รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
“คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นาพาสังคม”

-1ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ
ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
********************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา (อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
4. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
5. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์
6. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
7. นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ
8. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
9. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
10. นางสาววทินา จันทร์นวล
11. นายอนันต์ ปังหลีเส็น
12. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นางหฤทัย บุญศรี
2. นายนิธิกร ธรรมขันธ์
3. นางสาวปทิตตา โกศัลวิตร
4. นางสาวสุวิมล ทวิสุวรรณ์
5. นางฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
6. นางรัชรี ตุดเกื้อ
7. นางรสวารินทร์ ทองสม
8. นางเบญจวรรณ ทองคง

เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
เนื่องจาก ลาพักผ่อน
เนื่องจาก ลาพักผ่อน
เนื่องจาก ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อครบองค์ป ระชุม รองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล ) ในฐานะประธาน
กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
1.1.1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2561
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 วาระเรื่อง
แผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ 20 ปี ซึ่ ง จากการประชุ ม ฯ มี ม ติ ให้ แ ก้ ไข โดยมี ข้ อ เสนอแนะใน
รายละเอียดเพิ่มเติม แต่ในประเด็นหัวข้อยุทธศาสตร์ต่าง ๆ หน่วยงานสามารถนาไปใช้ได้พลางก่อน โดยคาดว่า
ในการประชุมครั้งถัดไปจะได้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี ฉบับสมบูรณ์
มติ รับทราบ
1.1.1.2 การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ กาหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ ในวันที่
1 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีกิจกรรมทั้งภาคเช้า ภาคบ่าย และภาคค่า
เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิแห่ งสถาบัน โดยมีการกาหนดทีมงานสี ฟ้า
ในกิจกรรมภาคเช้า จะมีการตักบาตร ภาคบ่ายจะมีกิจกรรมเดินพาเหรดและกีฬา กิจกรรมภาคค่าจะมีการ
แสดงคอนเสิร์ตและราวงเวียนครก จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านเข้ากิจกรรมดังกล่าว
มติ รับทราบ
1.1.1.3 การเช่าวัตถุมงคล พระหลวงพ่อทวด รุ่น "50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ พ.ศ.
2561"
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสร้างพระหลวงพ่อทวด รุ่น "50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ พ.ศ.
2561" โดยได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระเทพญาณโมลี (ผัน ปสนฺโน) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 อดีตเจ้า
คณะจังหวัดสงขลา และเจ้าอาวาสวัดทรายขาว พรเกจิที่ได้รับความเคารพเลื่อมใสจากชาวไทย ชาวมาเลเซีย
และชาวอิน โดนี เซีย ท่านรับ เป็ น เจ้าพิ ธีจั ดสร้าง หลวงพ่ อทวด รุ่น 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ พ.ศ. 2561
ในการนี้จึงเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจทีน่ ับถือพระหลวงพ่อทวดเหยียบน้าทะเลจืด ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ รับทราบ
1.1.1.4 การเปิดอาคารหอประชุมเปรมดนตรี
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้กาหนดจัดงานเพื่อเปิด อาคารหอประชุมเปรมดนตรี ในช่วงปลาย
เดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งจะเป็นการจัดงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ กับกลุ่ม

-3ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมสนับสนุนทุนในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ
โดยต้องรอกาหนดการทีช่ ัดเจนจากฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาอีกครั้งหนึ่ง
มติ รับทราบ
1.1.1.5 การรวบรวมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จะได้มีการรวบรวมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว.
ม.ทักษิณ โดยทุกหน่วยงานสามารถจัดกิ จกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ
หรือเป็นการยกระดับกิจกรรมให้ใหญ่ขึ้นเป็นเพื่อการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ
มติ รับทราบ
1.1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์)
1.1.2.1 งานมหกรรมเปิ ดโลกการท่ องเที่ ย วจังหวัด พั ท ลุงและการท่ องเที่ ยวชุม ชน
จังหวัดพัทลุง “งาน เขา ป่า นา เล เสน่ห์เมืองลุง”
ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับสานักงาน
ท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ กลุ่ มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทยภายใต้กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในระหว่างวันที่
28 – 30 กันยายน 2561 โดยจะมีพิธีเปิดงาน ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว
มติ รับทราบ
1.1.3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา (อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน)
- ไม่มี1.2 เรื่องแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
- ไม่ม-ี
1.3 เรื่องแจ้งจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
1.3.1 งบประมาณคงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
ตามที่ ฝ่ า ยวิ ช าการ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ทั้งงบประมาณเงิน แผ่น ดิน และงบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 7,801,500 บาท
โดย ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 มีงบประมาณ คงเหลือจานวน 1,750,941.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.44

-4และมีการเบิกจ่ายงบประมาณจานวน 6,050,558.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.56 ดังตารางสรุปงบประมาณ
คงเหลือของฝ่ายวิชาการ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
งบประมาณรวม (บาท)
7,801,500

การเบิกจ่าย
จานวน (บาท)
ร้อยละ
6,050,558.74
77.56

งบประมาณคงเหลือ
จานวน (บาท)
ร้อยละ
1,750,941.26
22.44

มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันอังคาร ที่
28 สิงหาคม 2561
เลขานุการของที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ได้จัด ทารายงานการประชุม ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 และดาเนินการแจ้งเวียนบุคลากรของฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 64.03/ว 2115 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 ซึ่งบุคลากรมีมติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 (ร่ า ง) แผนการด าเนิ น งานโครงสร้ า งองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข (Happy Workplace :
Happy Worklife) ของฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 - 2567 ได้กาหนดให้การพัฒนามหาวิทยาลัย
แห่งความสุข เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์
แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพา
ตนเองได้ มหาวิทยาลั ยทักษิณ ได้กาหนดนโยบายด้านการพัฒ นามหาวิทยาลัยแห่ งความสุข โดยมีแนวคิด
การจั ด สมดุ ล ชี วิต ของมนุ ษ ย์ ด้ ว ย Happy 8 หรื อ ความสุ ข 8 ประการ ความทราบแล้ ว นั้ น โดยได้ น าเข้ า
ที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ โดยมอบหัวหน้า
กลุ่มภารกิจหารือร่วมกับบุคลากรภายในกลุ่ม ภารกิจ เสนอโครงการ Happy Workplace และผู้รับผิดชอบ
โครงการ กลุ่มภารกิจละ 1 โครงการ ส่งข้อมูลให้คุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561
เพื่อบรรจุลงในแผนดาเนินงานโครงการ Happy Workplace ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561
มติ เห็ น ชอบ แผนการด าเนิ น งานโครงสร้ า งองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข (Happy Workplace :
Happy Worklife) ของฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561
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1. หากบุ ค ลากรมี ข้ อ เสนอแนะหรื อ ต้ อ งการเสนอกิ จ กรรม/โครงการเพิ่ ม ให้ ส่ ง ข้ อ มู ล ไปยั ง
คุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
2. ควรวัด ผลส าเร็ จ ของโครงการใหญ่ โดยอาจน าตั ว ชี้ วัด HAPPINOMETER มากาหนดเป็ น
ค่าเป้าหมาย และกาหนดร้อยละความสาเร็จของโครงการใหญ่
3.2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม
2562)
ตามที่ฝ่ายแผนงาน กาหนดให้หน่วยงานจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา
2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) โดยมีประเด็นความเสี่ยงสาคัญ 3 เรื่อง ดังนี้
ความเสี่ยงที่ 1 การผลิตผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมยังมีน้อย
ความเสี่ยงที่ 2 การจัดระบบการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นนานาชาติยังมีน้อย
ความเสี่ยงที่ 3 มหาวิทยาลัยยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินที่เพียงพอ
โดยได้นาเข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ ประชุมมีมติ
และข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ขอทบทวนประเด็นความเสี่ยง โดยที่ประชุมได้เสนอประเด็นความเสี่ยงของฝ่ายวิชาการ
จานวน 9 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่เพียงพอกับจานวน
กลุ่มผู้เรียนที่ละเบียนเรียน
2. TA หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่เพียงพอ
3. บุคลากรสายสนับสนุนของฝ่ายวิชาการมีความสุขน้อย
4. การรับนิสิตได้ลดลงอันเนื่องมาจากการเลื่อนกาหนดการเปิดภาคการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
5. จานวนนิสิตและงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ
6. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ไม่มีความคล่องตัว
7. การรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามระบบ CHECO
8. การเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
9. หลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อย
2. มอบผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยงวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
(ตามแบบฟอร์ม) ส่งข้อมูลให้คุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561
3. มอบหัวหน้าฝ่ายฯ ประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพื่อวิเคราะห์และเลือกประเด็นความ
เสี่ยงตามที่บุคลากรได้วิเคราะห์เบื้องต้นไว้แล้ว จานวน 2-3 ประเด็น ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อนามาจัดทาแผน
ความเสี่ยง ฝ่ายวิชาการ
4. น า (ร่ า ง) แผนความเสี่ ย ง ฝ่ า ยวิ ช าการ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 เสนอเข้ า ที่ ป ระชุ ม
ฝ่ายวิชาการในเดือนกันยายน 2561

-65. มอบคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล จัดทาปฏิทินการดาเนินงานความเสี่ยง ฝ่ายวิชาการ ประจา
ปีการศึกษา 2561 เสนอเข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการในเดือนกันยายน 2561
มติ เห็นชอบ
1. ปฏิทินการดาเนินงานความเสี่ยง ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561
2. แผนความเสี่ยง ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยให้มีการปรับแก้ข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะ และจัดส่งข้อมูลไปยังฝ่ายแผนงาน ในประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
2.1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรีได้ลดลงอันเนื่องมาจากการเลื่อนกาหนดการเปิดภาค
การศึกษา ปีการศึกษา 2562
2.2 จานวนหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 ร่าง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีการศึกษา 2561
ตามที่ ป ระชุ ม ฝ่ า ยวิ ช าการ ครั้ง ที่ 6/2561 เมื่ อ วั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2561 ได้ พิ จ ารณาแบบ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อนาผลประเมินผล
การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ไปจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561
ที่ประชุมมีมติ และข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ดังนี้
1. มอบคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล จัดทาปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ
ประจาปีการศึกษา 2561 เสนอเข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการในเดือนกันยายน 2561
2. นัดประชุมหารือร่วมกันประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ
คุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล
มอบบุคลากรจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2561 ในภารกิจที่รับผิดชอบ (ระบุ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาในการดาเนินการ) ส่งข้อมูลให้คุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ภายใน
วันที่ 17 กันยายน 2561
มติ เห็ น ชอบ ปฏิ ทิ น การจั ดท าแผนปฏิ บัติ การฝ่ ายวิช าการ ประจาปี การศึกษา 2561 และ
ร่าง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีการศึกษา 2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ให้นาข้อมูลข้อเสนอแนะในการปรับปรุง (OFI) ทั้งส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะของฝ่ายวิชาการ
และส่ ว นที่ เป็ น ข้อ เสนอแนะของมหาวิท ยาลั ย (ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ฝ่ ายวิช าการ) มา
พิจารณาในการกาหนดกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ เพื่อให้สอดคล้อง
ตามแนวทาง EdPEx

-72. มอบบุคลากรทบทวนกิจกรรม/โครงการตามแผน และส่งข้อมูลไปยังคุณขวัญฤดี ศุภทรัพย์
ไพศาล ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อนาเข้าการประชุมฝ่ายวิชาการ
ครัง้ ถัดไป
4.2 การกาหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
ตามที่ฝ่ายแผนงาน ได้มีการจั ดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝ่ ายวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 340,000 บาท นั้น ในการนี้จึงขอสรุป หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ ขอจัดสรร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน ดังนี้
ลาดับ
รายการ
งบประมาณ
1
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับรองอธิการบดี จานวน 2 คน คนละ 5 ครั้ง
100,000.00
รวม 10 ครั้ง ๆ ละ 10,000 บาท
2
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับผู้ช่วยอธิการบดี จานวน 2 คน คนละ 2 ครั้ง
40,000.00
รวม 4 ครั้ง ๆ ละ 10,000 บาท
3
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับหัวหน้าฝ่าย จานวน 1 คน 2 ครั้ง ๆ ละ
20,000.00
10,000 บาท
4
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับบุคลากรเพื่อไปอบรมตามภารกิจ จานวน
160,000.00
16 คน ๆ ละ 10,000 บาท
5
ค่าเดินทางของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 12 ครั้ง ๆ ละ 4,000 บาท
48,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
368,000.00
สรุปกรอบวงเงินสาหรับผู้บริหารและบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
1. รองอธิการบดี คนละ 50,000 บาท/ปีงบประมาณ
2. ผู้ช่วยอธิการบดี คนละ 20,000 บาท/ปีงบประมาณ
3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 20,000 บาท/ปีงบประมาณ
4. บุคลากรฝ่ายวิชาการ คนละ 10,000 บาท/ปีงบประมาณ
5. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 48,000 บาท/ปีงบประมาณ
หมายเหตุ : ทั้งนี้การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต้องเกี่ยวเนื่องกับภารกิจที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบ
มติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการดาเนินการ ดังนี้
1. ให้มีการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด
2. หากค่าใช้จ่ ายในการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติงานเกิน จากงบประมาณค่าใช้จ่ายตามหลั กเกณฑ์
ที่กาหนดในข้อ 1 ให้ เบิ กจ่ายค่ าใช้ จ่ายในการเดิน ทางไปปฏิ บั ติงานจากงบประมาณของ
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนั้น ๆ

-83. หากค่าใช้จ่ ายในการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติงานเกิน จากงบประมาณค่าใช้จ่ายตามหลั กเกณฑ์
ที่กาหนดในข้อ 1 และข้อ 2 ให้ดาเนินการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ไปยังฝ่ายแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2561
เพื่อให้ การปฏิบั ติงานและการติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการมีประสิ ทธิภ าพและ
เป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ก าร จึ ง ขอนั ด ประชุ ม ฝ่ า ยวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 8/2561 ในวั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2561
เพือ่ พิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ฝ่ายวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561
มติ เห็นชอบ
เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.

(นางเบญจวรรณ ทองคง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

