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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) 
ครัง้ท่ี 1/2561 

วนัองัคารท่ี 9 มกราคม 2561 
ณ ห้องประชมุ  210  สํานกังานอธิการบดี  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

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

ผู้มาประชมุ 
1. รองศาสตราจารย์ชศูกัดิ ์ ลิม่สกลุ   อธิการบดี   
2. อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวฒันา   รองอธิการบดี 
3. รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกลุ   รองอธิการบดีฝ่ายระบบวจิยัและบณัฑิตศกึษา 
4. รองศาสตราจารย์จฑุามาส  ศตสขุ  รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้วประดบั  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภทัร  อยัรักษ์   รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศ 
7. อาจารย์บญุประสทิธ์ิ  กฤตย์ประชา  รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ 
8. รองศาสตราจารย์สมชาย  ชโูฉม   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศษิย์เก่าสมัพนัธ์และการกีฬา 

      แทนรองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์ 
9. รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลศิพงษ์สมบตั ิ  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง  รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ 

วิทยาเขตปัตตานี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตปัตตานี 
12. อาจารย์หริรักษ์  แก้วกบัทอง   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา วทิยาเขตปัตตานี 

      แทนรองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา  วทิยาเขตปัตตานี 
13. รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์            รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุลกัษณ์  วิสนุทร    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
15. รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู   รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสทิธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา วิทยาเขตภเูก็ต 

และรักษาการในตําแหน่งผู้ อํานวยการวทิยาลยัชมุชนภเูก็ต  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐัวทิย์  พจนตนัต ิ  รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

และรักษาการในตําแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
18. ศาสตราจารย์ดํารงศกัดิ ์ ฟ้ารุ่งสาง  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
19. รองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลมิยานนท์     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
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20. รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชตเิกียรต ิ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
21. รองศาสตราจารย์พฒุิศกัดิ ์ พทุธวิบลูย์    คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บษุบง  ชยัเจริญวฒันะ คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวรรณ  วฒันจนัทร์   รองคณบดีฝ่ายวิจยัและนวตักรรม 

      แทนคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ 
24. รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกลุ    คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 
25. รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลติ   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนะ  พิธพรชยักลุ    รองคณบดีฝ่ายบริหารและสารสนเทศ 

      แทนคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
27. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์    คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
28. รองศาสตราจารย์บรรจง  วทิยวีรศกัดิ ์  คณบดีคณะการจดัการสิง่แวดล้อม 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา  จนัทร์แย้ม    คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
30. ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์   
31. อาจารย์ศภุวชัร์  มาลานนท์   คณบดีคณะนิตศิาสตร์ 
32. อาจารย์สนิาด  ตรีวรรณไชย   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  
33. รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกลุ   คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย   
34. รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์  สงัข์ทอง  คณบดีคณะศกึษาศาสตร์  
36. รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน   คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
37. รองศาสตราจารย์ซกุรี  หะยีสาแม   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
38. อาจารย์มอูสัซลั  บิลแสละ     คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร    
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
41. รองศาสตราจารย์ปรารถนา  กาลเนาวกลุ  คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว  
42. รองศาสตราจารย์พนัธ์  ทองชมุนมุ  คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม  
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวุรรณ  ทบัเท่ียง  คณบดีคณะวิเทศศกึษา 
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุาดา  ทิพย์มนตรี  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ   
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทุธิศกัดิ ์ ดือเระ    รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาระบบและกิจการพิเศษ 

      แทนผู้ อํานวยการวทิยาลยัอิสลามศกึษา   
47. อาจารย์นิทศัน์  เพราแก้ว    ผู้ อํานวยการวทิยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี 
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48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา  เวทย์ประสทิธ์ิ  ผู้ อํานวยการวทิยาลยันานาชาต ิวทิยาเขตหาดใหญ่ 
49. รองศาสตราจารย์วิชยั  กาญจนสวุรรณ  ผู้ อํานวยการสถาบนัสนัตศิกึษา 
50. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ   ผู้ อํานวยการสํานกัวิจยัและพฒันา 
51. รองศาสตราจารย์มนตรี  กาญจนะเดชะ  ผู้ อํานวยการศนูย์คอมพิวเตอร์  
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฬุาลกัษณ์  พฒันศกัดิภิ์ญโญ ผู้ อํานวยการศนูย์เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์   
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์  รวมเจริญ  ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมและการศกึษาตอ่เน่ือง 
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรปวีณ์  พุม่เกิด  ผู้ อํานวยการสถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณิวฒันา 
55. นางสาวอมรพรรณ  พทัโร   เลขานกุารสํานกัวทิยบริการ   

      แทนผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการ  
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จมุพล  ช่ืนจิตต์ศริิ  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
57. นายคมกริช  ชนะศรี    ประธานสภาพนกังานมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

และรักษาการในตําแหน่งผู้ อํานวยการกองกิจการนกัศกึษา 
58. นางสวุิมล  คงพล    ผู้ อํานวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
59. นายสทิธิศกัดิ ์ สมบตัยิานชิุต   ผู้ อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
60. นางปัทมา  กาญจนพงศ์    หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
61. นายเริงศกัดิ ์ ธรานเุวชน์    รักษาการในตําแหนง่หวัหน้างานบริหารงานบคุคล   

กองการเจ้าหน้าท่ี  ผู้ช่วยเลขานกุาร 
62. นางสาวสชุาดา  เลศิวณิชย์วฒันา   นกัวิชาการอดุมศกึษา งานบริหารงานบคุคล กองการเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ช่วยเลขานกุาร  
63. นางสาวกรุณา  พลรักษ์    นกัวชิาการอดุมศกึษา งานการประชมุ กองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
64. นางสาวอมุาภรณ์  ชาตสิวุรรณ   นกัวชิาการอดุมศกึษา งานการประชมุ กองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
2. อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาเขตปัตตานี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภยั  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ  
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรจนจัฉริย์   ดา่นสวสัดิ ์ รักษาการในตําแหนง่ผู้ อํานวยการสถาบนัทรัพยากรทะเล 
และชายฝ่ัง 

5. รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรีตระกลู ผู้ อํานวยการสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง  
อรรถกระวีสนุทร   

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คํารณ  พทิกัษ์   ผู้ อํานวยการอทุยานวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวฒัน์  หงัสพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยพุาวดี  สมบรูณกลุ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสหกิจศกึษา 

3. อาจารย์กวนิพฒัน์  สริิกานตโิสภณ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาหลกัสตูร 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สพุตัรา  เดวิสนั  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศกึษา 

5. อาจารย์ใกล้รุ่ง  สามารถ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลู 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กร  ศรเลศิลํา้วาณิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยทุธศาสตร์อาคารสถานท่ี 

7. รองศาสตราจารย์สนิชยั  กมลภิวงศ์  รักษาการในตําแหนง่คณบดีวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ 

8. รองศาสตราจารย์วราภรณ์  ตนัรัตนกลุ  ผู้ อํานวยการโครงการจดัตัง้วิทยาลยันานาชาต ิ

ยางพาราไทย-จีน 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสติา  บํารุงวงศ์  ผู้ อํานวยการศนูย์สง่เสริมศลิปะและวฒันธรรม 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทิธิศกัดิ ์ จนัทรัตน์   ประธานสภาอาจารย์ วทิยาเขตปัตตานี   

11. อาจารย์พงษ์พิช  เพชรสกลุวงศ์    ประธานสภาอาจารย์ วทิยาเขตตรัง 

12. นายเรวตั  รัตนกาญจน์   ประธานอนกุรรมการสภาพนกังาน 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

13. นายแดง  โฉมทอง    ผู้ อํานวยการกองบริการการศกึษา 

14. นางนิษณา  เหมกลุ    ผู้ อํานวยการกองคลงั  

15. นางสาววนิดา  ตนัตธิรรมภษิูต   ผู้ อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล  

16. นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตั ิ   หวัหน้าผู้ตรวจสอบ  หนว่ยตรวจสอบภายใน  

17. นายผดงุศกัดิ ์ อรนพ    หวัหน้างานวเิคราะห์และประสานการวางแผน   

กองแผนงาน 

18. นางสาวอารยา  พวงแก้ว   หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ  กองแผนงาน 
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19. นางเลขา  บริพนัธ์    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
      งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน กองแผนงาน 

20. นางสาวฐิตรัิชต์  ไม้เรียง   นกัวชิาการอดุมศกึษาชํานาญการ 
      งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน กองแผนงาน 

21. นางสาวจฑุารัตน์  อยูอํ่าไพ      นกัวชิาการอดุมศกึษาชํานาญการ  
งานแผนงานงบประมาณ กองแผนงาน 

 
เร่ิมประชมุเวลา 09.40 น. 

เม่ือครบองค์ประชมุแล้ว  อธิการบดี  ประธานท่ีประชมุกลา่วเปิดประชมุและกลา่วสวสัดีปีใหม ่
พร้อมอวยพรปีใหม่  จากนัน้ ได้แนะนําอาจารย์สินาด  ตรีวรรณไชย  ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ และเข้าประชมุ ก.บ.ม. เป็นครัง้แรก  ต่อจากนัน้ ได้ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ  
ดงันี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

1.1  บคุลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้รับรางวลัระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ
ผู้ อํานวยการสํานักวิจัยและพฒันาแจ้งว่าบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้รับ

รางวลัระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ ดงันี ้
รางวลัระดบัชาต ิ
1. ศาสตราจารย์พนูสขุ  ประเสริฐสรรพ์  คณะอตุสาหกรรมเกษตร ได้รับทนุสง่เสริมกลุม่วิจยั 

(เมธีวิจยัอาวโุส สกว.) ประจําปี พ.ศ. 2560 (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) จากสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั 
(สกว.) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  แก้วตาทิพย์  คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวลั Polymer 
Society of Thailand (PST) Rising Star 2017 จากสมาคมโพลเิมอร์ แห่งประเทศไทย 

3. ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา  คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวลัอายิโนะโมะโต๊ะ 
โดยได้รับเลือกเป็นผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจําปี พ.ศ. 2560 จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ   
แห่งประเทศไทย 

รางวลัระดบันานาชาต ิ
1. ศาสตราจารย์สทุธวฒัน์  เบญจกลุ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร  ได้รับรางวลัเป็น 1 ใน 5 

นกัวิจยัท่ีมีการอ้างอิงผลงานสงูสดุ (Highly Cited Researchers) ปี 2017 ในฐานข้อมลู Web of Science 
2. บคุลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้รับรางวลัในงาน 13th Taipei International 

Invention Show & Technomart (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวนั ระหว่างวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 – วนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 จํานวน 2 ผลงาน  ดงันี ้
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2.1 รองศาสตราจารย์ภาคภมูิ  พาณิชยปูการนนัท์  และคณะ คณะเภสชัศาสตร์ ได้รับรางวลั 

Gold Medal Award  จากงานวิจยัผลิตภณัฑ์เม็ดฟองฟู่ ของสารสกดัเคอร์คมูินอยด์ในรูปแบบท่ีเพิ่มการละลายนํา้ 

(Hisol Curcuminoids Effervescent Tablets) 

2.2 ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา และคณะ  สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวลั Silver Medal Award  จากงานวิจยัชดุตรวจเชือ้ก่อโรค Aeromonas Hydrophila 

ในปลา  

3. บคุลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้รับรางวลัในงาน “Seoul International Invention 

Show 2017” (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  จํานวน 6 ผลงาน ดงันี ้

3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส  บุญเกิด และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวลั 

Gold Prize จากผลงานวิจยัตวัดดูซบัคอมโพสิทชนิดใหม่ อนภุาคแม่เหล็กนาโน ท่อนาโนคาร์บอนผนงัหลายชัน้

และอลัจิเนตสําหรับวิเคราะห์สารพิษโพลีไซคลกิอะโรมาตกิไฮโดรคาร์บอน 

3.2 รองศาสตราจารย์ธนภร  อํานวยกิจ และคณะ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล 

Gold Prize จากผลงานวิจยัผลติภณัฑ์นํา้มนัทําความสะอาดเคร่ืองสําอางจากนํา้มนัเมลด็ยางพารา 

3.3 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์นริศ  ท้าวจันทร์ และคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวลั Gold Prize จากผลงานวิจยัการพฒันาโฟมยางพาราผสมสารลอ่แมลงเพ่ือการ

ควบคมุแมลงวนัผลไม้ 

3.4 นางดวงรัตน์ หมายดี  คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวลั Gold Prize และรางวลั 

Special Prize จาก Korea Patent Attorneys Association ช่ือผลงานวิจยัอปุกรณ์วดักําหนดตําแหน่งก่อนการฉีดยา

เข้านํา้วุ้นตา  

3.5  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วรากร ลิ่มบุตร และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล 

Bronze Prize และรางวลั Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association 

จากผลงานวิจยัปากกาชบุเคลือบผิวและกดัผิวด้วยไฟฟ้าแบบพกพา 

3.6 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์กฤช  สมนึก และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 

Bronze Prize  จากผลงานวิจยัเคร่ืองผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเน่ืองด้วยเคร่ืองปฏิกรณ์คล่ืนเสียงอลัตราโซนิก

ความถ่ีต่ําชนิดแคลมป์ท่อ  

 
ท่ีประชมุรับทราบ  และประธานท่ีประชมุได้แสดงความยินดีพร้อมมอบของท่ีระลกึให้แก่

บคุลากรดงักลา่ว 
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1.2  การบรรยายพิเศษเร่ือง "ความเส่ียงทางด้านยทุธศาสตร์และการเงินของมหาวิทยาลยั" 
โดยนายสรุพงษ์  ชรัูงสฤษฎ์ิ 

นายสรุพงษ์  ชรัูงสฤษฎ์ิ  อดีตนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ 
เร่ือง "ความเส่ียงทางด้านยทุธศาสตร์และการเงินของมหาวิทยาลยั"  ให้ท่ีประชมุ ก.บ.ม. ทราบ 

 
ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุ 
2.1  พจิารณารับรองรายงานการประชมุ ก.บ.ม. ครัง้ท่ี 14/2561 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตรัิบรองรายงานการประชมุ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 

 
ไมมี่ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง 

4.1  การแตง่ตัง้ 

กองการเจ้าหน้าท่ีเสนอเร่ืองการแตง่ตัง้ผู้ ดํารงตําแหน่งตา่ง ๆ  ดงันี ้

1. การแตง่ตัง้อาจารย์ภาสรีุ  แสงศภุวานิช  ดํารงตําแหน่งกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์ 

ตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560  

2. การแตง่ตัง้กรรมการประจําคณะเภสชัศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2560  ดงันี ้

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤบดี  ผดงุสมบตั ิ     

2) รองศาสตราจารย์จไุรทิพย์  หวงัสนิทวีกลุ 

3. การแตง่ตัง้กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 26 ธนัวาคม 2560  ดงันี ้

1) อาจารย์เจษฎา  โมกขกลุ 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลธรรม  อ่ําสกลุ 

4. การแตง่ตัง้กรรมการประจําคณะทรัพยากรธรรมชาต ิตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2560  ดงันี ้

1) อาจารย์พิไลวรรณ  ประพฤต ิ

2) อาจารย์จกัรัตน์  อโณทยั 
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5. การแตง่ตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถ  ทองเฝือ ดํารงตําแหน่งกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 

6. การแต่งตัง้กรรมการประจําคณะการแพทย์แผนไทย ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561  
ดงันี ้

1) รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  จัน่สกลุ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉตัรชยั  วฒันาภิรมย์ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลยั 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณาโดยการนําเสนอและแสดงความคดิเห็น 

5.1  การเสนอขอแตง่ตัง้กรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยั (เพิ่มเตมิ) 
ตามท่ีท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 387(7/2560) เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 

2560 ได้มีมติเห็นชอบการแตง่ตัง้คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัตามท่ีมหาวิทยาลยั จํานวน 32 คน 
ตามคําสัง่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ี 045/2560 ลงวนัท่ี 20 ตลุาคม 2560 แล้วนัน้  เน่ืองจากนายสมพงษ์  
เจริญสขุ ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  และอดีตกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ได้รับ
เลือกให้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  (วาระการดํารงตําแหน่ง พ.ศ.2560 - 2563)  
มหาวิทยาลยัจึงเสนอขอแต่งตัง้ให้นายสมพงษ์  เจริญสขุ ดํารงตําแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั
เพิ่มเตมิ จํานวน 1 ราย  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้นายสมพงษ์ เจริญสขุ (นายกสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) ดํารงตําแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัเพิ่มเติม จํานวน 1 ราย และให้
เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป 

 
5.2  ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกองทุนพฒันาการกีฬา มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้อนมุตัิโครงการรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านการกีฬาเข้าศกึษา

ในมหาวิทยาลยัโดยวิธีพิเศษ  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือยกระดบัการกีฬาของมหาวิทยาลยัให้มีความพร้อมในการ
เข้าร่วมการแข่งขนัในรายการต่าง ๆ  ทัง้ในระดบัประเทศและต่างประเทศ  นัน้  มหาวิทยาลยัได้ให้ความสําคญั
และสง่เสริมนกักีฬาโดยได้สนบัสนนุงบประมาณตา่ง ๆ เก่ียวกบัการกีฬาอย่างตอ่เน่ือง แตย่งัสามารถดําเนินการ
ได้ในขอบเขตท่ีจํากัด ศูนย์กีฬาและสุขภาพในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการดูแลนักกีฬาจึงได้นํา
ประเด็นดงักล่าวหารือกับคณะกรรมการอํานวยการด้านการกีฬามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ซึ่งท่ีประชุม
คณะกรรมการอํานวยฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรดําเนินการจดัหางบประมาณเพ่ือสนบัสนุนนกักีฬาให้ครอบคลมุ   
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ในทุก ๆ ด้าน และเพ่ือพฒันานกักีฬาท่ีมีคณุภาพของมหาวิทยาลยั ทัง้  5  วิทยาเขต   คณะกรรมการอํานวยฯ  
จึงมีมติเห็นชอบให้จดัตัง้กองทนุพฒันาการกีฬา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพ่ือนําเงินจากกองทนุมาพฒันา
นกักีฬาและผู้ ฝึกสอนให้มีความพร้อมในทุกด้าน  ทัง้นี ้ท่ีประชมุทีมบริหาร ในคราวประชุมครัง้ท่ี  68(16/2560)    
เม่ือวนัท่ี 19  ธนัวาคม  2560  ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ว่าด้วยกองทนุพฒันา
กีฬาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  พ.ศ. ....  แล้ว  ดงัรายละเอียดในเอกสารประชมุวาระการประชมุ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะทํางานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั ระเบียบ 
และประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์พิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป 

ทัง้นี ้ ท่ีประชมุได้เสนอแนะให้แก้ไขในประเดน็ตา่ง ๆ  ดงันี ้
1. แก้ไขคําวา่ “คณะกรรมการกองทนุ” ในร่างข้อบงัคบัฯ เป็น “คณะกรรมการบริหารกองทนุ” 

ให้ถกูต้องตรงกนัทัง้ฉบบั 
2. ข้อ 4.1 บรรทดั 2 ให้พิมพ์คําว่า “การกีฬา” ติดกบัคําว่า “เข้าศกึษา” โดยไม่ต้องเว้นวรรค

เพ่ือความถกูต้องของประโยคและป้องกนัการเข้าใจคลาดเคลื่อน  
3. ให้ตดัข้อความในข้อ 5 วรรค 2 "การได้มาซึง่กรรมการจากผู้ทรงคณุวฒุิภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั ให้กรรมการซึง่แต่งตัง้จากพนกังานมหาวิทยาลยัประเภทบริหาร เสนอรายช่ือผู้ ท่ีสมควรได้รับการ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการจากผู้ทรงคณุวฒุิ  จํานวนไม่เกิน  5 คน  ให้รองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมายดแูลงานด้านกีฬา
ของมหาวิทยาลยัพิจารณาคดัเลือก" 

 

5.3  ผลการดําเนินงานตามระบบ KPIs ปีการศกึษา 2559 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้กําหนดให้หนว่ยงานจดัการเรียนการสอน Commit KPIs โดยระดบั

คณะ Commit ตามตวับง่ชี ้จํานวน 12 ตวับง่ชี ้และระดบัหลกัสตูรดําเนินการตามระบบประเมินคณุภาพระดบั
หลกัสตูร CUPT QA (ตวับง่ชีต้ามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.+ AUN QA)  นัน้  สํานกังานประกนัคณุภาพได้รวบรวม
ข้อมลูผลการดําเนินงานตามระบบ KPIs ปีการศกึษา 2559 ของหน่วยงานจดัการเรียนการสอนระดบัหลกัสตูร
และระดบัคณะเรียบร้อยแล้ว  จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณา  ดงันี ้

1. ผลการดําเนินงาน (KPIs) ระดบัหลกัสตูร ปีการศกึษา 2559 
2. ผลการดําเนินงาน (KPIs) ระดบัคณะ ปีการศกึษา 2559 
3. เงินรางวลัพิเศษแก่หนว่ยงานจดัการเรียนการสอน ปีการศกึษา 2559 

ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมต ิ ดงันี ้
1. เห็นชอบผลการดําเนินงาน (KPIs) ระดบัหลกัสตูร ปีการศกึษา 2559  
2. เห็นชอบผลการดําเนินงาน (KPIs) ระดบัคณะ ปีการศกึษา 2559  
3. เห็นชอบเงินรางวลัพเิศษแก่หนว่ยงานจดัการเรียนการสอน ปีการศกึษา 2559 
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อนึ่ง  ท่ีประชมุได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าการ Commit KPIs ในแต่ละตวับง่ชีค้วรคํานึงถึง
ความเหมาะสมกบับริบทของคณะต่าง ๆ  เช่น การกําหนดตวับ่งชี ้9 "ร้อยละของหลกัสตูรนานาชาติต่อจํานวน
หลักสูตรทัง้หมด" และตัวบ่งชี  ้11 "ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างประเทศต่อจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด"       
ควรพิจารณาให้มีความเหมาะกบับริบทของคณะทางด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ด้วย เป็นต้น 

 
5.4  การตอ่เวลาราชการของผู้ เกษียณอายรุาชการ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561     

ด้วยกองการเจ้าหน้าท่ีได้เสนอเร่ืองการตอ่เวลาราชการของผู้ เกษียณอายรุาชการ ณ วนัท่ี 
1 ตลุาคม 2561  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมต ิ ดงันี ้
1. เห็นชอบกําหนดคณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะได้รับการต่อเวลาราชการของผู้ เกษียณอายรุาชการ 

ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 25610  ดงันี ้
1.1 เป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.

กําหนด และ 
1.2 ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ หรือ 
1.3 กรณีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็นท่ีต้อง

รักษาคณาจารย์ให้ปฏิบตังิานตอ่ หากไมต่อ่เวลาราชการก็จะมีผลกระทบอยา่งยิ่งกบัคณะ/หน่วยงาน เช่น 
1.3.1 เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีหาผู้ ท่ี

จะทําหน้าท่ีแทนได้ยาก 
1.3.2 การเป็นอาจารย์คมุวิทยานิพนธ์นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา การเป็นอาจารย์

ประจําหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 
1.3.3 การเป็นพ่ีเลีย้งบม่เพาะนกัวิจยั และถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัวิจยัใหม ่

1.4 มีภาระงานและผลงานทางวิชาการย้อนหลงั 3 ปี จนถึงสิน้ปีงบประมาณของปีท่ี
เกษียณอายรุาชการ 

2. เห็นชอบกําหนดขัน้ตอนการพิจารณาการตอ่เวลาราชการตามท่ีเสนอ  
3. เห็นชอบกําหนดภาระงานของผู้ ท่ีได้รับการตอ่เวลาราชการของผู้ เกษียณอายรุาชการ 

ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561  ดงันี ้
3.1 ปฏิบตังิานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการท่ี ก.พ.อ.กําหนด และ 
3.2 เป็นอาจารย์คมุวิทยานิพนธ์นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา หรือการเป็นอาจารย์ประจํา

หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา  
3.3 เป็นพ่ีเลีย้งบม่เพาะนกัวิจยั และถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัวิจยัใหม ่
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5.5  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคุณวุฒิและสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน       
ท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง พ.ศ. ....      

ด้วยกองการเจ้าหน้าท่ีได้เสนอร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณุวฒุิ
และสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง พ.ศ. .... ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 
5.6  ร่างประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. .... 
ด้วยกองการเจ้าหน้าท่ีได้เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองหลกัเกณฑ์

และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ....  ดงัรายละเอียด
ในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบตามท่ีเสนอ  อนึง่ ท่ีประชมุมีความเห็นวา่ควรจะมีการ

ปรับปรุงแบบ ป.1 ในหวัข้อภาระงานสอนให้เป็นเชิงคณุภาพ 
 

5.7  ร่างประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ประจําปีของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. .... 

ด้วยกองการเจ้าหน้าท่ีได้เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองหลกัเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปีของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ....  ดงัรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 
5.8  ร่างประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของลกูจ้างประจํา พ.ศ. ....  
ด้วยกองการเจ้าหน้าท่ีได้เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองหลกัเกณฑ์

และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของลกูจ้างประจํา พ.ศ. ....  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ
ประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบตามท่ีเสนอ   
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5.9  การกําหนดอตัราพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้เพิ่มใหม ่ครัง้ท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (ครัง้ท่ี 2/2561) 

ด้วยกองแผนงานได้เสนอเร่ืองการกําหนดอตัราพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้เพิ่มใหม่

ครัง้ท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครัง้ท่ี 2/2561)  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

  
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมติกําหนดอตัราพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้เพิ่มใหม่ ครัง้ท่ี 2 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครัง้ท่ี 2/2561) ของวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี จํานวน 2 อตัรา (สายปฏิบตัิการวิชาชีพ) 

ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี 9 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  สําหรับวิธีการสรรหาและคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลยัตําแหน่งปฏิบตัิการ

วิชาชีพเข้าสูตํ่าแหน่งดงักลา่วให้ใช้วิธีการคดัเลือกทัว่ไป  ยกเว้นการบรรจใุนครัง้แรกซึง่จะบรรจ ุนางสาวดาวณี  แถมเงิน 

และ นายกนัตพฒัน์  สจัจพงศ์พนัธุ์  ซึง่ผา่นการคดัเลือกทัว่ไปในการเป็นพนกังานราชการแล้ว 

 
5.10  การกําหนดอตัราพนกังานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณแผ่นดินเพิ่มใหม่ ครัง้ท่ี 1 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครัง้ท่ี 1/2561) 
ด้วยกองแผนงานได้เสนอเร่ืองการกําหนดอตัราพนกังานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณ

แผ่นดิน เพิ่มใหม่ ครัง้ท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครัง้ท่ี 1/2561)  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชมุ 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติกําหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน เพิ่มใหม่ ครัง้ท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครัง้ท่ี 1/2561) ตามกรอบอัตรากําลังพนักงาน

มหาวิทยาลยัเงินงบประมาณแผ่นดินตามแผนอตัรากําลงัระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563) จํานวน 

171 อตัรา  ดงันี ้

- ตําแหน่งวิชาการ   จํานวน   70 อตัรา 

- ตําแหน่งปฏิบตักิารวิชาชีพ  จํานวน 101 อตัรา 

ทัง้นี ้ จ้างได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2561 เป็นต้นไป   

อนึ่ง  วิธีการสรรหาและคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลยัตําแหน่งปฏิบตัิการวิชาชีพเข้าสู่

ตําแหน่งดงักลา่วให้ใช้วิธีคดัเลือกทัว่ไป 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบโดยการนําเสนอ 

6.1  รายงานผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กองคลงัได้รายงานผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณสะสม  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 ถงึวนัท่ี 

25 ธนัวาคม 2560  ดงันี ้

งบรายจ่ายประจํา เบกิจ่ายร้อยละ 23.02 

งบรายจ่ายลงทนุ เบกิจ่ายร้อยละ   9.45 

เบกิจ่ายภาพรวม เบกิจ่ายร้อยละ 20.90 

ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุรับทราบ 
 

6.2  รายงานผลการเบกิจ่ายงบลงทนุของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 

กองคลงัได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทนุ  ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560

ดงันี ้

1. งบประมาณงบลงทนุ เป็นคา่ครุภณัฑ์ 177 รายการ จํานวนเงิน 683.8636 ล้านบาท 

- เซน็สญัญาแล้ว/อยูร่ะหวา่งเซน็สญัญา จํานวนเงิน 92.9977 ล้านบาท 

- อยูร่ะหวา่งการดําเนินการจดัซือ้/จดัจ้าง จํานวนเงิน 590.8659 ล้านบาท 

- เบกิจ่ายแล้ว 4.7177 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.69 

2. งบประมาณงบลงทนุ เป็นสิง่ก่อสร้าง 16 รายการ จํานวนเงิน 307.7273 ล้านบาท 

- งบผกูพนั 6 รายการ จํานวนเงิน 225.5305 ล้านบาท ก่อหนีผ้กูพนัแล้ว 6 รายการ 

จํานวนเงิน 225.5305 ล้านบาท 

- สิ่งก่อสร้าง 1 ปี 10 รายการ จํานวนเงิน 82.1968 ล้านบาท ก่อหนีผู้กพนัแล้ว 3 

รายการ จํานวนเงิน 14.2081 ล้านบาท 

-  เบกิจ่ายแล้ว 88.9725 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 28.91 

3. รวมงบลงทนุเบกิจ่ายทัง้หมด 93.6902 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 9.45 

ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุรับทราบ 
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6.3  รายงานผลการเบกิจ่ายเงินขยาย/เงินกนั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 

กองคลงัได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินขยาย/เงินกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560   

ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

- เงินกนัไว้เบิกเหล่ือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 65.6101 ล้านบาท เบิกจ่าย 

7.5007 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 11.43 

- เงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 58.6412 ล้านบาท 

เบกิจ่าย 18.6577 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 31.82 

ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุรับทราบ 

 
6.4  โครงการแขง่ขนักีฬา Prince of Songkla University League 2018 “PSU League” 

ด้วยคณะกรรมการอํานวยการจดัสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย

ได้จดัทําโครงการแขง่ขนักีฬา PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY LEAGUE  2018 ซึง่เป็นการจดัการแขง่ขนักีฬา 

3 ชนิด ได้แก่ ฟตุบอล ฟตุซอล และวอลเลย์บอลหญิง เพ่ือยกระดบัมาตรฐานกีฬาดงักลา่วของมหาวิทยาลยัให้มี

การพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของนกักีฬาระหว่างวิทยาเขตท่ีเข้าร่วมการ

แขง่ขนั  โดยมีวตัถปุระสงค์  ดงันี ้

1. เพ่ือยกระดบัมาตรฐานกีฬาฟตุบอล ฟตุซอล และวอลเลย์บอลหญิงของมหาวิทยาลยั

ให้มีการพฒันามากยิ่งขึน้ 

2. เพ่ือให้นกักีฬาได้พฒันาทกัษะการเลน่ของตนเองและพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 

3. เพ่ือคดัเลือกตวัแทนนกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 

4. เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์และมิตรภาพอนัดีระหวา่งนกัศกึษาทัง้ 5 วิทยาเขต 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุทีมบริหารในคราวประชมุครัง้ท่ี 68(16/2560) เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560  

ได้มีมติเห็นชอบในหลกัการให้วิทยาเขตต่างๆ สนบัสนุนงบประมาณให้นกักีฬาของวิทยาเขตเข้าร่วมโครงการ 

Prince of Songkla University League 2018 “PSU League” ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)   

ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุรับทราบ 
 




