
รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๖/๒๕๕๘ 
วันจันทรท์ี่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๓.๕๕ น.  

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมสัตตบงกช  อาคารบริหารและสาํนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

------------------------------------ 
ผู้เขา้ประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย       
(อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  ภาษิตกุล...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 

๓. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง        
    (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล      

(อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมกุดา) 
๖. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์      

(อาจารย์ ดร.วิชชาญ  จุลหรกิ...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์) 
๘. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์

(อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล) 
๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน     
     (อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ) 
๑๐. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ        

(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศลิป์) 
๑๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       

(อาจารย์ ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์...รักษาการแทน) 
๑๒. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ)  
๑๓. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา       

(อาจารย์ ดร.ศาสดา  วิริยานุพงศ์) 
 
 



 ๒

๑๔. ผู้อํานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน        
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กล้าเวช...ปฏิบัติหน้าที่แทน) 

๑๕. ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      
      (นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทย์) 
๑๖. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธ์ุ  เขมคุณาศัย) 
๑๗. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์      

 (อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์  พิณโท) 
๑๘. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด        
      (อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  บุญชุม) 
๑๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 
      (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
๒๐. เจ้าหน้าที่บริหารงาน   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นายสุรศักด์ิ  วงศ์สันติ) 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา     ติดภารกิจ 

(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      ติดภารกิจ 

(รองศาสตราจารย์น้อม  สังขท์อง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ติดภารกิจ    
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 
๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      ติดภารกิจ 

(อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์) 
๕. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา    ติดภารกิจ    

(อาจารย์ ดร.วัลลภา  เชยบัวแก้ว คชภักดี) 
๖. คณบดีคณะนิติศาสตร์      ติดภารกิจ  

(อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี) 
๗. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ     ติดภารกิจ  

(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 
๘. ผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ติดภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี) 
 
 



 ๓

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๑๐  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องแจง้จากประธาน   

 ๑.๑.๑  เรื่อง  การประชุมรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบ ทปอ. 
 

 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย อธิการบดี/ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ๒๗ แห่ง ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบหารือและรับนโยบาย 
จาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายแพทย์ ธีระเกียรติ  
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ในการหารือ ทปอ. เสนอขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 
เรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําด้านการวิจัย และสนับสนุนการทํางานวิจัยให้มากขึ้น และเรื่องการทบทวน 
แนวปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณการปรับเพ่ิมเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย และกําหนด 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ
ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับจะดูแลในเรื่องดังกล่าวต่อไป 
 

มติ รับทราบ 
 

 ๑.๑.๒  เรื่อง  ประเด็นการประชุมสัมมนา เรื่อง ประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัย 
                           ในกํากับของรัฐภายหลังเปลี่ยนสถานภาพ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

     สภามหาวิทยาลัย กําหนดจัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมอง 
(Retreat) เรื่อง ประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐภายหลังเปลี่ยนสถานภาพ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยจะมีการทบทวนในประเด็นหลัก ๆ คือ การให้อํานาจกับส่วนงาน (Autonomy) 
การบริหารวิชาการ และการหารายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 
มติ รับทราบ 

 
 
 



 ๔

 ๑.๑.๓  เรื่อง  การเตรียมจัดงานพิธพีระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  
                           ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

     ต าม ที่  พ ระบ าท ส ม เด็ จ พ ระ เจ้ า อ ยู่ หั ว  ท ร งพ ระก รุณ า โป รด เก ล้ า  ฯ  ให้  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้ สํ า เร็จการศึ กษาจากมหาวิทยาลัยทั กษิณ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ซึ่ งทรงกํ าหนดเส ด็จ  ฯ  
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง น้ัน  
ประธานขอให้ผู้บริหารเตรียมการและร่วมกันคิดหาแนวทางไปสู่การปฏิบัติ เช่น ที่พัก การเดินทาง การรายงานตัว
ของบัณฑิต และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น  

 
มติ รับทราบ 

 
๑.๒  เรื่องแจง้จากสมาชิกที่ประชุม 

  ๑.๒.๑   เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
๑.๒.๑.๑   เรือ่ง   นโยบายและจุดเนน้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

                               (พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 
     

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ )  
ได้เห็นชอบนโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ได้แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบและนําไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
การดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ต่อไป ซึ่งจะต้องส่งข้อมูลให้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 
 

มติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย รับไปดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕

  ๑.๒.๒   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
  ๑.๒.๒.๑   เรือ่ง   กําหนดการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  
               ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 

    
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดจัดประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ ช้ัน ๒ 
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยกิจกรรมในวันแรก จะเป็นการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา น่ังรถรางชมเมืองสงขลา และงานเลี้ยงรับรองในภาคคํ่า 
สว่นกิจกรรมวันที่สอง จะเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ เช่น การชมวีดิทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัย การบรรยายพิเศษ เรื่อง 
วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา หน่ึงคณะ หน่ึงชุมชน และการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
  

 มติ รับทราบ  
 
 

    ๑.๒.๒.๒   เรือ่ง   ผลการดําเนนิงานและผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  
        จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 
    ผู้ ช่ วยศาสตราจาร ย์  ดร .สารภี   ไชยรัต น์  คณ บ ดีคณ ะวิทยาศาสตร์  

แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานและผลการประเมินของคณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ดังน้ี 

 
ข้อมูล ผลการดําเนนิงาน 

ผลการวิเคราะห์นิสิตเต็มเวลาของคณะวิทยาศาสตร์  ๓,๖๙๒.๗๕ – ๓๗๐.๓๘=๓๓๒๒.๓๗* 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ๑๑๕ 
จํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา ๒๘.๘๙ 
* หมายเหตุ :  

๑) รวมค่า FTES  = ๓,๖๙๒.๗๕ 
๒) รายวิชาศึกษาท่ัวไป = ๓๗๐.๓๘ 
๓) สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน  (วิทยาศาสตร์กายภาพ) = ๒๐ : ๑ 

 
 
 



 ๖

 

๑. คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร  
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = = ร้อยละ ๔๔.๔๕  

 

 
 ๒. นําค่าร้อยละจากข้อ ๑ (หากค่าคํานวณเป็น ลบ ได้ตัดเคร่ืองหมายลบออก) มาคํานวณคะแนน 
 
จากค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒๐  คิดเป็น ๐ คะแนน 
ดังน้ัน ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๔๔.๔๕   คิดเป็น ๐ คะแนน 

 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า หากพิจารณาจากปัจจัยที่เก่ียวข้อง เช่น 
จํานวนนิสิต จํานวนอาจารย์ จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน จํานวนหน่วยกิต ผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด  
จะสอดคล้องกับผลการดําเนินงานจริงหรือไม่ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะมีผลต่อการนําไปเช่ือมโยงกับ 
การเพ่ิมเงินตามผลการประเมินส่วนงานด้วย นอกจากน้ี ยังเสนอผลการประเมินในตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑  การบริหารของ
ส่วนงานเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส่วนงาน ในเร่ืองการคิด
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต การบริหารความเสี่ยง ที่มีผลการประเมินตนเองไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการ รวมท้ังได้
เสนอข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประจําคณะว่า มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรฐานของกรรมการประเมินให้มี
มาตรฐานเดียวกัน 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๒) 
 
  มติ รับทราบ และควรมีการหารือกับผู้เก่ียวข้องต่อไป 

  
  ๑.๒.๓   เรื่องแจ้งจากคณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร ์

    ๑.๒.๓.๑   เรือ่ง   การเข้าร่วมโครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  
                                                             ณ ประเทศมาเลเซีย 
 

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะเข้าร่วมโครงการนําเสนอผลงาน
ท าง วิ ช าก าร ใน งาน  FOUTH INTERNATIONAL SEMINAR OF NUSATARA HERITAGE 2015 ซึ่ ง จั ด โด ย 
Universiti Pendidikan Sultan Idis (UPSI) ประ เทศมาเล เซี ย  ระห ว่าง วันที่  ๒๓ -๒๗  ตุ ล าคม  ๒๕๕๘  
ณ Za’ba College Hall Sultan Idis Education University ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความร่วมมือต่อไปในอนาคต 
 

 มติ รับทราบ  
 

 ๒๘.๘๙ -๒๐ 
× ๑๐๐ 

 ๒๐ 



 ๗

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผูอํ้านวยการ  

                              และผู้บริหารระดับสูง ครัง้ที่ ๕/๒๕๕๘  เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘  และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณา ปรากฎว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จํานวน ๑ คน ดังน้ี 

 

๑. หน้าที่  ๙ บรรทัดที่ ๒๒ 
เดิม  ที่ประชุมมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
เป็น  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 
มติ รับทราบ 

 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

๓.๑   เรื่อง ผลการทาบทามผู้สมควรเปน็กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และพิจารณา 
                        รายชื่อเพื่อคัดเลือกผูส้มควรเปน็กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกของสภาวิชาการ                 

               (เพิ่มเติม) 
 
  สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณา เรื่อง พิจารณารายช่ือเพ่ือคัดเลือกผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสภาวิชาการ น้ัน ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกและเห็นชอบให้ทาบทาม 
ผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสภาวิชาการตามที่คัดเลือก 
ทั้งน้ี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาได้ดําเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมควรเป็นกรรมการ 
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในได้ตอบรับทั้งหมด ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ตอบรับ ๕ คน  
จากทั้งหมด ๘ คน จึงต้องเสนอที่ประชุมให้พิจารณาคัดเลือกเพ่ิมเติมอีก ๓ คน 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 
 
 
 



 ๘

ที่ประชุมได้พิจารณารายช่ือผูส้มควรเป็นกรรมการผูท้รงคณุวุฒิภายนอกสภาวิชาการตามที่เสนอ 
โดยคํานึงถึงสาขาวิชาที่กรรมการไม่ตอบรับเป็นหลัก และเปิดโอกาสให้เสนอรายช่ือใหม่  

 
มติ  
๑. เห็นชอบรายช่ือบุคคลผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสภาวิชาการ ดังน้ี 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  อารีย์กุล 
 

   กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑) รองศาสตราจารย์พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์  หังสพฤกษ์ 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

  ทั้งน้ี หากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีความประสงค์ไม่ขอรับเป็นกรรมการ ให้นําเสนอพิจารณาใหม่ต่อไป 
 
 

๒. มอบฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

    - ไม่มี - 
 
 

ระเบยีบวาระที ่๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
    - ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๕๕  น. 
 

 
 
      (นายสุรศกัด์ิ  วงศ์สันติ) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ   
                ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 
 
 

   (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                     เลขานุการ   
            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


