
 ๑ 

 รายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ 

วันจันทรท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๕ – ๑๖.๕๐ น.  

ผานระบบ Cisco Webex Meetings   

จากหองประชุมทองหลาง ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

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

 

ผูเขาประชุม 

๑. อธิการบดี         ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

๒. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 

(รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร) 

๓. รองอธิการบดีฝายการพัสดุ 

      (รองศาสตราจารยไพบูลย  ดวงจันทร....รักษาการแทน) 

๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ      

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 

๕. รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา) 

๖. รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล       

      (อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน) 

๗. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ 

(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี) 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย 

(อาจารยศรุต  จุยมณี) 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ) 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา       

  (อาจารย ดร.กิตติธัช  คงชะวัน) 

๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา    

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวนธง  ครุฑจอน) 

๑๒. ผูชวยอธิการบดีฝายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา    

(อาจารย ดร.ขวัญจิตต  สุวรรณนพรัตน)  

๑๓. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการจัดการเรียนรู       

(อาจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณมณี) 



 ๒ 

๑๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

๑๕. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร  ตูดำ) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร         

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา  พันธฤทธิ์ดำ) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      

      (อาจารย ดร.วัลลภา  เชยบัวแกว) 

๑๘. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวฒัน  ไทยเจริญ) 

๑๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 

๒๐. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

(อาจารย ดร.พินิจ  ดวงจินดา) 

๒๑. คณบดีคณะนิติศาสตร 

(ศาสตราจารย ดร.กรกฎ  ทองขะโชค) 

๒๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       

(อาจารย ดร.นันทพันธ  นภัทรานนทน) 

๒๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

      (ผูชวยศาสตราจารยจิรพรรณ  พีรวุฒิ) 

๒๔. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

๒๕. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        

(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี...รักษาการแทน)  

๒๖. ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  กาญจนมุกดา...รักษาการแทน) 

๒๗. ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ       

(รองศาสตราจารยเกษม  อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน) 

๒๘. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      

(รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ) 

๒๙. ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ...รักษาการแทน) 

 



 ๓ 

๓๐. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร 

(อาจารยนิพัทธุ  อินทอง) 

๓๑. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด        

(อาจารย ดร.พงษพันธ  พิณโท)  

๓๒. ผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  อินทระสังขา) 

๓๓. หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

      (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

๓๔. เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

(นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 
 

 

ผูไมมาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง    ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

๒. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ     ติดภารกิจอ่ืน 

(รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน) 

๓. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง   ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร) 

๔. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน  ติดภารกิจอ่ืน  

(อาจารย ดร.พลกฤษณ  คลายวิตภัทร..รักษาการแทน) 

๕. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     ติดภารกิจอ่ืน  

      (รองศาสตราจารย ดร.สมัคร  แกวสุกแสง...รักษาการแทน) 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๐๕  น. 

 เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

 ๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

 ๑.๑.๑  เรื่อง  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา  

          ปการศึกษา ๒๕๖๑ และปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ และปการศึกษา ๒๕๖๒  วันที ่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอเปรมดนตรี 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

   

มติ รับทราบ 

 

   ๑.๑.๒  เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน (Onsite)  

 

   การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติในภาคเรียนที ่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔  

จะใหคณะ สาขาวิชา และอาจารยผู สอน บริหารจัดการการเรียนการสอนภายใตมาตรการของจังหวัดและ

มหาวิทยาลัย โดยกำหนดใหเขามาเรียนไมเกินรอยละ ๒๕ ทั้งนี้ ขอใหคณะไปวางแผนกับอาจารยผูสอนเกี่ยวกับ 

การเขามาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยอาจจัดเปนกลุม สลับกัน  

 

มติ รับทราบ 

 

  ๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

   ๑.๒.๑  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

๑.๒.๑.๑ เรื่อง  รายงานผลการสำรวจความพรอมการชะลอการพัฒนา 

      และปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพรอมใช ปการศึกษา ๒๕๖๕  

      ตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 

    ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั ้งที ่ ๔/๒๕๖๔ เมื ่อวันเสารที ่ ๑๐ 

เมษายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบการขอชะลอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะเวลา ๑ ป ทั้งนี้ใหยกเวน 

บางหลักสูตรใหสามารถดำเนินการตอไปได  

    ฝายวิชาการไดดำเนินการสำรวจความพรอมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

เพ่ือพรอมใช ปการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕๖ หลักสูตร โดยมีผลการสำรวจ ดังนี้ 

 



 ๕ 

 

รายการ จำนวน 

การดำเนินการ 

สวนงาน 

(ยังไมสง) 

ฝาย

วิชาการ 

สภา

วิชาการ 

ฝายวิชาการ

ของสภาฯ 

สภา

มหาวิทยาลัย 
CHECO 

๑. หลักสูตรที ่ประสงคขอชะลอการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

๑๖ ๖ ๐ ๐ ๐ ๔ ๖ 

๒. หลักส ูตรที ่ประสงคไมชะลอการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

๔๐ ๑๗ ๐ ๑๒ ๑๐ ๐ ๑ 

รวม ๕๖ ๒๓ ๐ ๑๒ ๑๐ ๔ ๗ 

 

หลักสูตรท่ีขอเลื่อนไปปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพรอมใช ปการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒ หลักสูตร (ยังไมถึงรอบการ

ปรับปรุงหลักสูตร) ดังนี้ 

หลักสูตร เหตุผล 

๑. วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน เสนอโครงการเนื่องจากขอปรับปรุงกอนครบรอบการปรับปรุง

(ยังคงใชหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๒. ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรไทย เสนอโครงการเนื่องจากมีมติคณะกรรมการนโยบายฯ ประเด็นมี

นิสิตนอย (ยังคงใชหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

 หลักสูตรท่ีขอปดแบบมีเง่ือนไข จำนวน ๑ หลักสูตร คือ 

วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม  ขอปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข 

 

   (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑.๑) 

 

มติ รับทราบ  

 

   ๑.๒.๑.๒  เรื่อง  การประชาพิจารณ ราง ประกาศเกี่ยวกับหลักสูตร 
 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดสง ราง ประกาศเก่ียวกับหลักสูตร 

จำนวน ๗ ฉบับ ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ไดทำการประชาพิจารณ เพื่อระดมความคิดเห็น 

หากคณบดีทานใดพิจารณาแลว สามารถสงขอมูลมายังรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธโดยตรง  

สำหรับการเขารวมกิจกรรม คณบดีและประธานหลักสูตร สามารถลงทะเบียนเขารวมไดในวันท่ี ๒๘ และ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๔ 

 

มติ รับทราบ  



 ๖ 

   ๑.๒.๒  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

๑.๒.๒.๑ เรื่อง   รายงานสถิติการสงคืนเอกสาร ไตรมาส ๓  

    ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

    ตามท ี ่ฝ  ายการคล ั งและทร ัพย ส ินได  รายงานสถ ิต ิการส  งค ืนเอกสาร  

ไตรมาส ๓ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตอที ่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน สมัยสามัญ  

ครั ้งที ่  ๗/๒๕๖๔ ที ่ประชุมมีมติร ับทราบ และมอบฝายเลขานุการคณะกรรมการการเง ินและทร ัพย สิน 

เสนอท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง เพ่ือทราบ นั้น 

    ในการนี้ ฝายการคลังและทรัพยสิน รายงานสถิติการสงคืนเอกสาร ไตรมาส ๓ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

สาเหตุการสงคืนหนางบของไตรมาส ๓ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ลำดับ สาเหตุการสงคืน จำนวน 

๑. แนบเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง ๕๘๕ 

๒. กรอกขอมูล/ลงนาม/ลงวันท่ีในเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง ๓๕๘ 

๓. เบิกจายไมเปนไปตามระเบียบ/มติท่ีเก่ียวของ ๕๕ 

๔. จำนวนเงินท่ีเบิก ไมสัมพันธกับจำนวนเงินตามเอกสารแนบ ๒๘ 

๕. เลือกชื่อบัญชีผิด ๒๗ 

รวม ๑,๐๕๓ 

 

สาเหตุการสงคืนสัญญายืมเงินของไตรมาส ๓ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ลำดับ สาเหตุการสงคืน จำนวน 

๑. ไมระบุงวด/ระบุงวดไมถูกตอง ๘ 

๒. กรอกขอมูล/ลงนาม/ลงวันท่ีในเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง ๖ 

๓. แนบเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง ๒ 

๔. มีหนี้คางชำระ ๒ 

๕. จำนวนนเงินผิด ๑ 

๖. ไมเลือกงบประมาณ ๑ 

๗. ยกเลิกการจัดโครงการ/กิจกรรม ๑ 

๘. ใหแบงยอดยืมเปนงวด ๆ  ๑ 

รวม ๒๒ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒.๑) 
 

มติ รับทราบ  

 



 ๗ 

   ๑.๒.๓  เรื่องแจงจากรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล 

๑.๒.๓.๑ เรื่อง   การใชงานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย  

    (e-Performance) 

 

ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลรวมกับสำนักคอมพิวเตอร ไดพัฒนาระบบ

ประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของคณาจารย  (e-Performance) และฝ ายบร ิหารกลางและทร ัพยากรบุคคล                  

ไดมีหนังสือแจงใหสวนงานและหนวยงานที ่มีคณาจารยในสังกัด (ฝายวิชาการ) เขาใชงานระบบไดตั ้งแต                    

ป การศึกษา ๒๕๖๓  ทั ้งน ี ้กรณีส วนงานและหนวยงานใดจะประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของคณาจารย                   

ตามวิธีการเดิมก็สามารถดำเนินการได ซึ ่งในปการศึกษา ๒๕๖๓ ไดมีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดนำระบบไปใชเต็มรูปแบบ ซึ่งฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลและสำนักคอมพิวเตอรไดนำขอเสนอแนะ 

จากการใชระบบของคณะมนุษศาสตรมาปรับปรุงและพัฒนาระบบใหสมบูรณ และพรอมใชงาน ในปการศึกษา 

๒๕๖๔ นั้น 

  บัดนี้ไดพัฒนาระบบใหพรอมใชงานทุกเมนูแลว จึงขอแจงใหสวนงานและหนวยงาน 

ที ่ม ีคณาจารย  ในส ังก ัด (ฝ ายว ิชาการ) เข าใช งานระบบด ังกล าว โดยสามารถเข าใช  งานผ านเว ็บไซต  

http://apps.tsu.ac.th/epf  ตั ้งแตปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป  ทั ้งนี ้ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   

จะมีหนังสือแจงอยางเปนทางการอีกครั้งหนึ่ง สำหรับแผนการดำเนินงานใชระบบ  
 

แผนการดำเนนิงานใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย  (e-Performance) 
 

 

ลำดับ ระยะเวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

๑ กันยายน ๒๕๖๔ อบรมการใชงานระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณาจารย  

เจาหนาท่ีคณะ/

เจาหนาท่ีฝายวิชาการ 

สำนักคอมพิวเตอร 

ฝายบริหารกลางฯ  

๒ มิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน 

(ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน) และกรอกขอมูล 

ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

สวนงานวิชาการ/ 

ฝายวิชาการ 

๓ ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔  จัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน คณาจารย 

๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน * คณาจารย 

๕ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน * คณะกรรมการประเมินฯ 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ แจงผลการประเมินใหพนักงานมหาวิทยาลัย

ร ับทราบและรายงานผลการประเม ินตอ

หัวหนาสวนงาน 

สวนงาน 

คณะกรรมการประเมินฯ 

 



 ๘ 

หมายเหตุ  * กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานพิเศษ สายคณาจารย และลูกจางของมหาวิทยาลัย  

                ประเภทลูกจางชาวตางประเทศ รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานในเดือน 

                  พฤษภาคม ๒๕๖๕  

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๑) 
 

มติ รับทราบ  

 

๑.๒.๓.๒ เรื่อง   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

    ในการดำเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ  

    ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

ไดกำหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and 

Transparency Assessment : ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกลุมเปาหมายเปนหนวยงานภาครัฐ 

ทั่วประเทศ จำนวน ๘,๓๐๐ แหง เพื่อใหหนวยงานที่เขารวมโครงการฯ ไดรับทราบผลการประเมินฯ เพื่อใชเปน

ขอมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหหนวยงานภาครัฐทุกแหง มีค ุณธรรม  

ในการดำเนินงานภายใตมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ 

มกราคม ๒๕๖๑ ไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ นั้น  
 

สรุปผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน     

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency Assessment : ITA) 

ปงบประมาณ คะแนน ระดับ 

๒๕๖๐ ๗๓.๒๒ ระดับสูง 

๒๕๖๑ ๘๓.๕๗ ระดับสูงมาก 

๒๕๖๒ ๘๗.๒๘ A 

๒๕๖๓ ๘๘.๖๑ A 

๒๕๖๔ ๙๐.๑๒ A 

บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดคะแนน ITA เทากับ รอยละ  ๙๐.๑๒ อยูในระดับ A  

ผลการประเมินรายหนวยงาน ประเภทสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ อยูลำดับท่ี ๔๐ จาก ๘๓ สถาบัน 



 ๙ 

 เกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเปนการรายงานในลักษณะคาคะแนน

ควบคูกับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเปน ๗ ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 

๙๕.๐๐ – ๑๐๐ AA 

๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ A 

๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ B 

   ๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙  C 

๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ D 

๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ E 

๐ – ๔๙.๙๙ F 

 

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

๑. การเปดเผยขอมูล ๑๐๐.๐๐ 

๒. การปองกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

๓. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๘.๒๒ 

๔. คุณภาพการดำเนินงาน ๘๗.๕๓ 

๕ การปฏิบัติหนาท่ี ๘๖.๗๐ 

๖ การปรับปรุงการทำงาน ๘๕.๐๒ 

๗. การใชอำนาจ ๘๓.๓๘ 

๘. การใชปญหาการทุจริต ๘๐.๓๔ 

๙. การใชทรัพยสินของราชการ ๗๗.๖๕ 

๑๐. การใชงบประมาณ ๗๒.๗๐ 

 
 

  นอกจากนี้ อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล  

ไดแจงขอเสนอแนะ และประเด็นท่ีควรมีการเปดเผยหรือบริหารจัดการ รวมท้ังรายละเอียดผลการประเมินในตัวชี้วัด

ที่ไดรับผลการประเมินนอย เชน I๗  I๑๒ และ I๒๐ เพื่อใหผูบริหารไดสรางความเขาใจ ชวยกันปรับปรุงและพัฒนา

ระดับคะแนนท่ีต่ำใหไดรับคะแนนท่ีสูงข้ึน 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓.๒) 
 

มติ รับทราบ และควรแจงผลการประเมินใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 



 ๑๐ 

   ๑.๒.๔  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

๑.๒.๔.๑ เรื่อง   การทำนุบำรุงศิลปะ อนุรักษวัตถุโบราณช้ินสำคัญของชาติ 
 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดสงขลา นำโดยนายลักษมณ  บุญเร ือง 

ผู อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา เขาดำเนินการคัดเลือกวัตถุโบราณ ประเภทเอกสารโบราณ  

(สมุดไทย) ที ่อยู ในความครอบครองของสถาบันทักษิณคดีศึกษา จำนวน ๕๐ เลม ถายเปนสำเนาดิจิทัล  

เพ่ือนำไปจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ เพ่ือการพิจารณาข้ึนทะเบียนเปนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญของชาติ 

 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๔.๒ เรื่อง  การบริการชุมชน 
 

๑. กรมโยธาและผังเมือง เชิญผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา เขารวม 

ประชุมรับฟงความคิดเห็นโครงการฟนฟูบูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงบริเวณหาดทราย

เทียม หมูที ่ ๒ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร

อเนกประสงค วัดแหลมพอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

๒. ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ประชุมรวมกับผังเมืองสงขลา เสนอ 

พ้ืนท่ีเกาะยอ และสถาบันทักษิณคดีศึกษา ใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญของจังหวัดสงขลา 
 

มติ รับทราบ  
 

๑.๒.๔.๓ เรื่อง การประชาสัมพันธหนวยงาน สถาบันทักษิณคดีศึกษา    

            มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ไดประชาสัมพันธกิจกรรมของหนวยงานดังนี้ 

๑. บันทึกรายการเมืองไทยดี๊ดี ตอน สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ออกอากาศเผยแพรทางสถานีโทรทัศนชอง ๑๑ เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

๒. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เชิญผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา เปนวิทยากรรวมบันทึกเทปรายการ “คุณของแผนดิน” เมื่อวันที่ ๑๖ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เชิญผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา รวมสนทนาในรายการโทรทัศน “โมขาวฉาวเทือน ชวงระเบียงใต” 

ประเด็น วิถีชีวิตคนใต ปรับตัวอยางไรในชวงโควิด-๑๙ เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

มติ รับทราบ  

 



 ๑๑ 

   ๑.๒.๕  เรื่องแจงจากผูอำนวยการสำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

๑.๒.๕.๑ เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธโครงการ 

       ภายใตการดำเนินงานของสำนักบมเพาะวิชาการ 

       เพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

 

    สำนักบมเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน ไดดำเนินกิจกรรมตาง ๆ และ

นำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้ 

๑. โครงการจัดตั้งสถานพัฒนานิสิตสูการเปนผูประกอบการ (TSU Student 

Entrepreneurship Development Academy) 

๒. โครงการการสงเสริมการนำ วทน.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจ

ชุมชน ประจำป ๒๕๖๔ 

๓. ออมสินยุวพัฒนรักษถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

๔. บริการใหคำปรึกษา (การแปรรูปปลาแผนท่ีมีสวนผสมของขาวสังขหยดและ

การผลิตซอสแกงสม /การจัดทำตลาดออนไลนเพ่ือคาขายทุเรียน) 

๕. การสงเสริมการนำนวัตกรรมไปใชประโยชนในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาสังคมและ

ชุมชน Area-based Innovation for Community ปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ (โรงอบแหงแปงสาคูตนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับพลังงานชีวมวล /

น้ำพริกปลาดุกรา) 

๖. หนวยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม Social Innovation Driving Unit 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการผักเหลียงใบใหญครบวงจร / 

กิจกรรมอบรมเสริมสรางความรู) 

๗. แผนงานการพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 

ภายใตโครงการสรางกำลังคนและทักษะแหงอนาคตในภูมิภาค เพ่ือตอบ

โจทยการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕.๑) 

 

นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล อินทระสังขา ผูอำนวยการสำนักบมเพาะ 

วิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนโครงการการพัฒนา

ผูประกอบการรุนใหม และการยื่นขอเสนอการพัฒนาแผนโครงสรางพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 

เพ่ือสังคม  
 

 

มติ รับทราบ  
 



 ๑๒ 

   ๑.๒.๖  เรื่องแจงจากเลขานุการ 

๑.๒.๖.๑  เรื่อง  ผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑  

     มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

    นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม  หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เลขานุการ 

ที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี 

๔/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  

 

ลำดับ วาระ มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ การดำเนินการ 

๑. แนวทางการบริหาร

มหาวิทยาลัยตามกลุมท่ี 

๒ การพัฒนาเทคโนโลยี

และสงเสริมการสราง

นวัตกรรม 

มอบรองอธ ิ การบด ี ฝ  า ย

วางแผน การคลัง และกิจการ

สภามหาวิทยาลัย บรรจุเปน

วาระแจงสภามหาวิทยาลัย 

 

ฝายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล/

เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย 

ฝายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล ไดจัดทำวาระถึงเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอบรรจุ

เขาสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/ 

๒๕๖๔  

๒. พิจารณา ราง ประกาศ

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง แนวปฏิบัติการ

ประกาศคะแนนการ

สอบ การขอแกไข

คะแนนและระดับ

ข้ัน การจัดเก็บและการ

ทำลายเอกสารการสอบ 

๑. เห็นชอบ ราง ประกาศ

มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื ่อง 

แนวปฏ ิบ ั ต ิ การประกาศ

คะแนนการสอบ การขอ

แกไขคะแนนและระดับข้ัน 

การจัดเก็บและการทำลาย

เอกสารการสอบ 

๒.มอบรองอธ ิการบดีฝ าย

ว ิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ปรับปรุงตามขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะ 

รองอธิการบดีฝาย

วิชาการและวิเทศ

สัมพันธ 

นำเสนอสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๖/

๒๕๖๔  เพ่ือใหความเห็นชอบ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๖.๑) 

 

มติ รับทราบ  

 

 

 



 ๑๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑   เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ  

                              และผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

    ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมที่ประชุมคณบดี ผู อำนวยการ และผูบริหารระดับสูง  

ครั ้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เมื ่อวันจันทรที ่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และไดแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวนั้น  

ปรากฎวา ไมมีการแกไขรายงานการประชุม  
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับรองรายงานการประชมุ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

  - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

  ๔.๑  เรื่อง  พิจารณา ราง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

  ตามที่หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

ในการประชุมครั ้งที ่ ๒/๒๕๕๙ เมื ่อวันที ่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๙ และไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

จากสภามหาว ิ ทย าล ั ย  ในการประช ุ มคร ั ้ ง ท ี ่  ๖ /๒๕๕๙  เ ม ื ่ อ ว ั นท ี ่  ๑๗  ก ั นย ายน  พ . ศ .๒๕๕๙  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) รับทราบการอนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแลว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั ่วไป  

ตามรอบระยะเวลาที ่กำหนดไม เก ิน ๕ ป ซ ึ ่ งจะตองปร ับปร ุงให  เสร ็จและอน ุม ัต ิ/ให ความเห ็นชอบ 

โดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พรอมใชงาน 

ในปการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย

ทักษิณ และคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีหนาที่ดำเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยทักษิณ ใหพรอมใชตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 

  คณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฯ ไดดำเนินการจัดทำและปรับปรุงแกไข 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามขอเสนอแนะจากผู ทรงคุณวุฒิภายใน  

และผูทรงคุณวุฒิภายนอก และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฯ  

เมื ่อวันที ่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยที ่ประชุม มีมติ เห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๕ และมอบฝายวิชาการ เสนอตอที่ประชุมคณบดี ผูอำนวยการและผูบริหารระดับสูง และที่ประชุมอื่น ๆ  

ท่ีเก่ียวของตอไป 



 ๑๔ 

   ในการนี ้ ฝายวิชาการ จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการและผูบริหารระดับสูง เพ่ือพิจารณา 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงคของการจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไปตองครอบคลุม ๓ มิติ คือ ดานสติปญญา 

(Cognitive Domain) ดานจ ิตใจหร ืออารมรณ (Affective Domain) ดานทักษะหร ือ 

การกระทำ (Psychomotor Domain) และไมควรมีรายวิชาเลือกจำนวนมาก เชน รายวิชา

ภาษา ควรตั้งอยูบนพ้ืนฐานจุดมุงหมายทางการศึกษาท้ัง ๓ มิติ ตองนำมากำหนดเปนทักษะ

พื้นฐานที่จะพัฒนาสมรรถนะของนิสิต อาจนำรายวิชาเดิมที่มีอยูออก และพัฒนารายวิชา

ใหม ๆ ท่ีตอบโจทย 

๒. หลักการของรายวิชาศึกษาท่ัวไป ตองการใหนิสิตเรียนเพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยให

สมบูรณ ควรเพ่ิมวัตถุประสงคการใหความรูดานมนุษยและสังคม ซ่ึงนิสิตท่ีผานกระบวนการ

นี้จะไดนำองคความรูไปปรับใชในชีวิตประจำวัน และควรปรับ PLO ควบคูกัน  

๓. รายวิชาในกลุมวิชาเพ่ือการสื่อสาร สวนใหญจะเนนจำนวนชั่วโมงเรียนทฤษฎี ควรกำหนด

ชั่วโมงปฏิบัติควบคูกับทฤษฎี เนื่องจากเปนรายวิชาท่ีตองใชทักษะ  

๔. การกำหนดใหรายวิชาศึกษาท่ัวไปมีจำนวนชั่วโมงปฏิบัติจำนวนมาก จะสามารถปฏิบัติได

จริงหรือไม เพราะตองใชเวลามาก สงผลกระทบตอนิสิต 

๕. รายวิชารักตัวเรารักษสิ่งแวดลอม จะเนนจำนวนชั่วโมงทฤษฎี หากตองการนำนิสิตไปสู

กระบวนการบูรณาการการดำเนินชีวิต เพ่ือสรางความสมดุล ตองปรับจำนวนชั่วโมงทฤษฎี

ใหนอยลง เพ่ือใหนิสิตไปเรียนรูกระบวนการปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 

๖. คำอธิบายรายวิชา ชุดความคิดการเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม 

ควรใหมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักทฤษฎีท่ีกำหนด  

๗. คำอธิบายรายวิชา ชุดความคิดการเปนนวัตกรสังคมและการพัฒนานวัตกรรมสังคม มีเนื้อหา

รายวิชากวางเกินไป 

๘. รายวิชาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรเดิม เม่ือนำไปบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรใหม

อาจทำใหเนื้อหาบางสวนขาดหายไป 

๙. การปรับรายวิชาสิ่งแวดลอมกับการดำเนินชีวิต มาเปน รักตัวเรารักษสิ่งแวดลอม ไมควรให

เนื้อหาของรายวิชาเดิมหายไป รวมท้ังควรเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับภัยพิบัติธรรมชาติและภาวะ

โลกรอน 

๑๐. รายวิชา จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม ตองมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ

วัดผลนิสิตใหชัดเจน เพราะจิตอาสาจะตองมีลักษณะเปนการปฏิบัติท่ีไมใชการรองขอ   



 ๑๕ 

๑๑. แกไขรายวิชา การจัดการนวัตกรรมเพ่ือโลกอนาคต เปน การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือโลก

อนาคต เพ่ือตองการใหบัณฑิตเปนนักพัฒนานวัตกรรม แกปญหาและใชใหเกิดประโยชน 

และสามารถบูรณารวมกับรายวิชา ปฏิบัติการชุมชนเพ่ือทักษะชีวิต และรายวิชาทักษิณ

ศึกษา เพ่ือใหนิสิตเม่ือออกไปชุมชน สามารถพัฒนานวัตกรรมได 

๑๒. เสนอเพ่ิมเติมรายวิชา ดังนี้ 

- รายวิชา เกษตรอัจฉริยะ เนื่องจากเปนแนวโนม/ทิศทาง (Trend) ปจจุบันของประเทศ

สามารถนำไปประกอบอาชีพได 

- รายวิชา ภาษาพมา เพ่ือการสื่อสารกับชาวพมาท่ีมาอาศัยอยูเปนจำนวนมาก  

- รายวิชา Global Knowledge เพ่ือใหเยาวชนไดรูเทาทันโลก รูเทาทันชีวิต 

๑๓. หนาท่ี ๒๕  ปรับการเขียนวิธีจัดการเรียนการสอนใน PLO๑ ของคำวา “มากข้ึน” 

- การจัดการเรียนการสอนโดยเนน Active Learning เพ่ือใหนิสิตไดนาเสนอความรูและ

ความเขาใจอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน (มากข้ึนอยางไร) 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 

 มติ  มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ปรับปรุงตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะและ

นำเสนอท่ีประชุมคณบดี ผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง อีกครั้ง 

   

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  ๕.๑  เรื่อง  การเขารวม SDG Ranking 

 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา  พันธฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร เสนอที่ประชุมเพื่อให

มหาวิทยาลัยทักษิณพิจารณาเขารวมการจัดอันดับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) เนื่องจากขณะนี้มีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเขารวมจำนวนมาก 

 

มติ มอบรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ศึกษาขอมูลและรายละเอียดตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๕๐  น. 
 

 

 

 

      (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

                  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

                    ผูชวยเลขานุการ   

                ผูจดบันทึกการประชุม 

 

  

     (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

           หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                      เลขานุการ   

              ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


