพัฒนานิสิตจิตอาสารับใช้สังคม และการให้มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็ นแม่ข่ายในการ
เชื่ อมประสานเครื อข่ายนิ สิตนักศึกษาเพื่อการพัฒนาชุ มชนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนนิ สิตรับใช้สังคมและกิจกรรม
สร้างสรรค์สงั คมในรู ปแบบการบูรณาการวิชาการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
มติ

รับทราบ
๑.๒.๓ เรื่ องแจ้ งจากผู้อาํ นวยการสํ านักหอสมุด
๑.๒.๓.๑ การจัดนิทรรศการและเสวนาเผยแพร่ ความรู้ ทางด้ านเศรษฐกิจและการเงิน

ธนาคารแห่ งประเทศไทย ร่ ว มกับ สํานักหอสมุ ด จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มความรู ้
ทางเศรษฐกิ จ และการเงิ น แก่ อ าจารย์ นั ก วิ จ ัย และนั ก ศึ ก ษา ระหว่ า งวัน ที่ ๒-๓ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
บริ เวณลานนิ ทรรศการ ชั้น ๑ และห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โดยเน้นให้ความรู ้ ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) การให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการบริ การทางการเงินและภัยทางการเงิน
๒) การสร้างภูมิคุม้ กันทางการเงิน การจัดการเงินส่ วนบุคคลอย่างเหมาะสม
การออม การวางแผนทางการเงิน
๓) จัดเสวนา เรื่ อง บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยกับระบบเศรษฐกิจ
๔) จัดเสวนา เรื่ อง บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยกับการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ
ทางการเงิน
มติ

รับทราบ และควรแจ้งให้นิสิตได้รับทราบด้วย

๖
๑.๒.๔ เรื่ องแจ้ งจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑.๒.๔.๑ โครงการแสดงดนตรี Thaksin Philharmonic Orchestra
คณ บดี ค ณ ะศิ ล ปกรรมศาสตร์ เชิ ญ ชวนหั ว หน้ า ส่ วนงาน และบุ ค ลากร
ร่ วมชมโครงการแสดงดนตรี Thaksin Philharmonic Orchestra ในวันที่ ๑๖ สิ งหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
และเวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศู นย์ป ระชุ มนานาชาติ ฉลองสิ ริราชสมบัติค รบ ๖๐ ปี มหาวิท ยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มติ

รับทราบ และควรเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่ วมชมคอนเสิ ร์ตด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรื่ อง ผลการแจ้ งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมทีป่ ระชุมคณบดี ผู้อาํ นวยการ
และผู้บริหารระดับสู ง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ตามที่ มหาวิ ทยาลัยกําหนดจัดประชุ มที่ ป ระชุ มคณบดี ผูอ้ าํ นวยการ และผู บ้ ริ หารระดับ สู ง
ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่ อ วัน จั น ทร์ ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗ และได้ แ จ้ ง เวี ย นพิ จ ารณ ารั บ รองรายงาน
การประชุ ม โดยกําหนดให้ แ จ้งผลการพิ จารณา ปรากฏว่า รั บรองรายงานการประชุ ม โดยมี การเสนอแก้ไข
จํานวน ๒ คน ดังนี้
๑. หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๖
เดิม รายจ่ย
เป็ น รายจ่าย
๒. หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๑๐
เดิม ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
เป็ น ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. หน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๒ -๓
ตัดข้อความ “ซึ่ งดํารงตําแหน่ งประเภทบริ หารและอํานวยการ ได้ แก่ อธิ การบดี คณบดี
ผู้อาํ นวยการ หั วหน้ าฝ่ าย และหัวหน้ างาน”
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒.๑)
มติ

รับทราบ

๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่ องสื บเนื่อง
๓.๑ เรื่ อง พิจารณา (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่ อง ตรา และสั ญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
และตราประจําส่ วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๗
สื บเนื่องจากที่ประชุมคณบดี ผูอ้ าํ นวยการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖
มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗ ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จารณาในวาระที่ ๔.๑ เรื่ อ ง พิ จารณา (ร่ าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย ทักษิ ณ
เรื่ อง ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตราประจําส่ วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบกําหนดสี ฟ้า เป็ นสี หลักของมหาวิทยาลัย และสี เทา เป็ นสี รอง
๒. ให้เพิ่มข้อมูลธงมหาวิทยาลัย และกําหนดให้มีตรามหาวิทยาลัยอยูต่ รงกลาง แถบสี ดา้ นบน
และล่างเป็ นสี ฟ้า ส่ วนแถบตรงกลางให้เป็ นสี เทา โดยกําหนดความกว้างและความยาวให้มี
สัดส่ วนที่เหมาะสม
๓. มอบผูช้ ่ วยอธิ ก ารบดี ฝ่ ายพัฒ นาวิ ช าการ ปรั บ ปรุ งตามข้อ สั ง เกตและข้อ เสนอแนะของ
ที่ ประชุ ม ตามความเหมาะสม และนํ า เสนอที่ ประชุ ม ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ก่ อ นนํ า เสนอ
สภามหาวิทยาลัย
ในการนี้ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ นพดล ศุ กระกาญจน์ ได้ดาํ เนิ น การปรั บ ปรุ ง (ร่ าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่ อง ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตราประจําส่ วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรี ยบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตรามหาวิทยาลัย
- ควรตัดลายเส้นบริ เวณใต้มงกุฏ เพราะเมื่อไปจัดทําเป็ นวัสดุ อาจมองไม่เห็น
๒. ตราประจําส่ วนงาน
- การกําหนดตราประจําส่ วนงานและธงประจําส่ วนงาน ควรกําหนดกรอบในภาพรวม
เพราะหากกําหนดในประกาศทุกส่ วนงาน จะทําให้เมื่ อมีการจัดตั้งส่ วนงานใหม่ตอ้ ง
จัดทําประกาศต่ างหาก และต้อ งส่ ง ไปประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาต่ อ ไป ทั้งนี้ การ
กําหนดตัวอย่างของตราประจําส่ วนงาน ให้กาํ หนดเพียงคณะศึกษาศาสตร์ เป็ นตัวอย่าง
คณะเดียว
- ข้อ ๗ ควรตัดชื่อย่อของส่ วนงาน
- ชื่อส่ วนงานภาษาอังกฤษของของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ให้ใช้ชื่อเต็ม
- ชื่อส่ วนงานภาษาอังกฤษของสํานักหอสมุด ให้ใช้คาํ ว่า Thaksin University Library
- ชื่ อส่ วนงานภาษาอังกฤษ ควรใช้รูปแบบอักษรพิมพ์ใหญ่ และให้มีความหนา โดยไม่
ต้องกําหนดชื่อแบบอักษรในประกาศ
- รู ปแบบตัวอักษรที่เป็ นชื่อส่ วนงานและชื่อมหาวิทยาลัย ควรเป็ นรู ปแบบเดียวกัน

๘
๓. ธง
- ควรกําหนดสี ตรามหาวิ ท ยาลัยบนผืนธง เป็ นสี ท อง ไม่ ควรใช้สีดาํ เพราะเมื่ อ ไปอยู่
ในพื้นที่ที่มีแสงน้อย อาจทําให้มองไม่เห็น และตรามหาวิทยาลัย อาจกําหนดให้ใหญ่ข้ ึน
กว่าเดิมได้
๔. ควรแก้ไ ขข้อ ความในหน้ า ๑๒ ข้อ ๘ เป็ น ส่ ว นงานวิ ช าการหรื อส่ ว นงานอื่ น ของ
มหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๙(๔)
๕. ควรแก้ไขข้อความในหน้า ๑๒ ข้อ ๑๐ ให้สอดคล้องกับมาตรา ๖๓ แห่ งพระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. มอบผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์น พดล ศุ ก ระกาญจน์ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ งรู ปแบบอิ น ทรธนู
ดุมตราสัญลักษณ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ว่าด้วย เครื่ องแบบของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
มติ
๑. เห็ นชอบ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิ ณ เรื่ อง ตรา และสัญ ลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย และตรา
ประจําส่ วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้กาํ หนดตราสัญลักษณ์บนธงของมหาวิทยาลัย เป็ นสี ทอง
๒. มอบผูช้ ่ วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์ ปรับปรุ งตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามความ
เหมาะสม โดยหารื อร่ วมกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง เกี่ยวกับความเหมาะสม
ของรู ปแบบ สี หรื อตรา สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่ องพิจารณา
๔.๑ เรื่ อง พิจารณากําหนดแนวปฏิบัติเพื่อการพิจารณาในการยื่นการลาผ่ านระบบออนไลน์
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบการลาออนไลน์ไปแล้วนั้น เนื่องจากยังมิได้กาํ หนดการ
ยื่น ใบลาล่ ว งหน้า เพื่ อ ให้ ผู บ้ ัง คับ บัญ ชาได้มี เวลาในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตและมอบหมายผูป้ ฏิ บ ัติ ง านแทน
ซึ่ งหากกําหนดระยะเวลาในการยื่นใบลาดังกล่าวต้องเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
เพื่ อ แก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารลาของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ในการนี้ หั ว หน้ า ฝ่ ายบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณากํา หนด
แนวปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนาในการยืน่ การลาผ่านระบบออนไลน์ โดยเสนอให้การลากิจส่ วนตัว และการลาพักผ่อน
จะต้องเสนอขอนุญาตก่อน ๒ วันทําการ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑)

๙
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การลาประเภทต่าง ๆ ควรเสนอใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาก่อนวันลา ยกเว้น การลาป่ วย
หัวหน้าส่ วนงาน ฝ่ าย งาน ต้องอนุมตั ิวนั ลาในระบบลาออนไลน์ ก่อนวันลา
๒. ควรพิจารณาการนับวันลาในกรณี ที่หยุดต่อเนื่องกับวันหยุดทําการ
มติ มอบฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล ศึกษาข้อมูลการนับวันลาของราชการ การลาต่อเนื่อง
กับวันหยุดทําการ หรื ออื่น ๆ เป็ นต้น
๔.๒ เรื่ อง พิจารณาแนวปฏิบัตกิ ารประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจําปี ของผู้ปฏิบัตงิ าน
ในมหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๗
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิ จ ขอหารื อแนวปฏิ บตั ิ การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
ประจํา ปี ของผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลัย ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ งจากการประเมิ น ผล
การปฏิ บตั ิ งานประจําปี ๒๕๕๖ คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิ จ พบประเด็นปั ญ หาด้านการประเมิ นผล
การปฏิบตั ิงานประจําปี จํานวน ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. จากแนวปฏิ บ ัติ การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานประจําปี ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ซึ่ งได้มีมติให้คณะสามารถดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
องค์ป ระกอบสมรรถนะและพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ง านได้ นั้น ในปี ๒๕๕๖คณะได้ด ําเนิ น การตามมติ คื อ
มี ก ารประชุ ม บุ ค ลากรภายในคณะเพื่ อ กํา หนดหลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ส่ ว นสมรรถนะร่ ว มกัน และนํา ผล
การประชุ ม มากํา หนดเป็ นหลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น การปฏิ บ ัติ ง านของผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านในมหาวิ ท ยาลัย สั ง กัด
คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละบริ หารธุ ร กิ จ แต่ ป รากฏว่ า การดํ า เนิ น การดั ง กล่ า ว ไม่ สอดคล้ อ งกั บ ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล เรื่ อง หลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน
ประจําปี ของผู้ ปฏิ บัติงานในมหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ งไม่ ให้ อํานาจหัวหน้ าส่ วนงานสามารถใช้ ดุลพินิจ
กําหนดข้ อตกลงให้ เป็ นอย่ างอื่นนอกเหนือจากประกาศฯ ดังกล่ าวได้

๑๐
๒. ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านประจํา ปี ของผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านในมหาวิ ท ยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๙ ได้ก ํา หนดว่ า
“คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านประจําปี ในแต่ ล ะส่ วนงานหรื อ หน่ ว ยงานภายในส่ ว นงานให้ มี
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะหนึ่ ง ซึ่ งแต่งตั้งโดยอธิการบดี รองอธิ การบดี หรื อหัวหน้าส่ วนงาน
ซึ่ งอย่างน้อ ยต้อ งมี ผูบ้ ังคับ บัญ ชาและเพื่อนร่ วมงานของผูร้ ั บ การประเมิ น หรื อผูร้ ั บ บริ การเป็ นองค์ป ระกอบ
ทํา หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านในสั ง กัด โดยคณะกรรมการประเมิ น การปฏิ บ ัติ ง าน
จะต้องประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานตามตัวชี้ วดั ที่ ระบุไว้ในข้อตกลงร่ วมก่อนปฏิ บตั ิ งานและตรวจสอบรายงาน
การประเมิ น ตนเองของผูร้ ั บ การประเมิ น ข้อ ๑๑.๒ ได้ก าํ หนดว่า “การจัดทําข้อ ตกลงร่ ว มก่ อ นปฏิ บ ัติ ง าน
ก่อนเริ่ มปี งบประมาณภายในเดือนกันยายนผูร้ ับการประเมิ นจะต้องจัดทําข้อตกลงก่อนการปฏิ บตั ิงานร่ วมกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งประกอบด้วยภาระงานที่อิงกับงานที่ผรู ้ ับการประเมินรับผิดชอบ พร้อมทั้งกําหนดตัวชี้วดั และ
ค่ า เป้ า หมายร่ ว มกัน ฯ” ข้อ ๑๑.๓ ได้ก ํา หนดว่ า “การรายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านและการประเมิ น ตนเอง
ผูร้ ั บ การประเมิ นจะต้อ งจัดทํารายงานผลการปฏิ บ ัติงานและประเมิ น ตนเองตามแบบที่ ม หาวิท ยาลัยกําหนด
พร้อมแนบหลักฐานที่แสดงถึงผลการปฏิบตั ิงานประกอบการประเมินของคณะกรรมการประเมินการปฏิบตั ิงานด้วย”
จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานปี ๒๕๕๖ คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจได้ดาํ เนิ นการให้บุคลากรจัดทํา
ข้อ ตกลงร่ ว มและจัด ส่ ง รายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านประจํา ปี ของบุ ค ลากรมายัง คณะกรรมการประเมิ น ผล
การปฏิบตั ิงานประจําปี ๒๕๕๖ ซึ่ งมีบุคลากรบางท่านไม่ได้จดั ส่ งข้อตกลงร่ วมก่อนปฏิบตั ิงาน แต่จดั ส่ งรายงาน
ผลการปฏิ บ ัติงานภายในระยะเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลัยกําหนด บุ คลากรท่ านนั้น ก็ยงั สามารถรั บ การประเมิ น ได้
จะเห็นได้ว่าจากกรณี ดงั กล่าวบุคลากรไม่มีความจําเป็ นต้องจัดทําข้อตกลงร่ วมก่อนปฏิบตั ิงานฯ เพราะถ้าสามารถ
ส่ งรายงานผลการปฏิบตั ิงานฯภายในระยะเวลาที่กาํ หนดก็สามารถรับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การกําหนดระดับประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
- การกําหนดระดับการประเมิ นสมรรถนะและพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากร
สามารถกําหนดได้ แต่ควรให้สอดคล้องกับตัวชี้ วดั ตามเอกสารแนบท้ายในประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง านประจํา ปี ของผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๑
๒. การจัดทําข้อตกลงร่ วมก่อนการปฏิบตั ิงาน
- มหาวิท ยาลัย ไม่ ควรกําหนดให้การไม่ ส่งแบบรายงานผลการปฏิ บ ัติงานถื อว่าผูน้ ้ ัน
ไม่ขอรับการประเมิน เพราะจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูร้ ับการประเมินไม่ปฏิบตั ิตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
- ได้มี ข ้อ วิ นิ จ ฉั ย ในการปฏิ บ ัติ ร าชการไว้ว่ า หากไม่ จ ัด ทํา ข้อ ตกลงร่ ว มก่ อ นการ
ปฏิ บ ัติงานเมื่ อถึ งรอบการประเมิ น จะไม่ ส ามารถฟ้ องร้ องกับ องค์กรได้ เพราะเป็ น
บุคคลที่ละเลยการปฏิบตั ิต้ งั แต่แรก
- หากบุ คลากรไม่ จดั ทําข้อตกลงร่ วมก่อนการปฏิ บตั ิ งาน เห็ นควรให้หัวหน้าส่ วนงาน
เป็ น ผู ้ ม อบ ห มายภาระงาน ตามที่ กํ า ห น ด โดยให้ ร ะบุ อํ า น าจตามป ระกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่จะแก้ไข และถือว่าเป็ นข้อตกลง
ร่ วมก่อนการปฏิบตั ิงาน
- หากบุคลากรไม่ส่งแบบรายงานผลการปฏิ บตั ิงาน แสดงว่าไม่มีความประสงค์ที่จะให้
ข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมิน จึงควรประเมินตามข้อมูลที่มีอยู่
- ควรระบุขอ้ ความในประกาศให้ชดั เจนว่า การลงนามก่อนการปฏิบตั ิงาน เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการปฏิ บ ตั ิ งาน การไม่ ล งนามถื อ ว่าละเลยต่ อ การปฏิ บ ัติ งาน หรื อปฏิ บ ัติห น้าที่
ซึ่งในทางราชการถือว่ามีความผิดทางวินยั
- การมอบหมายภาระงานให้บุคลากรเพื่อจัดทําข้อตกลงร่ วมก่อนการปฏิบตั ิงานในแต่ละ
ส่ วนงาน สามารถให้ส่ วนงานไปบริ ห ารจัดการเองได้ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ ความรู ้
ความสามารถของบุคลากร
๓. ควรเพิ่มเติ มประเด็นเกี่ยวกับการประเมิ นผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่ ปฏิ บตั ิ งานไม่ครบตามระยะเวลา
ที่ ก ํา หนด แต่ อ าจไม่ ไ ด้รั บ การพิ จ ารณาการเพิ่ ม เงิ น เดื อ น โดยคํา นึ ง ถึ ง ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน

๑๒

มติ
มอบฝ่ ายบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล แก้ไ ขข้อ มู ล ใน (ร่ า ง) ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การบริ หารทรั พยากรบุ คคล เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานประจําปี ของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ ในประเด็น ดังนี้
๑. การให้หวั หน้าส่ วนงาน ฝ่ าย งาน สามารถจัดทํารายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การประเมินได้
และการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานให้ประเมินตามตัวชี้วดั และระดับการ
ประเมิ น สมรรถนะและพฤติ กรรมการปฏิ บ ัติงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หรื อตามที่
คณะกรรมการบริ หารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัยหรื อหัวหน้าส่ วนงาน ฝ่ าย งานกําหนด
และเพิ่มเติมข้อมูล “และประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน”
๒. การให้หัวหน้าส่ ว นงานร่ วมกับ ผูเ้ กี่ ยวข้อ ง เช่ น ประธานสาขาวิช า มอบหมายภาระงานเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อใช้แทนข้อตกลงร่ วมก่ อนการปฏิ บตั ิงาน และการไม่ส่งแบบรายงานผล
การปฏิบตั ิ งาน ถือว่า ผูร้ ับการประเมินสละสิ ทธิ์ การให้ขอ้ มูลในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประจําปี ให้คณะกรรมการประเมินตามข้อมูลที่มีอยู่
๔.๓ เรื่ อง พิจารณาบันทึกความร่ วมมือเพื่อสนับสนุนและส่ งเสริมการจัดการศึกษาระหว่ าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ และองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสงขลา
ด้ว ยคณะกรรมการนโยบายและการพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติ เห็นชอบในหลักการ การจัดทําบันทึกความร่ วมมือเพื่อสนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา โดยมีการปรับปรุ ง
และแก้ไขในบันทึ กความร่ วมมื อฯ และมอบรองอธิ การบดี ฝ่ายบริ หาร นําเสนอที่ ประชุ มคณบดี ผูอ้ าํ นวยการ
และผูบ้ ริ หารระดับสู ง นั้น
ในการนี้ รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร เสนอที่ ประชุ มพิจารณาบันทึกความร่ วมมือเพื่อสนับสนุ น
และส่ งเสริ มการจั ด การศึ ก ษาระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ และองค์ ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด สงขลา
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีจะสนับสนุนและส่ งเสริ มการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา เพื่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ
๒. มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ยินดี สนับสนุ นและส่ งเสริ มการจัดการศึ กษาร่ วมกับองค์การบริ หาร
ส่ ว นจัง หวัด สงขลาในด้านต่ าง ๆ อาทิ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา องค์ค วามรู ้ ท างวิ ช าการ
ห้องเรี ยน/ฝึ กซ้อมดนตรี เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์และสื่ อการเรี ยนการสอนต่าง ๆ

๑๓
๓. มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ยิ น ดี รั บ พิ จ ารณานั ก เรี ย นของโรงเรี ย นในสั ง กัด องค์ก ารบริ ห าร
ส่ ว นจัง หวัด สงขลา ซึ่ งมี ค วามสามารถพิ เศษ โดยเฉพาะด้า นกี ฬ า เกษตร และดนตรี
ในการเข้าศึ กษต่ อ ในระดับ อุ ดมศึ กษาของมหาวิท ยาลัยทักษิ ณ เป็ นกรณี พิ เศษ (โควต้า)
ในสายการศึกษาที่เกี่ยวเนื่อง
๔. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา ยินดีสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน โครงการ/
กิ จ กรรมต่ าง ๆ ของมหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ที่ ไ ด้จัด ทํา ขึ้ น โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์อ ัน เป็ นการ
สนับ สนุ น ส่ งเสริ ม และพัฒ นาคุ ณ ภาพทางการศึ กษาของสถานศึ กษาในสั งกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา หรื อในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา
๕. มหาวิทยาลัยทักษิณและองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา จะให้ความร่ วมมื อในการบู รณา
การประสานความร่ วมมื อด้านต่าง ๆ ที่ พิจารณาแล้วว่าจําเป็ นต่อการพัฒ นา ส่ งเสริ ม และ
ขับเคลื่อนบันทึกความร่ วมมือฉบับนี้อย่างเป็ นรู ปธรรม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓)
ที่ ป ระชุ ม มี ข ้อ สั งเกตและข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับ การบัน ทึ กความร่ ว มมื อ ว่า จะคลอบคลุ ม ถึ ง
การให้บริ การยืมเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนการสอนทางด้านดนตรี และจะต้องมีโรงเรี ยนทางด้านศิลปะ
และการออกแบบ หรื อไม่
มติ เห็นชอบบันทึกความร่ วมมือเพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
ทักษิณและองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่ องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่ อง หารื อกรอบอัตรากําลังทดแทนอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
คณบดี ค ณะวิท ยาศาสตร์ หารื อ เรื่ อ งอัต รากําลังทดแทนในกรณี ที่ อาจารย์ค ณะวิท ยาศาสตร์
ได้ลาออก เนื่ องจากมหาวิ ท ยาลัยไม่ เห็ น ชอบการขออนุ มตั ิ กรอบอัตราทดแทนในสาขาฟิ สิ กส์ ทําให้ข ณะนี้
มี อ าจารย์ไม่ เพี ยงพอต่ อ การเรี ยนการสอน ส่ งผลกระทบต่ อ จํานวนอาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร เช่ น สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน และรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เป็ นต้น
มติ ควรนําประเด็นดังกล่าวหารื อในที่ประชุมคณะทํางานด้านการบริ หารอัตรากําลัง เนื่องจากจะต้อง
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลายด้าน

๑๔
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายสุ รศักดิ์ วงศ์สันติ)
เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

