รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเทียบภาระงานขาราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ
ครั้งที่ 1 (1/2550 )
วันที่ 16 สิงหาคม 2550 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ หองประชุม 215 สํานักงานอธิการบดี และหองประชุมทางไกลของวิทยาเขต/เขตการศึกษา
ผูมาประชุม
1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ประธานกรรมการ
รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
2. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย
3. รองอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
กรรมการ
ผศ.นิฟาริด ระเดนอาหมัด
ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
4. รองอธิการบดีเขตการศึกษาสุราษฎรธานี
กรรมการ
ผศ.โนรี ใจใส
ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีเขตการศึกษาสุราษฎรธานี
5. รองอธิการบดีเขตการศึกษาภูเก็ต
กรรมการ
ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช
6. รองอธิการบดีเขตการศึกษาตรัง
กรรมการ
อ.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ
ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีเขตการศึกษาตรัง
7. คณบดีคณะแพทยศาสตร
กรรมการ
รศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาต
8. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการ
รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
9. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา
10. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
กรรมการ
ผศ.ดร.นิวัติ แกวประดับ
11. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
ผศ.พักตรา คูบุรัตถ
12. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
รศ.ระวีวรรณ ชอุมพฤกษ
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13. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล
14. รศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธ
15. รศ.บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา
16. ดร.สุดศิริ หิรัญชุณหะ
17. ผศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกุล
18. ผศ.กนก จันทรทอง
19. ผศ.สุธารี ประเสริฐสรรพ
20. ผศ.อิ่มจิต เลิศพงษสมบัติ
21. ผศ.พิเชษฐ เปยรกลิ่น
22. ผศ.ศศิวิมล สุขบท
23. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
นายเที่ยง จารุมณี
24. หัวหนางานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน
นางมาลี หังสพฤกษ
25. นายบุญสง มหัทธนาภรณ
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ทพ.สุทธิพงศ เชาวนาดิศัย
2. นายเสริม เจริญกุล
3. นางจิรา อุไรรัตน
4. อ.อุไร แวมามะ
5. นางสาวนฤมล ชูสกุลวงศ
ผูมาประชุมไมได
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต
2. คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ
อ.ปทุมมาลัย พัฒโร
3. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
4. ผูอํานวยการกองแผนงาน
นางสาวอารีย คณาวิวัฒนไชย
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เริ่มประชุมเวลา 13.10 น.
เมื่อครบองคประชุมแลว รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ประธานที่
ประชุม กลาวเปดการประชุม พรอมกับนําเขาสูการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาการเทียบภาระงานขาราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ 1252 / 2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
เทียบภาระงานขาราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ เปนการแตงตั้งกรรมการชุดใหม รวมทั้งสิ้น 29 ทาน
วาระที่ 1.2 มาตรฐานภาระงานของขาราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ (ปรับปรุงกุมภาพันธ 2550)
มาตรฐานภาระงานของขาราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ เปนมาตรฐานที่ประกาศใช
ตั้งแตตุลาคม 2546 และไดผานการปรับปรุงมาตรฐานครั้งแรกเมื่อ เดือนมกราคม 2550 โดยปรับในสวนของภาระงาน
สอนบรรยายระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตอมากุมภาพันธ 2550 ไดมีการปรับหัวขอตางๆ ใหสอดคลองกับ
การกรอกขอมูลภาระงานบนระบบ HRMIS ทั้งนี้เพื่อใหกรรมการเห็นความเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานภาระงาน
วาระที่ 1.3 ประกาศมหาวิ ทยาลัย สงขลานคริ นทร เรื่ อ ง มาตรฐานภาระงานข า ราชการสาย ก และ
พนักงานสายวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง มาตรฐานภาระงานขาราชการสาย ก และพนักงานสาย
วิชาการ ประกาศใชตั้งแตตุลาคม 2549 ตอมาในเดือนมิถุนายน 2550 มีมติ คบม. ใหแกไขประกาศดังกลาว ใน
หัวขอภาระงานวิจัยจากเดิมกําหนดวาขั้นต่ําไมนอยกวา 4 หนวยภาระงาน/ป เปนภาระงานวิจัย 2 หนวยภาระงาน/
ป และภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานชวยบริหาร และภาระงานอื่นๆ 2 หนวยภาระงาน/ป รวมทั้งกําหนดให
ผูที่เสนอโครงการวิจัยและอยูระหวางขอรับทุนวิจัย สามารถคิดภาระงานได 0.5 LU / โครงการ
วาระที่ 1.4 รายงานผลการกรอกภาระงานอาจารยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2550 บนระบบ HRMIS
จากการที่มหาวิทยาลัยไดเปดใหบุคลากรสาย ก และพนักงานสายวิชาการ ดําเนินการบันทึกขอมูล
ภาระงานรอบที่ 1/2550 โดยเปนการบันทึกขอมูลที่เกิดขึ้นในชวงเดือนกันยายน 2549-มีนาคม 2550 กองแผนงาน
ไดรวบรวมขอมูลที่อาจารยไดบันทึกลงในระบบ นํามาวิเคราะหและสรุปผล เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณบดี เมื่อ
คราวประชุมที่ 7/2550 วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 และไดนํามาเสนอในที่ประชุมกรรมการชุดนี้ อีกครั้งหนึ่ง โดย
ทานประธาน ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการนําเสนอตอที่ประชุม
หลั ง จากที่ การนํ า เสนอวาระการประชุ มเพื่ อ ทราบเสร็ จ สิ้ น ประธานที่ป ระชุม ได เป ด โอกาสให
คณะกรรมการทุกทานเสนอความเห็นเพิ่มเติมกอนที่จะเขาสูวาระเพื่อพิจารณาตอไป ซึ่งที่ประชุมไดแสดงความ
คิดเห็นสรุปไดดังนี้
1. การกรอกภาระงานในระบบ HRMIS ของมหาวิทยาลัย ควรกรอกเพียงครั้งเดียวและสามารถ
นํามาใชรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานดวย โดยเมื่ออาจารยกรอกขอมูลเสร็จ สามารถออกรายงานนําไปใช
ไดเลย ซึ่งฝายเลขานุการไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา เดิมการกรอกภาระงานเปนการกรอกขอมูลโดยใชโปรแกรม Ms Excel
ซึ่งไมไดเปนระบบ Online ตอมาศูนยคอมพิวเตอรไดพัฒนาระบบฐานขอมูลการกรอกภาระงานบน Web Base
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โดยมีการพัฒนา 2 ระยะ อาจทําใหเปนอุปสรรคตอการรายงานผลและสรางความยุงยากใหอาจารยบาง แตคาดวา
ในอนาคตจะสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได
2. มีขอมูลจํานวนบุคลากรบางคณะ เชน คณะวิทยาการสื่อสาร จํานวนบุคลากรไมถูกตอง และมี
หลายคณะที่ไมมีชื่อปรากฏอยูในตารางการรายงาน เชน คณะศิลปกรรมศาสตร คณะรัฐศาสตร เปนตน ซึ่งเรื่องนี้
ฝายเลขานุการ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา เปนปญหาเกี่ยวกับการจัดโครงสรางระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ระหวางโครงสรางตามบัญชีเงินเดือนกับโครงสรางการปฏิบัติงานจริง ซึ่งบางหนวยงานยังไมเรียบรอย อยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยจะรีบดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้น ในรอบระยะการรายงานครั้งที่ 2 นี้
3. ขอเสียของระบบ HRMIS เรื่องการกรอกขอมูลที่ไมไดลิงคกับขอมูลเกา เชน การกรอกขอมูล
งานวิ จั ยที่ กํ าลั งดําเนิ นการ วิ ทยานิพนธ ทําใหอาจารย ต องกรอกใหมทุ กครั้ ง ซึ่งในกรณีนี้ กองแผนงานกํา ลั ง
ประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอร เพื่อแกไขปญหาดังกลาว
4. ควรเชื่อมโยงระบบการรายงานภาระงานกับฐานขอมูลของ QA และควรจัดทํารายงานที่มี
รายละเอียดตางๆ รวมทั้งเปดฐานขอมูลเพื่อใหอาจารยสามารถ Update ผลงานไดตลอดเวลา
5. ใหปรับสูตรการคํานวณรายวิชาโครงงานตามหัวขอ 1.4 วิชา Project/งานวิจัยนักศึกษาปริญญา
ตรี / ปญหาพิเศษ / ภาคนิพนธ ของมาตรฐานภาระงานอาจารย เดิมตั้งสูตรไวที่ 3 หนวยกิต ควรปรับสูตรให
เริ่ ม ต น ที่ 1 หน ว ยกิ ต ซึ่ ง อาจจะต อ งปรั บ โปรแกรมใหม ห ากมี ก ารปรั บ ค า เริ่ ม ต น ที่ 1 หน ว ยกิ ต และต อ ง
ประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอรในการปรับโปรแกรมคํานวณ
สรุป ฝายเลขานุการไดใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ไดดําเนินการอยูแลว สําหรับสวนที่ยังไมได
ดําเนินการจะประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอรเพื่อปรับระบบใหเหมาะสมตอไป
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 2.1 การคิดเทียบภาระงานอาจารยที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จากการที่อาจารยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไมสามารถรายงานภาระงานสอน
ได เนื่องจากไมมีมาตรฐานภาระงานรองรับ ประกอบกับระบบการประเมินและหลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนและคาจางประจําในปจจุบัน กําหนดใหอาจารยทุกทานตองเขาไปกรอกขอมูลภาระงานในระบบ
HRMIS ดวย ถึงจะมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและจายคาตอบแทนพิเศษ ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่
ควรพิจารณาภาระงานของบุคลากรที่สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถบันทึกภาระงานบนระบบ
HRMIS
ได โดยหลั งจากที่ ฝายเลขานุ การนํ าเสนอข อมู ลเบื้ องต นแล ว ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดใหขอมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาระงานสอนของอาจารยโรงเรียนสาธิต โดยเทียบ
ภาระงานสอนนักเรียน 3 ชั่วโมง เทากับภาระงานสอนนักศึกษา 2 ชั่วโมง สําหรับผูบริหารของโรงเรียนสาธิต
ทั้งหมดมาจากอาจารยประจําและทานประธานไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการแสดงความเห็น ซึง่ ทีป่ ระชุมไดแสดง
ความคิดเห็นสรุปไดดังนี้
1. กรรมการสวนใหญเห็นดวยกับภาระงานสอนที่เสนอ ในหัวขอ 1.1 อาจารยสอนต่ํากวาปริญญาตรี
(นักเรียน) สําหรับหัวขอ 1.2 อาจารยสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เห็นวาควรตัดออก เนื่องจากมีในมาตรฐาน
ภาระงานระดับอุดมศึกษามีอยูแลว
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2. ภาระงานที่เกิดขึ้นควรจะคิดเปนชั่วโมงทํางาน โดยใหหนวยงานพิจารณาเองวาการทําภารกิจใน
แตละเรื่องควรมี Work Load เทาไหร เนื่องจากอาจารยจะทราบลักษณะงานที่แทจริงในหนวยงานของตนเอง
3. จะตองมีการคิดภาระงานอาจารยที่สังกัดที่โรงเรียนสาธิต เนื่องจากโรงเรียนสาธิตเปนหนวย
ปฏิบัติการหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร
4. การเทียบลักษณะงานบริหารของโรงเรียนสาธิตเทากับงานบริหารภาควิชายังไมชัดเจน เนื่องจาก
ภาระงานไมเหมือนกัน ดังนั้นอาจตองคิดเทียบภาระงานของโรงเรียนสาธิตใหม โดยสวนใหญเห็นวาภาระงาน
ของตําแหนงบริหารระดับผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ควรเทียบเทาหัวหนาภาควิชา คือ ได 8 หนวยภาระงาน/ป
ตําแหนงรอง ผอ. ใหไดภาระงาน 6 หนวยภาระงาน/ป สําหรับตําแหนงอื่นๆ เชน นายทะเบียน/ผูกํากับนักศึกษา
วิชาทหาร ใหโรงเรียนไปคิดเทียบเองเปนการภายใน
มติที่ประชุม
ใหโรงเรียนสาธิตนําขอเสนอมาตรฐานภาระงาน เขาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรกอน
วาระที่ 2.2 ขอเสนอการปรับภาระงานของคณะศิลปศาสตร
จากการที่มหาวิทยาลัยไดปรับมาตรฐานภาระงานของขาราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ
ทําใหเกิดขอสงสัยในหลายประเด็น ดังนั้น คณะศิลปศาสตร จึงไดเสนอประเด็นคําถามแกคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณา จํานวน 6 หัวขอ และตัวแทนของคณะไดใหขอมูลเพิ่มเติม พรอมทั้งขอถอนหัวขอ 1.4 และ ขอ 2
เนื่องจากไดรับคําตอบจากทางมหาวิทยาลัยแลว และขอใหคณะกรรมการพิจารณาหัวขอ 1.1-1.3 โดยที่ประชุม
ไดแสดงความเห็นสรุปไดดังนี้
ควรชี้แจงที่มาของการกําหนดภาระงานใหชัดเจน ในกรณีที่มีการปรับเกณฑการคิดภาระงาน เชน
การกําหนดภาระงานสอนบรรยายในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี เดิมจะคิดภาระงานสอนของ
ปริญญาโทมากกวาปริญญาตรี อยู 1.5 เทา แตหลังจากที่มีการปรับใหมกรรมการไดชี้แจงวา ที่ปรับภาระงาน
สอนบรรยายของระดับปริญญาตรีใหสูงเทากับสอนบรรยายในระดับปริญญาโท ก็เพราะการสอนระดับปริญญาตรี
อาจารยตองรับภาระงานหนักกวามากทั้งในเรื่องของจํานวนนักศึกษา การตรวจงาน และตองดูแลนักศึกษา
มากกวาในระดับปริญญาโท ดังนั้น ในบัญชีเทียบ load ใหม ภาระงานระดับปริญญาตรีจะเทากับระดับปริญญาโท
แตในสวนของภาระงานอื่นที่ใชภาระงาน 1 ชั่วโมงสอนบรรยายเปนตัวเทียบ ยังคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง
มติที่ประชุม
เห็นดวยกับขอเสนอที่ 1.1 ในเรื่องโหลดภาระงานสอนปฏิบัติของวิชาพลศึกษา คณะศิลปศาสตร
โดยคิดเปน 2 ชม.สอนปฏิบัติ = 1 ชม.สอนบรรยาย ให LU เทากับ 0.053 สําหรับหัวขอ 1.2 ภาระงานสอน
ปริญญาโท-เอก และ 1.3 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่สอนเปนภาษาอังกฤษ ใหใชเกณฑเดิมตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศ
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วาระที่ 2.3 การขอปรับภาระงานอื่นๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร
สืบเนื่องจากการที่ มาตรฐานภาระงานขาราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ ไดกําหนดให
กรอกภาระงานอื่นๆ ไดในทุกภารกิจ ในกรณี ที่คณะ/หนวยงาน ไมสามารถกรอกขอมูลภาระงานอื่นๆ ได
เนื่องจากไมไดกําหนดมาตรฐานเทียบภาระงานอื่นๆ ไว ดังนั้น คณะ/หนวยงาน จะตองกําหนดภาระงานอื่นๆ
โดยเสนอผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเสียกอน สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร ได
นํามาตรฐานภาระงานอื่นๆ ที่ไดผานการพิจาณาจากคณะกรรมการประจําคณะเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2550
วันที่ 27 มิถุนายน 2550 และครั้งที่ 10/2550 วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา โดยที่
ประชุมมีความเห็นสรุปไดดังนี้
1. ลักษณะงานการสอนแบบหลักสูตรฝกอบรมวุฒิบัตรและหัวขอ Conference ควรเปนลักษณะของ
งานบริการวิชาการ
2. กรรมการสวนใหญ เห็นวา ภาระงานอื่นๆ ที่คณะเสนอมา สวนใหญสามารถบรรจุลงในหัวขอ
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวแตเดิมแลวได แตตองอาศัยการประชุมตกลงกันภายในคณะทั้งนี้ เพื่อความ
เขาใจที่ตรงกัน
มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมเห็นดวยกับหัวขอ 1.1 การสอนหลักสูตรอบรมวุฒิบัตร 1 ชม. = 0.067 LU และใหอธิบาย
ในบัญชีเทียบโหลดเพิ่มใหชัดเจน
2. หัวขอที่ 1.2 Conference ที่ประชุมเห็นวาคณะสามารถใชหรือเทียบเคียงไดในหัวขอวิชาสัมมนา
3. หัวขอที่ 1.3 การมอบหมายงานในชั่วโมงและใหนักศึกษาไปทํางานที่บาน ถือวารวมอยูในการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ อยูแลว ไมควรนํามาคิดภาระงานเพิ่มอีก
4. หัวขอ 2.1 การใหคําปรึกษานักศึกษาในการทําวิจัยโดยไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษา และ 2.2 การ
สอนนักศึกษา (เปนกลุม) นอกชั่วโมงเรียน ไมควรนํามาคิด เนื่องจากเปนการใหคําปรึกษาเล็กนอย
5. หัวขอ 2.3 การบริการวิชาการเชิงพัฒนา ที่ประชุมเห็นวาควรไปกรอกขอมูลลงในหัวขอ 1.6.2
การนิเทศงานฝนโรงพยาบาล รวมถึงการคุม Case Discussion
6. ภาระงานบริการหัวขอที่ 3 Statement กรรมการมีมติใหนําไปคิดเทียบเคียงกับการสอนแบบ Block ไดเลย
วาระที่ 2.4 ประเด็นปญหาที่รวบรวมไดจากคณะ/หนวยงาน ตางๆ
จากขอคําถามที่ไมชัดเจนในทางปฏิบัติ ซึ่งกองแผนงานไมสามารถตอบได จึงรวบรวมขอคําถาม
ดังกลาว เขาที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมติที่ชุมสรุปไดดังนี้
มติที่ประชุม
1. อาจารยที่เตรียมพรอม (Standby) สําหรับใหการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ไมสามารถนํามาคิด
ภาระงานได เนื่องจากยังไมมีภาระงานเกิดขึ้น
2. การรายงานผลงานวิจัยที่กําลังดําเนินการใหรายงานตามศาสตรของอาจารยที่กรอกขอมูล
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3. การพิจารณาบทความวิจัยที่เปนผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานที่นําเสนอในที่
ประชุมวิชาการ ใหคิดภาระงานเทียบเทากับการพิจารณาบทความกรณีลงวารสารในประเทศ โดย 1 บทความ =
0.089 LU
วาระที่ 2.5 ขอมูลภาระงานรายบุคคล ที่บันทึกผานระบบ HRMIS ครั้งที่ 1/2550 (กันยายน 2549-มีนาคม 2550)
จากการสุมตรวจขอมูลรายบุคคล พบวา มีขอมูลภาระงานตามภารกิจตางๆ ของอาจารยบางทานสูง-ต่ํา
ผิดปกติ จึงมีนําเสนอตอคณะกรรมการ เพื่อพิจาณาหาแนวทางแกไขตอไป โดยหลังจากที่ฝายเลขานุการได
นําเสนอขอมูล ที่ประชุมไดเสนอความเห็นสรุปไดดังนี้
1. ควร Lock ภาระงานบริหารเฉพาะตําแหนงที่สูงที่สุดเพียงตําแหนงเดียว เนื่องจากอาจารยบางทาน
มีภาระงานบริหารมากกวา 1 แหง (ในบัญชีเทียบโหลด) การคิดโหลดภาระงานบริหารที่ได Load จะเทียบใหได
ภาระงานที่สูงสุดเพียงแหงเดียว โดยฝายเลขานุการจะประสานกับศูนยคอมพิวเตอร ในเรื่องนี้อกี ครั้งหนึ่ง
2. ควรเสนอขอมูลเชิงบริหารสงตรงถึงคณบดี เพื่อใหตรวจสอบภาระงานดังกลาว
3. หั วหน า ภาควิชา สามารถพิ จ ารณาขอ มู ลรายบุ ค คลได อ ยูแ ล ว จึง ควรใหหัวหน า ภาควิ ชาช วย
ตรวจสอบภาระงานของอาจารยทั้งหมดในภาควิชา เนื่องจากอยูใกลชิดขอมูลและมีรายละเอียดตั้งแตตนอยูแลว
ดังนั้น กรรมการสวนใหญเห็นวา ผูตรวจสอบควรเปนหัวหนาภาควิชา
มติที่ประชุม
ควรใหมีการตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูล ใน 3 ระดับ คือ
1. ระดับภาควิชา โดยหัวหนาภาควิชาเปนผูตรวจสอบ และแจงใหเจาของขอมูลปรับปรุง/แกไข
สวนที่แตกตางไปจากบัญชีเทียบภาระงาน
2. ระดับคณะ โดยคณบดีเปนผูตรวจสอบ และแจงใหภาควิชาปรับปรุงแกไข
3. ระดับมหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานเปนผูตรวจสอบ และสรุปขอมูลเพื่อรายงานในที่ประชุมคณบดี
ปดประชุมเวลา 15.55 น.

บุญสง มหัทธนาภรณ
จดรายงานการประชุม

(นางมาลี หังสพฤกษ)
กรรมการและเลขานุการ
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