
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๕ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ณ หองประชุม SC๒๑๖ ช้ัน ๒ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

และหองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 ----------------------------  

ผูมาประชุม 

๑. อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน  รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล   ประธาน 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ 

๓. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ  หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   

๔. นางสาวพยอม  ธนมี   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๕. นางสาวกันยารัตน  หนูสุข  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๖. นางสาวธันธรณ  สุทธิพงศ  นักวิชาการพัสดุ 

๗. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๘. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๙. นางสำราญ  ชูจันทร   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๐. นางสาวทัศนีย  ศรีจันทร  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๑. นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม   นักวิชาชีพ 

๑๒. นางสาวธิดา  จิตตล้ำเลิศกุล  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๓. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ๑๔.   นางสุภาพร  สิกพันธ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๕.   นางมนัสนันท  แกวคีรีวรรณ  ผูปฏิบัติงานบริการ 

๑๖.   นายสุรศักดิ์  วงศสันต ิ   เจาหนาท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ   ปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี 

๒. นางลลิดา  นันทวงศ   ลา 

๓. นางสาววรรณา  เหมทานนท  ลา 

๔. นางสาวจิรัญญภา  ฤทธิ์ทอง  ลา 

 

 

 

 



๒ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

  เมื ่อครบองคประชุม หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กลาวเปดการประชุม  

และดำเนินการประชุมในระเบียบวาระตาง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

 - ไมมี – 
 

๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

        ๑.๒.๑  เรื่อง  ราง กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

                         แกผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

        มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดจ ัดประชุมร วมกับคณะตรวจพื ้นที ่การเตรียมรับเสด็จ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป

พระราชทานปริญญาบัตร แกผู สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐  

เม่ือวันศุกรท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ

และกองพระราชพิธี ไดดำเนินการจัดทำกำหนดการรวมกันเรียบรอยแลว โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคไปพระราชทาน

ปริญญาบัตร ในว ันศุกร ท ี ่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉล ิมพระเกียรติ  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และจะเสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลา ๑๒.๕๐ น. 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑) 

 

      มต ิ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒  

                        เม่ือวันอังคารท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

ตามที่ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

เมื่อวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และไดจัดทำรายงานการประชุม โดยแจงเวียนใหบุคลากรไดพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมแลวนั้น ปรากฎวา ไมมีการเสนอแกไขรายงานการประชุม 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  



๓ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง   

   - ไมมี  -  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑  เรื่อง   การเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรของฝายบริหารกลาง 

               และทรัพยากรบุคคล (ฝายเลขานุการ / ฝายจัดเล้ียงแสดงความยินดีฯ) 

 

ตามท่ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตร 

แกผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกรที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง นั ้น  เพื ่อใหการดำเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผู สำเร็จการศึกษา  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐ ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติ ในการนี้ จึงแจงใหท่ีประชุมทราบ

กำหนดการงานเลี้ยงแสดงควายินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารยและบุคลากรตัวอยาง และหารือ 

การเตรียมการจัดงานที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในฝายเลขานุการ และฝายจัดเลี้ยง

แสดงความยินดีฯ  

 

กำหนดการงานเล้ียง 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น.  แขกผูมีเกียรติพรอมกัน ณ หองจัดเลี้ยง  

   การบรรเลงดนตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

.  แขกผูมีเกียรติ รวมรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๔.๒๐ น.  นายกสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี กลาวตอนรับและแสดงความยินดี 

เวลา ๑๔.๓๐ น.  เสภาสดุดีเกียรติคุณผูไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์                  

- มอบชอดอกไม และของท่ีระลึกแสดงความยินดี 

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  กลาวแสดงความรูสึก   

เวลา ๑๔.๕๐ น.  เสภาสดุดีเกียรติคุณผูไดรับรางวัลอาจารยตัวอยาง และบุคลากรตัวอยาง 

- มอบชอดอกไม  และโลรางวัล     

เวลา ๑๕.๐๐ น.   การบรรเลงดนตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เวลา ๑๕.๒๐ น.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณกลาวปดงาน 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

 



๔ 

 

 

มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนการดำเนินงานของฝายเลขานุการ และกำหนดผูรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

ลำดับ กิจกรรม กำหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

 กอนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   

๑. จัดทำหนังสือขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ พรอมแนบ 

-  ราง พระราโชวาท  

(ขอความอนุเคราะหจากฝาย ราง พระราโชวาท) 

-  ราง คำกราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัย 

-  ราง กำหนดการ 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

(ดำเนินการแลว) 

สุรศักดิ์ 

๒. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการและ

ประธานฝาย 

๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

(ดำเนินการแลว) 

สุรศักดิ์ 

๓. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประธานฝาย 

ครั้งท่ี ๑ 

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

(๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 

(ดำเนินการแลว) 

สุรศักดิ์ 

๔. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

(ดำเนินการแลว)  

สุรศักดิ์ 

๕. ประสานรายชื่อและคำสดุดีผูไดรับปริญญา

กิตติมศักดิ์ อาจารย/บุคลากรตัวอยางมายังฝาย

เลขานุการ 

(ดานการเรียนการสอน / ดานการวิจัย / ดานการ

บริการวิชาการ) 

๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

(ดำเนินการแลว) 

 

สุรศักดิ์ 

๖. จัดประชุมตอนรับสวนลวงหนา หัวหนาสวนราชการ 

และประธานฝายท่ีเก่ียวของ  

 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

(ดำเนินการแลว) 

ฝายเลขานุการ

รวมกับ 

ฝายบริหาร 

วิทยาเขตพัทลุง 

๗. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย 

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เปนตนไป 

สุรศักดิ์  

๘. จัดทำเอกสารไปยังกองงานในพระองคฯ 

- คำกราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัย 

อยูในระหวาง

ดำเนินการ 

สุรศักดิ์ 



๕ 

 

 

ลำดับ กิจกรรม กำหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

- คำกราบบังคมทูลของอธิการบดี  

(พิมพในสูจิบัตร) 

- กำหนดการ 

(ขอมูลอยูในระหวาง

การตรวจสอบจากกรม

ราชเลขานุการใน

พระองค 

๙. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประธาน

ฝายครั้งท่ี ๒ 

๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

(๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.) 

สุรศักดิ์ 

๑๐. จัดทำเอกสารและสำเนาเอกสารใหฝายปฏิคมตาม

จำนวนแขกผูมีเกียรติและผูปกครองบัณฑิต ดังนี้ 

- กำหนดการ 

- แผนผังมหาวิทยาลัย บริเวณหองพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ท่ีนั่งบัณฑิตและ

เสนทางเขาออก 

- ประกาศ เรื่อง ขอปฏิบัติของบัณฑิตในวันพิธี 

- ขอปฏิบัติสำหรับผูเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท 

- ประกาศการเขาออกบริเวณมหาวิทยาลัย

และการจอดรถ (ฝายบริหารวิทยาเขต

พัทลุง) 

 ๖ - ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๒  

 

 

สุรศักดิ์ 

๑๑. ประสานงานการขอใชหองรับรองและรถรับสงทหาร

มหาดเล็ก 

- จิรัญญภา 

๑๒ จัดทำเกียรติบัตรอาจารยตัวอยาง / โล - ผช.พรไทย 

๑๓. จัดเตรียมผูแทนนิสิตรับเสด็จถวายมาลัยพระกร - นนทพัทธ 

๑๔. การถวายเงินในนามมหาวิทยาลัย - ชนิดา/อาศยา 

๑๕. รับสำเนาพระราโชวาทจากสำนักพระราชวัง  กอนวันพิธี ๑-๒ วัน วัลภา 

๑๖ ประสานการจองพาหนะ - สุรศักดิ์ 

๑๗ ประสานงานและดำเนินการเก่ียวกับสิ่งของ

ทูลเกลาฯ ท้ังหมด  

- วรรณา 

 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   

๑๘. มาลัยพระกร วันพิธี วรรณา 

๑๙. รับรองนักบิน วันพิธี สำราญ/ 

กันยารัตน 

๒๐. รับรองทหารมหาดเล็ก วันพิธี ปุณญาดา/ลลิดา 



๖ 

 

 

ลำดับ กิจกรรม กำหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

๒๑. รับรองสารถีกับกองพระราชพิธี วันพิธี เพ็ญฉาย/ธิดา 

จิรัญญภา ๒๒. กองทหารเกียรติยศ / ตำรวจหลวง 

(ประสานจำนวนบุคคลท่ีมาและหองรับรอง) 

วันพิธี 

๒๓. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มในวันพิธี วันพิธี จิรัญญภา /

ปุญชรัสม์ิ /

มนัสนันท 

๒๔. การดูแลอาจารยตัวอยาง และบุคลากรตัวอยาง 

 

วันพิธี มอบบุคลากรท่ี

ปฏิบัติหนาท่ี 

ณ อาคารบริหารฯ 

ชวยดูแลเบ้ืองตน 

โดยหัวหนาฝายจะ

ประสานกับฝาย

ปฏิคมเก่ียวกับการ

รับรอง 

๒๕. จัดทำพระราโชวาทเผยแพร วันพิธี ผช.พรไทย 

 หลังวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   

๒๖. จัดทำหนังสือขอบคุณบุคลากรและหนวยงาน

ภายนอก 

ภายใน ๑ สัปดาห 

หลังวันพิธี 

สุรศักดิ์ 

 

๒๗. จัดประชุมสรุปผลการจัดงานปริญญาบัตร ตุลาคม ๒๕๖๒ สุรศักดิ์ 

๒๘. จัดทำหนางบเบิกจาย ภายใน ๑ เดือน 

หลังวันพิธี 

ธันยธรณ 

 

๒. รับทราบกำหนดการและเห็นชอบแผนการดำเนินงานของฝายจัดเลี้ยงแสดงความยินดีแกผูไดรับ

พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ อาจารย/บุคลากรตัวอยาง โดยกำหนดผูรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

ท่ี ภารกิจ ผูรับผิดชอบ 

๑ ๑. จัดพิมพการดเชิญ  

๒. จัดทำหนังสือเชิญพรอมแบบตอบรับ และประสานการตอบ

รับเขารวมงานเลี้ยงรับรองฯ ประกอบดวย 

    -  ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ๒ ราย 

    -  อาจารย/บุคลากรตัวอยาง ๓ ราย 

    -  แขกท่ีเขารวมงาน (บุคคลภายใน) 

เพ็ญฉาย / ธิดา/สำราญ/ 

ลลิดา/ กันยารัตน 

 

 

 

 



๗ 

 

 

ท่ี ภารกิจ ผูรับผิดชอบ 

    -  อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี/คณบดี/ 

       ผูอำนวยการ/ประธานฝายงานปริญญา  

    -  แขกท่ีเขารวมงาน (บุคคลภายนอก) 

    -  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    -  ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง 

๓.  พิมพบัตรเชิญ ๒๐๐ แผน (เงิน ๘,๐๒๕ บาท) 

๔.  การเชิญแขก   

    -  ประสานรายชื่อจากฝายปฏิคม จะสงบัตรเชิญใหฝายปฏิคม

ตามท่ีกำหนด  

    -  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จะสงบัตรเชิญไปใหฝาย

บริหารงานสภามหาวิทยาลัย  

     - ผูบริหาร/ประธานฝาย (งานปริญญา)  – ฝายจัดเลี้ยงฯ  

ดำเนินการ 

 

(ควรเรงบัตรเชิญใหเสร็จ  

และใหมีแบบตอบรับการเขา

รวมงาน) 

 

๒ พิธีการ 

- พิธีกร (อ.ธีรยุทธ) 

- หนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเชิญ กลาวตอนรับ 

- รางคำกลาวตอนรับ 

- รางกำหนดการ 

- ประสานคำสดุดี ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และ อาจารย/

บุคลากรตัวอยาง 

- ประสานอาจารยศรัทธา  จันทมณีโชติ เพ่ือขับเสภา 

- หนังสือขอความอนุเคราะห  หนังสือขอบคุณ คณะศิลปกรรม

ศาสตร การขับเสภา การแสดงดนตรี 

- หนังสือขอความอนุเคราะห ฝายบริหารวิทยาเขต ถายภาพงาน   

- ขอความอนุเคราะห ของท่ีระลึก (พระ) 

- ขอความอนุเคราะห บอรดนิทรรศการ 

ผช.พรไทย 

ปุณญาดา 

ทัศนีย 

 

๓ อาหาร จำนวน ๒๐๐ คน ประกอบดวย 

-  คาอาหารกลางวัน (ราคา ๓๕๐ บาท / คน) รวมเปนเงิน 

๗๐,๐๐๐ บาท ( คาขนสง ๒๐,๐๐๐ บาท) 

      

อุทัยวรรณ /วรรณา / จิรัญญภา 

/ ปุณชรัสม์ิ / รุจิรา 

๔ สถานท่ี   



๘ 

 

 

ท่ี ภารกิจ ผูรับผิดชอบ 

-  ไวนิลนิทรรศการ (ขอมูล ประวัติ ภาพ ดุษฎีฯ และอาจารย

ตัวอยาง) 

-  ตกแตงสถานท่ี 

 

นนทพัทธ/พยอม / สุรศักดิ์ /

ทัศนีย 

๕ การแสดง/ดนตรี 

การบรรเลงดนตร ี(ประสานผศ.ดร.ระวีวฒัน) นักดนตรีประมาณ  ๘ คน 

ปุณญาดา 

๖ ของท่ีระลึก  

-  ชอดอกไม (อ.กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล) 

-  พระหลวงพอทวด  (สำหรับผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์) 

-  โลหประกาศเกียรติคุณ (สำหรับอาจารย และบุคลากรตัวอยาง) 

(๓ โลห) ราคา ๕,๔๐๐ บาท 

 

จิรัญญภา/ ธันยธรณ / 

นนทพัทธ 

ผช.พรไทย 

๗  ตอนรับแขก การจัดท่ีนั่งแขก ผังการนั่ง 

- VIP โตะสี่เหลี่ยมยาว  (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ๒ คน 

อาจารยตัวอยาง  ๓ คน นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ 

อธิการบดี ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี) 

บุคลากรในฝายทุกคน 

๘  ทีมงานท่ีดำเนินการและประสานงาน ณ อาคารสัมมนาคาร  

ในวันงานตั้งแตเชา 

ทัศนีย /พยอม/ 

ปุณญาดา 

 

 

๔.๒ เรื่อง  ความคืบหนาการเตรียมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ  

              ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ตามที ่มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแกผู เกษียณอายุราชการ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้ จึงติดตามความ

คืบหนาในการเตรียมการจัดงานจากบุคลากรผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 



๙ 

 

 

ลำดับ ฝาย การดำเนินงาน/ขอเสนอแนะ 

๑. ฝายพิธีการ/พิธีกร 

 

- พิธ ีกรดำเน ินรายการ คือ ค ุณจ ักรพงค   

ประกอบการ (สถาบันทักษิณคด ีศ ึกษา)  

และคุณปุญณาดา  สุวรรณมณี (ฝายบริหาร

กลางและทรัพยากรบุคคล) 

- ปนี้เรียนเชิญรองศาสตราจารยนอม สังขทอง 

และ รองศาสตราจารย ดร.พรพันธ ุ   เขม

คุณาศัย เปนผู แทนผู เกษียณอายุราชการ

กลาวแสดงความรูสึก  

- กลอนจากผ ู  ช  วยศาสตราจารย  จำ เริญ   

แสงดวงแข ไดประพันธในลักษณะภาพรวม 

ไมแยกรายบุคคล ซึ ่งคุณนนทพัทธ  นวลนิ่ม  

จะประสานกับอาจารยศรัทธา จันทมณีโชติ 

เพ่ือขับเสภาตอไป 

- การแสดงจากคณะศ ิ ลปกรรมศาสตร   

มีจำนวน ๑ ชุด 

- ของที่ระลึกสำหรับผูเกษียณอายุราชการ คือ 

พระหลวงพอทวด ชุด ๔ องค 

๒. ฝายสถานท่ี 

 

- ฝายบริหารวิทยาเขตสงขลา จะดำเนินการจัด

สถานที ่บร ิเวณหอประชุมปาริชาต โดยมี

รูปแบบเหมือนปที ่ผานมา คือ จัดโตะ VIP 

จำนวน ๒ โตะ ซุมอาหาร เปนตน 

๓. ฝายปฏิคม 

 

- ดอกคารเนชั่น สำหรับติดหนาอก ควรสั่งผลิต

เฉพาะผู เกษียณอายุราชการ สวนดอกไม 

ที่ใชในกิจกรรมพี่รับนอง จะใชดอกกุหลาบ

ขาว จำนวน ๕๐๐ ดอก (ดอกละ ๑๔ บาท) 

ทั ้งน ี ้  ดอกก ุหลาบขาวในราคาด ังกล าว  

ราคาคอนขางแพง มอบคุณพณวรรณ ยามาเจริญ 

หาแหลงดอกไมท่ีมีราคาถูกกวา 

๔. ฝายจัดทำหนังสืออนุสรณ 

 

- หนังสือ จะไดรับภายในวันที่ ๑๓ กันยายน 

๒๕๖๒  

๕ ฝายเลขานุการ - ควรมีใบตอบรับสำหรับการดเชิญ 



๑๐ 

 

 

ลำดับ ฝาย การดำเนินงาน/ขอเสนอแนะ 

- มอบค ุณพยอม  ธนม ี  ประสานจำนวน 

ผูเกษียณฯ ท่ีเขารวมงาน  

- การแตงกายของบุคลากรฝายใหใสช ุดผา

ปาเตะสีฟา 

- Facebook ขอ งฝ  า ยบ ร ิ ห า ร กล า ง แ ล ะ

ทรัพยากรบุคคล ไมคอยมีผูติดตาม มอบคุณ

พยอม ธนมี หาวิธีทำใหมีผูรวมเปนเพื่อนมาก

ขึ้นโดยปรึกษากับผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสาร

องคกรและองคกรสัมพันธ 

 

 

มติ เห็นชอบรายงานการดำเนินงานที ่เสนอและมอบผู เก ี ่ยวของดำเนินการตามขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไมมี – 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

 

 

 (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

   ผูจดบันทึกการประชุม 

        เลขานุการ 

 

 

 

                        (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

                                                                     หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 


