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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) 
ครัง้ท่ี 2/2561 

วนัองัคารท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
ด้วยระบบ Teleconference  ณ ห้องประชมุทางไกลของแตล่ะวิทยาเขต 
ซึง่วิทยาเขตหาดใหญ่ประชมุ ณ ห้องประชมุ  210  สํานกังานอธิการบดี 

-------------------------------------------- 
ผู้มาประชมุ 

1. รองศาสตราจารย์ชศูกัดิ ์ ลิม่สกลุ   อธิการบดี   
2. อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวฒันา   รองอธิการบดี 
3. รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกลุ   รองอธิการบดีฝ่ายระบบวจิยัและบณัฑิตศกึษา 
4. รองศาสตราจารย์จฑุามาส  ศตสขุ  รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้วประดบั  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สพุจน์  โกวิทยา    รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภทัร  อยัรักษ์   รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศ 
8. อาจารย์บญุประสทิธ์ิ  กฤตย์ประชา  รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
10. รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลศิพงษ์สมบตั ิ  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง  รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ 

วิทยาเขตปัตตานี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตปัตตานี 
13. อาจารย์บดนิทร์  แวลาเตะ   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา  วทิยาเขตปัตตานี 
14. รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์            รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุลกัษณ์  วิสนุทร    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
16. รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู   รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐัวทิย์  พจนตนัต ิ  รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

และรักษาการในตําแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
18. ศาสตราจารย์ดํารงศกัดิ ์ ฟ้ารุ่งสาง  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
19. รองศาสตราจารย์สธุรรม  นิยมวาส    รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 

      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
20. รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชตเิกียรต ิ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์  วิทยานนท์  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนษุย์  

      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์  
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22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บษุบง  ชยัเจริญวฒันะ คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศกัดิ ์ นิยมบณัฑิต   คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ 
24. รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกลุ    คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 
25. รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลติ   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
26. รองศาสตราจารย์ทรงชยั  ฐิตโสมกลุ    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

      แทนคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
27. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์    คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
28. รองศาสตราจารย์บรรจง  วทิยวีรศกัดิ ์  คณบดีคณะการจดัการสิง่แวดล้อม 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา  จนัทร์แย้ม    คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
30. ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์   
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จมุพล  ช่ืนจิตต์ศริิ  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

      และแทนคณบดีคณะนิตศิาสตร์ 
32. อาจารย์สนิาด  ตรีวรรณไชย   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  
33. รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกลุ   คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย   
34. รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์  สงัข์ทอง  คณบดีคณะศกึษาศาสตร์  
36. รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน   รักษาการในตําแหนง่คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
37. รองศาสตราจารย์ซกุรี  หะยีสาแม   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
38. อาจารย์มอูสัซลั  บิลแสละ     คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร    
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
41. อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาเขตปัตตานี 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุาดา  ทิพย์มนตรี  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ   
44. รองศาสตราจารย์ปรารถนา  กาลเนาวกลุ  คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว  
45. รองศาสตราจารย์พนัธ์  ทองชมุนมุ  คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม  
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวุรรณ  ทบัเท่ียง  คณบดีคณะวิเทศศกึษา 
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภยั  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ  
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทุธิศกัดิ ์ ดือเระ     รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาระบบและกิจการพิเศษ 

      แทนผู้ อํานวยการวทิยาลยัอิสลามศกึษา   
49. อาจารย์นิทศัน์  เพราแก้ว    ผู้ อํานวยการวทิยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี 
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50. อาจารย์ใจเอก  ฤทธิพฤกษ์   รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์และประชาสมัพนัธ์ 
      แทนผู้ อํานวยการวทิยาลยันานาชาต ิวทิยาเขตหาดใหญ่ 

51. รองศาสตราจารย์วิชยั  กาญจนสวุรรณ  ผู้ อํานวยการสถาบนัสนัตศิกึษา 
52. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ   ผู้ อํานวยการสํานกัวิจยัและพฒันา 
53. รองศาสตราจารย์มนตรี  กาญจนะเดชะ  ผู้ อํานวยการศนูย์คอมพิวเตอร์  
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฬุาลกัษณ์  พฒันศกัดิภิ์ญโญ ผู้ อํานวยการศนูย์เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์   
55. รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรีตระกลู ผู้ อํานวยการสํานกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง  

อรรถกระวีสนุทร   
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์  รวมเจริญ  ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมและการศกึษาตอ่เน่ือง 
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรปวีณ์  พุม่เกิด  ผู้ อํานวยการสถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณิวฒันา 
58. อาจารย์เลก็  แซจิ่ว    รักษาการในตําแหนง่ผู้ อํานวยการสํานกัวทิยบริการ  
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คํารณ  พทิกัษ์   ผู้ อํานวยการอทุยานวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
60. นายคมกริช  ชนะศรี    ประธานสภาพนกังานมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
61. นางสวุิมล  คงพล    ผู้ อํานวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
62. นายสทิธิศกัดิ ์ สมบตัยิานชิุต   ผู้ อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
63. นางปัทมา  กาญจนพงศ์    หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
64. นายเริงศกัดิ ์ ธรานเุวชน์    รักษาการในตําแหนง่หวัหน้างานบริหารงานบคุคล   

กองการเจ้าหน้าท่ี  ผู้ช่วยเลขานกุาร 
65. นางสาวสชุาดา  เลศิวณิชย์วฒันา   นกัวิชาการอดุมศกึษา งานบริหารงานบคุคล กองการเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ช่วยเลขานกุาร  
66. นางสาวกรุณา  พลรักษ์    นกัวชิาการอดุมศกึษา งานการประชมุ กองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
67. นางสาวอมุาภรณ์  ชาตสิวุรรณ   นกัวชิาการอดุมศกึษา งานการประชมุ กองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสทิธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา วิทยาเขตภเูก็ต 
และรักษาการในตําแหน่งผู้ อํานวยการวทิยาลยัชมุชนภเูก็ต  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรจนจัฉริย์   ดา่นสวสัดิ ์ รักษาการในตําแหนง่ผู้ อํานวยการสถาบนัทรัพยากรทะเล 
และชายฝ่ัง 
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ผู้ เข้าร่วมประชมุ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวฒัน์  หงัสพฤกษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์  สนุทรพนัธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยพุาวดี  สมบรูณกลุ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสหกิจศกึษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศริิโชติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาส่ือและการเรียนการสอน 
5. อาจารย์กวนิพฒัน์  สริิกานตโิสภณ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาหลกัสตูร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สพุตัรา  เดวิสนั  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศกึษา 
7. อาจารย์สขุสวสัดิ ์ ศริิจารุกลุ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนกัศกึษา 
8. รองศาสตราจารย์บญุเจริญ  วงศ์กิตตศิกึษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบตรวจสอบ 
9. อาจารย์หริรักษ์  แก้วกบัทอง   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา วทิยาเขตปัตตานี 
10. อาจารย์เจริญ  พรหมฤทธ์ิ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตภเูก็ต 
11. อาจารย์อดศิกัดิ ์ อินทนา    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วทิยาเขตภเูก็ต  
12. อาจารย์คงศกัดิ ์ จะวะนะ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์  

         วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี     
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบณัฑิตศกึษา  

         วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
14. อาจารย์ตลุย์  ศริิกิจพทุธิศกัดิ ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์และสหกิจศกึษา  

         วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี     
15. อาจารย์จิรยทุธ์  จนัทนพนัธ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาองค์กร  

         วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี     
16. อาจารย์สวุฒัน์  จฑุาพฤทธ์ิ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการพิเศษ  

         วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี     
17. อาจารย์ยวุดี  ลีเบน็    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคณุภาพและหอพกัในกํากบั  

         วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี     
18. อาจารย์คมสนัต์  กาญจนสทิธ์ิ   วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ 
19. รองศาสตราจารย์วราภรณ์  ตนัรัตนกลุ   ผู้ อํานวยการโครงการจดัตัง้วิทยาลยันานาชาต ิ

ยางพาราไทย-จีน 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทิธิศกัดิ ์ จนัทรัตน์    ประธานสภาอาจารย์ วทิยาเขตปัตตานี   
21. อาจารย์พงษ์พิช  เพชรสกลุวงศ์     ประธานสภาอาจารย์ วทิยาเขตตรัง 
22. นายเรวตั  รัตนกาญจน์    ประธานอนกุรรมการสภาพนกังาน 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี        
23. นายแดง  โฉมทอง    ผู้ อํานวยการกองบริการการศกึษา 
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24. นางนิษณา  เหมกลุ    ผู้ อํานวยการกองคลงั 
25. นายนิตธิร  ชํานาญเมือง    ผู้ อํานวยการกองอาคารสถานท่ี  
26. นางสาววนิดา  ตนัตธิรรมภษิูต   ผู้ อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล  
27. นายสมชาย  รัตนคช    ผู้ อํานวยการกองบริการการศกึษา วทิยาเขตปัตตานี 
28. นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตั ิ    หวัหน้าผู้ตรวจสอบ  หนว่ยตรวจสอบภายใน  
29. นายทวาทศ  สวุรรณโร    หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์  กองกลาง 
30. นางซลัมา  โกสมุพนัธ์      หวัหน้างานวิเทศสมัพนัธ์ กองบริการการศกึษา 
31. นางเมตตา  ชมุอินทร์     หวัหน้างานพฒันาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าท่ี 
32. นางสาวอารยา  พวงแก้ว    หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ  กองแผนงาน 
33. นางสาวจฑุารัตน์  อยูอํ่าไพ      นกัวชิาการอดุมศกึษาชํานาญการ  

งานแผนงานงบประมาณ กองแผนงาน 
34. นางสาวจงจิต  ราชยอด      นกัวชิาการอดุมศกึษา งานวเิทศสมัพนัธ์  

      กองบริการการศกึษา    
35. วา่ท่ีร้อยตรีวีรเกียรต ิ วงศ์โพธิพนัธ์  งานทะเบียนการศกึษา  กองทะเบียนและประมวลผล 

 
เร่ิมประชมุเวลา 09.40 น. 

เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว  อธิการบดี  ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและได้ดําเนินการ 
ตามระเบียบวาระการประชมุ  ดงันี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

1.1  ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี เร่ือง แตง่ตัง้นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคณุวฒุิของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประธานท่ีประชมุแจ้งว่าตามท่ีมหาวิทยาลยัได้ดําเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้นายก
สภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ ชดุใหม่ นัน้ ขณะนีไ้ด้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
ตามประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี แล้ว ตัง้แตว่นัท่ี 22 มกราคม 2561 รวม 16 ราย  ดงันี ้

1. นายจรัส  สวุรรณเวลา เป็น นายกสภามหาวิทยาลยั 
2. นายกนก  วงษ์ตระหง่าน เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. นางสาวกฤษณา  ไกรสนิธุ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. นายนกัสทิธ์  ควูฒันาชยั เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ   เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. นายบญุสม  ศริิบํารุงสขุ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
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7. นายประสาร  ไตรรัตน์วรกลุ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
8. นางสาวปราณี  กลุละวณิชย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
9. นายยืน  ภูว่รวรรณ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
10. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์   เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
11. นายวิจารณ์  พานิช เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
12. นายวิจิตร  ณ ระนอง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
13. นายสนิท  อกัษรแก้ว เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
14. นายสมเกียรต ิตัง้กิจวานิชย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
15. นายสราวธุ  เบญจกลุ   เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
16. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
ท่ีประชมุรับทราบ 
 

1.2  ขอสนบัสนนุการจดัซุ้มอาหารในงานเลีย้งถวายพระกระยาหารค่ํา แด ่สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี 

ประธานท่ีประชุมแจ้งว่าตามท่ีมหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมาทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจ ณ คณะแพทยศาสตร์ 
และโรงเรียน มอ.วิทยานสุรณ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  นัน้  สํานกัพระราชวงัได้แจ้งให้
มหาวิทยาลยัทราบวา่ทรงรับเชิญเสดจ็พระราชดําเนินในช่วงระหวา่งวนัท่ี 5 - 8 มีนาคม 2561 ในโอกาสนี ้มหาวิทยาลยั
จะจดังานเลีย้งถวายพระกระยาหารค่ํา แด ่สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ณ ศนูย์ประชมุนานาชาติ
ฉลองสริิราชสมบตัคิรบ 60 ปี วิทยาเขตหาดใหญ่  มหาวิทยาลยัจึงขอรับการสนบัสนนุการจดัซุ้มอาหารในงานเลีย้ง
ถวายพระกระยาหารค่ําจากวิทยาเขต ทัง้ 5 วิทยาเขต (วิทยาเขตละ 1 ซุ้ม) และคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ 
(อาจจะจดัซุ้มอาหารร่วมกนัระหวา่งคณะ) ซึง่กองกลางจะสง่หนงัสือแจ้งไปยงัวิทยาเขตและคณะอีกครัง้หนึง่ 

 
ท่ีประชมุรับทราบ และอธิการบดีได้เชิญผู้บริหารทกุท่านร่วมงานเลีย้งดงักลา่ว 

 
1.3 การขอความอนเุคราะห์คณะ/หน่วยงาน ทัง้ 5 วิทยาเขต เตรียมความพร้อมในการจดังาน

เฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ. วนัท่ี 13 มีนาคม 2561 และการขอสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการจดังาน 
ประธานท่ีประชุมแจ้งว่าตามท่ีมหาวิทยาลยัได้กําหนดจดังานเฉลิมฉลองเน่ืองในวาระ

ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และงานวันสถาปนามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในวันท่ี 13 
มีนาคม 2561 นัน้  มหาวิทยาลยัได้กําหนดจดักิจกรรมตา่ง ๆ ในงาน “คณุคา่สงขลานครินทร์” ได้แก่ กิจกรรมเชิดชู
บคุลากร นกัวิจยัและนกัศกึษาท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลยั การประกาศเกียรติคณุครูดีเดน่ของคณะตา่ง ๆ 
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และการมอบรางวลัให้แก่คณะ/หน่วยงานท่ีได้รับรางวลั รวมทัง้การจดังาน “5 ทศวรรษแห่งการยืนหยดั สู่ศตวรรษ 
แห่งความยัง่ยืน” ซึง่เป็นงานเลีย้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคืนวนัท่ี 13 
มีนาคม 2561 ณ ศนูย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปี วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยจะมีการถ่ายทอดสด
กิจกรรมงานดงักลา่วทางสถานีโทรทศัน์ MCOT HD ช่อง 30 เพ่ือเผยแพร่ผลงานและช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั  
ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการจดังานเฉลิมฉลองเน่ืองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และงาน
วนัสถาปนามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประจําปี 2561 ในคราวประชุมครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 
ได้ขอความร่วมมือให้คณะ/หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจดังานเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี 
ม.อ. วนัท่ี 13 มีนาคม 2561 ดงันี ้

1. ขอความร่วมมือคณะจดันิทรรศการหรือกิจกรรมเพ่ือต้อนรับศิษย์เก่าของคณะ โดยให้ส่ง
ข้อมลูรายละเอียดการจดันิทรรศการหรือกิจกรรมให้มหาวิทยาลยั ภายในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 เพ่ือจะได้
ดําเนินการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลยัตอ่ไป 

2. การจดังานเลีย้งเฉลมิฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ม.อ.  งาน “5 ทศวรรษแห่งการยืนหยดั 
สูศ่ตวรรษแห่งความยัง่ยืน” ในคืนวนัท่ี 13 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Convention Hall ศนูย์ประชมุนานาชาติฉลองสิริราช
สมบตัิครบ 60 ปี วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลยัขอความอนเุคราะห์จากคณะต่าง ๆ ทัง้ 5 วิทยาเขต ร่วมสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจดังานเลีย้งดงักล่าว โดยมอบหมายให้กองกลางจดัทําหนงัสือขอความอนเุคราะห์ไปยงัคณะ  
อีกครัง้หนึง่  

 

ท่ีประชุมรับทราบ และอธิการบดีได้เชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมกิจกรรมและงานเลีย้งดงักล่าว 
อนึง่  ท่ีประชมุได้เสนอแนะเพิ่มเตมิวา่ควรงดการเรียนการสอนในวนัท่ี 13 มีนาคม 2561 เพ่ือให้คณะได้จดันิทรรศการ
หรือกิจกรรมเพ่ือต้อนรับศิษย์เก่าของคณะและร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งท่ีประชุมได้
มอบหมายให้กองทะเบียนและประมวลผลรับประเดน็ดงักลา่วไปดําเนินการตอ่ไป 

 
1.4  สรุปประเดน็การบรรยายของรองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้อธิการบดีท่ีประชมุ ทปอ. 

เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2561 
ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่ ดร.สมคดิ  จาตศุรีพิทกัษ์  รองนายกรัฐมนตรี และศาสตราจารย์คลินิก 

นายแพทย์อุดม  คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายและมอบนโยบายให้ท่ีประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้รับทราบ เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2561 ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุรับทราบ  โดยอธิการบดีขอให้ผู้บริหารทกุท่านศกึษารายละเอียดนโยบายของ

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศกึษาธิการ เพ่ือให้สามารถดําเนินการขบัเคลื่อนและพฒันา
หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัได้สอดคล้องกบันโยบายการศกึษาของชาต ิ ซึง่รัฐบาลจะให้การสนบัสนนุงบประมาณ
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แก่หลกัสตูรท่ีตอบสนองความต้องการในการพฒันาประเทศ ดงันัน้  คณะควรพิจารณาเตรียมความพร้อมในการ
จัดทําหลักสูตรตามนโยบายดังกล่าว โดยในเบือ้งต้นขอให้วิทยาเขตและคณะท่ีต้องการเปิดหลักสูตรตาม
นโยบายของรัฐบาลส่งข้อมูลสรุปสาระสําคญัของหลกัสูตรท่ีจะดําเนินการให้มหาวิทยาลยัภายในประมาณ
กลางเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 เพ่ือมหาวิทยาลยัจะได้พิจารณากลัน่กรองหลกัสตูรท่ีจะเสนอของบประมาณในภาพรวม
ของมหาวิทยาลยั  ซึง่อธิการบดีได้มอบหมายให้กองบริการการศกึษาจดัทําหนงัสือแจ้งไปยงัวทิยาเขตและคณะตา่ง ๆ  
อีกครัง้หนึง่ 

 
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. การแตง่ตัง้กรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์  ดงันี ้

1) รองศาสตราจารย์จิตเกษม  สวุรรณรัฐ  ตัง้แตว่นัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 
2) อาจารย์วิระชยั  สมยั  ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 

2. การแตง่ตัง้กรรมการประจําคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ตัง้แต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 
2560  ดงันี ้

1) อาจารย์อภิรดี  สรวิสตูร 
2) อาจารย์พนัธุ์ทิพย์  อินทยอด 

3. การแต่งตัง้อาจารย์พิมพ์วรา  ตนัเวชศิลป์  เป็นกรรมการประจําคณะเภสชัศาสตร์ ตัง้แต่
วนัท่ี 3 มกราคม 2561  

4. การแตง่ตัง้อาจารย์นจัมีย์  หมดัหมาน  เป็นกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 
1 กมุภาพนัธ์ 2561 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลยั 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณาโดยการนําเสนอและแสดงความคดิเห็น 

5.1  การจดัทําหลกัสตูรร่วมกบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ 

ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัในคราวประชมุ ครัง้ท่ี 12/2560 เม่ือวนัท่ี 

3 ตลุาคม 2560 ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศนําเสนอข้อมลูประกอบการจดัทํา

หลกัสตูรร่วมกบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ เช่น มหาวิทยาลยัในตา่งประเทศท่ีมี MOU ร่วมกบัมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ นัน้ กองบริการการศกึษาได้จดัทําข้อมลูและรวบรวมรายช่ือสถาบนัคูค่วามร่วมมือท่ีมีศกัยภาพ

ซึง่ได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกบั ม.อ. จํานวน 84 แห่ง รวมทัง้ได้นําเสนอข้อมลู

สาขาวิชาท่ีมีความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือด้านการจัดทําหลักสูตรร่วม และข้อมูลหลักสูตรของ

มหาวิทยาลยัท่ีได้ดําเนินการจดัทําร่วมกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระ

การประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบรายช่ือมหาวิทยาลยัคูค่วามร่วมมือในตา่งประเทศท่ีได้

ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (จํานวน 84 แห่ง) ซึง่คณะท่ีมี

ความพร้อมในการจดัทําหลกัสตูรร่วมกบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศสามารถพิจารณารายช่ือมหาวิทยาลยัท่ีจะ

จดัทําหลกัสตูรร่วมได้จากรายช่ือมหาวิทยาลยัดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ ท่ีประชมุได้เสนอแนะเพิ่มเตมิในประเดน็ตา่ง ๆ  ดงันี ้

1. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศอาจจะพิจารณาหารือเพิ่มเติมกับ

คณะท่ีมีความพร้อมในการจดัทําหลกัสตูรร่วม เพ่ือให้การจดัทําหลกัสตูรร่วมระหว่างคณะตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั

กบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศสามารถดําเนินการขบัเคลื่อนได้อยา่งเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ 

2. มหาวิทยาลยัควรจะวิเคราะห์จุดอ่อนของหลกัสูตรต่าง ๆ และพัฒนาหลกัสูตรของ

มหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมสําหรับการจัดทําหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และเพ่ือให้

นักศึกษาจากต่างประเทศสนใจมาศึกษาต่อท่ี ม.อ. มากขึน้  นอกจากนี ้ มหาวิทยาลยัควรมีหลกัสูตรท่ีเป็น 

Flagship ท่ีจะสามารถสร้างความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัระดบัโลก หรือพฒันาบางหลกัสตูรให้มี

มาตรฐานเทียบเท่า UK Standard หรือ EU Standard เพ่ือให้มหาวิทยาลยัในต่างประเทศสนใจจะจดัทํา

หลกัสตูรร่วมกบั ม.อ. 

3. คณะอาจพิจารณาใช้โครงการ Education Hub ของมหาวิทยาลยัเป็นเคร่ืองมือในการ

สร้างหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  ซึ่งจะสามารถต่อยอดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย           

ในตา่งประเทศได้อีกทางหนึง่ 
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5.2  นโยบายและแนวทางการจดัทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินนําเสนอนโยบายและแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพ่ือให้การจดัทํา
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับภารกิจหลกั    
หรือแผนพฒันามหาวิทยาลยั  และเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ของคณะ/หน่วยงาน เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  และท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป โดยนโยบายและแนวทางการ
จดัทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจํานวน 4 ทิศทาง 37 นโยบาย ซึง่เป็นนโยบาย
เดียวกบัการจดัทํางบประมาณแผน่ดนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดงันี ้

1. ทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 
- ยทุธศาสตร์การสร้างกลไกการทํางานเชิงรุก 
- ยทุธศาสตร์ความเป็นผู้ นําทางวิชาการ 
- ยทุธศาสตร์ความเป็นนานาชาต ิ
- ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจดัการ 

2. การกําหนดอตัราเงินรายได้สมทบสว่นกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- คณะ/หน่วยงานหกัสมทบให้สว่นกลางมหาวิทยาลยัไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5(4+1) ยกเว้น

คณะแพทย์ อตัราร้อยละ 7(6+1) 
- คา่ธรรมเนียมพิเศษและโครงการพิเศษ หกัสมทบให้สว่นกลางมหาวิทยาลยั ไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ 12(11+1) หรืออตัราตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
โดยมีทิศทาง 37 นโยบายจาก 4 ยุทธศาสตร์ และข้อมูลกรอบเวลาในการกําหนดจัดทํา

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลยั ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นํานโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ และสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป 

 

5.3  การขอจําหน่ายหนีค้า่ธรรมเนียมการศกึษาคงค้างของนกัศกึษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ตัง้แต่
ภาคการศกึษาท่ี 1/2543 - 1/2554 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้ติดตามหนีค้่าธรรมเนียมการศกึษาคงค้างของนกัศกึษาวิทยาเขต
หาดใหญ่ ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1/2543 - 1/2554 จํานวน 204 คน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,750,454 บาท ซึง่มหาวิทยาลยั
ไม่สามารถติดตามลกูหนีไ้ด้ นัน้  คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 
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2/2560 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ากรณีท่ีมหาวิทยาลยัไม่สามารถติดตามหนีค้า่ธรรมเนียม
การศกึษาคงค้างของนกัศกึษาได้ ควรเป็นอํานาจของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลยัท่ีจะพิจารณาจําหน่ายเป็นหนีส้ญู  
ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจําหน่ายหนีค้า่ธรรมเนียมการศกึษาคงค้างของ

นกัศกึษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคการศกึษาท่ี 1/2543 – 1/2554 จํานวน 204 คน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,750,454 บาท 
เน่ืองจากมหาวิทยาลยัไม่สามารถติดตามลกูหนีค้้างชําระดงักล่าวได้  ทัง้นี ้ให้จดัทําข้อมลูรายละเอียดขัน้ตอน
การดําเนินงานและเหตผุลในการจําหน่ายหนีข้องนกัศกึษารายตา่ง ๆ ให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้  เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป   

 
5.4  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในระดบัมหาวิทยาลยั ปีการศกึษา 2559 

ตามท่ีได้มีการประเมินคณุภาพภายในระดบัมหาวิทยาลยัตามระบบ EdPEx ปีการศกึษา 
2559 ระหวา่งวนัท่ี 30 ตลุาคม – พฤศจิกายน 2560 นัน้ คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในได้จดัทํารายงาน
ผลการประเมินดงักลา่ว ซึง่ประกอบด้วย 

1. บทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา (Executive Summary) 
2. รายนามคณะกรรมการประเมิน 
3. รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหวัข้อ 
4. ตารางสรุปผลการประเมิน (Overall Band) 
5. ปัจจยัท่ีมีความสําคญั (Key Factors) 
นอกจากนี ้สํานกังานประกนัคณุภาพได้นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพ

ภายในระดบัมหาวิทยาลยัมาจดัทํา (ร่าง) ผู้ รับผิดชอบประเด็นต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 
เพ่ือขบัเคลื่อนแนวทางการพฒันามหาวิทยาลยัตามข้อเสนอแนะดงักล่าว ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ผู้ รับผิดชอบประเด็นตา่ง ๆ ตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในระดบัมหาวิทยาลยั 
 
5.5  ข้อเสนอแนะตอ่มหาวิทยาลยัจากการประเมินคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูร ปีการศกึษา 

2559 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้มีการประเมินคณุภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร ตามแนวทาง CUPT QA 

ในการประเมนิระดบัหลกัสตูร นัน้ คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่
มหาวิทยาลยัในประเดน็ตา่ง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร ซึง่ท่ีประชมุคณะทํางานพฒันาคณุภาพ
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หลกัสตูร ในคราวประชมุเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ภายใน ระดบัหลกัสตูรท่ีมีตอ่มหาวิทยาลยั แล้ว ท่ีประชมุจงึให้นําประเดน็ข้อเสนอแนะดงักลา่วมากําหนดผู้ รับผิดชอบ 
และกําหนดกรอบเวลาในการขบัเคลื่อนหลกัสตูร ปีการศกึษา 2559 ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมต ิ ดงันี ้
1. เห็นชอบ (ร่าง) ผู้ รับผิดชอบประเด็นต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คณุภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร 
2. เห็นชอบกรอบเวลาการดําเนินงาน โดยรายงานความก้าวหน้าทกุ 3 เดือน และควรดําเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 
 
5.6  หลกัสตูรท่ีจะรับการประเมินคณุภาพภายนอก โดย ทปอ. ปีการศกึษา 2560 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตาม
แนวทาง CUPT QA (AUN QA+ ตวับง่ชีก้ารกํากบัมาตรฐานของ สกอ.) ซึง่หลกัสตูรต้องได้รับการประเมินคณุภาพ
จากหน่วยงานภายนอก (ทปอ.) ภายในระยะเวลา 5 ปี นัน้ ในปีการศกึษา 2560 มหาวิทยาลยัได้นําเกณฑ์ CUPT 
QA มาใช้เป็นปีท่ี 3 ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะทํางานพฒันาคณุภาพหลกัสตูร ในคราวประชมุเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 
จงึเห็นสมควรสนบัสนนุให้หลกัสตูรท่ีมีความพร้อมเข้ารับการประเมินจาก ทปอ. ซึง่คณะทํางานฯ ได้กําหนดแนว
ทางการคดัเลือกหลกัสูตรท่ีจะเสนอเพ่ือขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก ทปอ. โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินคณุภาพภายในปีการศกึษา 2559 ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบตามท่ีเสนอ  ดงันี ้
1. มหาวิทยาลยัจะเสนอหลกัสตูรท่ีมีผลการดําเนินงานในปีการศกึษา 2559 มีคะแนน

การประเมินคณุภาพ ≥ 3.00 เตรียมความพร้อมรับการประเมินโดย ทปอ. 
2. หลกัสตูรท่ีมีผลการดําเนินงาน < 3.00 และคาดว่ามีความพร้อมรับการประเมินโดย ทปอ. 

ขอให้สง่หลกัฐานวา่หลกัสตูรมีการพฒันาเพิ่มเตมิมายงัสํานกังานประกนัคณุภาพเพ่ือพิจารณาคดัเลือกอีกครัง้ 
3. ค่าใช้จ่ายในการประเมินโดย ทปอ. มหาวิทยาลยัจะสนบัสนุนค่าใช้จ่ายทัง้หมดใน     

ปีการศกึษา 2560 - 2561 และคณะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในปีการศกึษา 2562 เป็นต้นไป   
 
5.7  แนวปฏิบตัใินการชดใช้ทนุกรณีอาจารย์ท่ีได้รับทนุพฒันาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

เพ่ือศกึษาตอ่ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ แตไ่มสํ่าเร็จการศกึษา 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้มีนโยบายเพิ่มจํานวนอาจารย์วฒุิปริญญาเอก  มหาวิทยาลยัจึงได้

จดัสรรทนุเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัเพ่ือเป็นทนุอดุหนนุให้แก่อาจารย์ได้ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอกทัง้ในประเทศ
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และต่างประเทศ ตัง้แต่ ปี 2545 เป็นต้นมา นัน้  กองการเจ้าหน้าท่ีได้สรุปข้อมูลผู้ ได้รับทุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 ถึงปีการศกึษา 2560 ดงันี ้

1. ผู้ รับทุนศึกษาระดบัปริญญาเอก หรือวฒุิบตัรสาขาทนัตแพทยศาสตร์ หรือวฒุิบตัร
สาขาเภสชัศาสตร์ ภายในประเทศ 

สถานะผู้ รับทนุ ผู้ รับทนุ จํานวน 214 คน คดิเป็นร้อยละ 
- สําเร็จการศกึษา 102 คน 47.66 
- กําลงัศกึษา ปีท่ี 1 - 5 59 คน 27.57 
- ยตุทินุ หรือสละสทิธ์ิรับทนุ 10 คน 4.67 
- เปล่ียนไปรับทนุรัฐบาล 8 คน 3.73 
- ผู้ ท่ีศกึษาเกิน 5 ปี โดยไมมี่รายงานการสําเร็จ 
การศกึษาหรือไมสํ่าเร็จการศกึษา 

35 คน 16.35 

 
2. ผู้ รับทนุศกึษาระดบัปริญญาเอก ณ ตา่งประเทศ 

สถานะผู้ รับทนุ ผู้ รับทนุ จํานวน 227 คน คดิเป็นร้อยละ 
- สําเร็จการศกึษา 134 คน 59.03 
- กําลงัศกึษา ปีท่ี 1 - 5 35 คน   15.41 
- ยตุทินุ หรือสละสทิธ์ิรับทนุ 9 คน 3.96 
- เปล่ียนไปรับทนุรัฐบาล 13 คน 5.72 
- ผู้ ท่ีศกึษาเกิน 5 ปี โดยไมมี่รายงานการสําเร็จ 
การศกึษาหรือไมสํ่าเร็จการศกึษา 

32 คน 14.09 

- ได้รับทนุ โท-เอก แตสํ่าเร็จแค ่ป.โท  
ยงัไมไ่ปศกึษา ป.เอก 

4 คน 1.76 

  
ซึง่จากการจดัสรรทนุเพ่ือศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอกให้แก่อาจารย์ดงักลา่ว มหาวิทยาลยั 

ประสบปัญหาตา่ง ๆ ดงันี ้ 
-  ท่ีผ่านมาอาจารย์ท่ีได้รับทนุไปศกึษาตอ่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เม่ือสิน้สดุระยะเวลา

การได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนแล้ว อาจารย์ผู้ รับทุนจะกลบัมารายงานตวัเข้าปฏิบตัิงาน     
ท่ีหน่วยงานต้นสงักดั ซึง่จะมีภาระรับผิดชอบทัง้การปฏิบตัิงานสอน บริการวิชาการ และงานวิจยัของหน่วยงาน
ต้นสงักดั พร้อมกบัภาระงานของการศกึษาท่ีเหลืออยู ่สง่ผลให้อาจารย์ไมส่ามารถศกึษาได้อยา่งเตม็ท่ี 

-  อาจารย์ผู้ รับทนุท่ีกลบัมาปฏิบตังิานและไมไ่ด้รับการเบกิจ่ายเงินทนุแล้ว เม่ือมหาวิทยาลยั
ไมไ่ด้ตดิตามทวงถาม อาจารย์จะไมไ่ด้รายงานความก้าวหน้าในการศกึษาให้มหาวิทยาลยัทราบ จึงทําให้เกิดช่องว่าง
ของข้อมลู และเม่ือได้ตรวจสอบภายหลงัพบวา่มีอาจารย์หลายรายไมสํ่าเร็จการศกึษา 
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-  ตัง้แต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา มหาวิทยาลยัได้ระบุข้อผูกพนัไว้ในประกาศรับ
สมคัรทนุว่าหากผู้ รับทนุไม่สําเร็จการศกึษาจะต้องคืนเงินทนุท่ีได้รับไปทัง้สิน้แก่มหาวิทยาลยั ซึง่มีผลตอ่ผู้ รับทนุ        
รุ่นปีการศกึษา 2556 เป็นต้นมาเท่านัน้  

กองการเจ้าหน้าท่ีจงึเสนอท่ีประชมุพิจาณาแนวปฏิบตัใินการชดใช้ทนุ กรณีอาจารย์ได้รับทนุ
พฒันาอาจารย์ของมหาวิทยาลยัเพ่ือไปศึกษาต่อทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ไม่สําเร็จการศึกษา      
ในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

1. กรณีผู้ รับทนุรุ่นก่อนปีการศกึษา 2556 ไมสํ่าเร็จการศกึษาและยงัปฏิบตังิานในมหาวิทยาลยั  
ควรจะมีมาตรการหรือเง่ือนไขเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการชดใช้ทนุหรือไม ่

2. กรณีผู้ รับทนุรุ่นปีการศกึษา 2556 เป็นต้นมา ไม่สําเร็จการศกึษา ผู้ รับทนุต้องชดใช้ทนุ
ท่ีได้รับทัง้หมดคืนให้แก่มหาวิทยาลยัตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้หรือไม่ และผู้ รับทุนสามารถขอชดใช้ทุนโดยการ
ปฏิบตัิงานแทนการคืนเงินได้หรือไม่ หากสามารถทําได้ ผู้ รับทุนต้องแสดงข้อมลูใดประกอบการพิจารณา และ
มหาวิทยาลยัควรมีมาตรการใดเพิ่มเตมิเพ่ือเป็นแนวในการปฏิบตัติอ่ไป 
ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมต ิ ดงันี ้
1. กรณีผู้ รับทนุศกึษาตอ่รุ่นก่อนปีการศกึษา 2556 ไม่สําเร็จการศกึษา และยงัปฏิบตัิงาน

ในมหาวิทยาลยั ท่ีประชมุไมไ่ด้กําหนดมาตรการหรือเง่ือนไขใดเพิ่มเตมิ  
2. กรณีผู้ รับทนุศกึษาตอ่รุ่นปีการศกึษา 2556 เป็นต้นมา ไม่สําเร็จการศกึษา ท่ีประชมุมี

มติเห็นชอบให้ผู้ รับทุนชดใช้ทุนคืน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบตามสญัญารับทุนฯ ท่ีระบุไว้ใน ข้อ 7 คือ “...เว้นแต ่
จะยตุิหรือเลิกการศกึษาโดยความเห็นชอบของผู้ รับสญัญา”  ซึง่ท่ีประชมุได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นผู้พิจารณาตดัสินผู้ รับทุนดังกล่าวเป็น
รายบคุคล โดยให้เชิญคณบดีคณะต้นสงักดัของอาจารย์ท่ีไม่สําเร็จการศกึษามาให้ข้อมลูประกอบการพิจารณา 
และรายงานให้ท่ีประชมุ ก.บ.ม. ทราบ (เช่น อาจจะรายงานรอบ 6 เดือน เป็นต้น) 

นอกจากนี ้ท่ีประชมุได้เสนอแนะวา่ควรพิจารณาทบทวนแก้ไขสญัญาการให้ทนุศกึษาตอ่
แก่อาจารย์ เพ่ือให้สญัญาดงักล่าวมีความรัดกุมยิ่งขึน้  และมหาวิทยาลยัควรเพิ่มเกณฑ์หรือมีเง่ือนไขเพิ่มเติม
กรณีท่ีผู้ รับทนุไม่สําเร็จการศกึษาได้รับการยกเว้นการชดใช้ทนุตามสญัญารับทนุฯ ใน ข้อ 7  เพ่ือให้ผู้ รับทนุดงักลา่ว
ได้พฒันาตนเองและพฒันามหาวิทยาลยั 

 
5.8  หลกัการสมทบคา่ใช้จ่ายตามโครงการตรวจสขุภาพบคุลากร : HAPPY 2017 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สขุภาพ (สสส.) ให้ดําเนินการส่งเสริมสขุภาวะของบคุลากรในองค์กร ระยะเวลา 2 ปี ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2559 
ถึงเดือนกนัยายน 2561 นัน้ กองการเจ้าหน้าท่ีได้จดัโครงการตรวจสขุภาพบคุลากร : Health Assessment in 
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PSU personnel in the Year 2017 : HAPPY 2017 (โครงการเสริมสร้างองค์กรสขุภาวะมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์)  
ซึง่มีบคุลากรกลุม่เป้าหมายของโครงการฯ  ดงันี ้

กลุม่ 1 : ข้าราชการ และลกูจ้างประจํา 
กลุม่ 2 : พนกังานมหาวิทยาลยัเปล่ียนสถานภาพ และผู้บริหาร 
กลุม่ 3 : พนกังานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณ และพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ท่ีสมคัร

เข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
กลุม่ 4 : พนกังานเงินรายได้  ลกูจ้างชัว่คราวโครงการฯ  ลกูจ้างงบประมาณอ่ืน ๆ  ลกูจ้าง

ชัว่คราวเงินงบประมาณ  พนกังานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณ และพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ท่ีไม่ได้
สมคัรเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

อาย ุ กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 กลุม่ 4 รวม 
อาย ุ35 - 49 ปี 283 823 1,563 2,028 4,697 
อาย ุตัง้แต ่50 ปี ขึน้ไป 686 1,370 61 380 2,497 
รวม 969 2,193 1,624 2,408 7,194 

 
โดยมีคา่ใช้จ่ายในโครงการฯ แยกตามแหลง่งบประมาณ  ดงันี ้
- กรมบญัชีกลาง จํานวน 2,390,500 บาท 
- สสส. จํานวน 3,633,850 บาท 
- กองทนุพนกังานฯ จํานวน 4,069,810 บาท 
- คณะสนบัสนนุ จํานวน 2,135,640 บาท 
รวม 12,229,800 บาท 

ซึง่กองการเจ้าหน้าท่ีได้นําเสนอข้อมลูยอดเงินสมทบคา่ใช้จ่ายในโครงการฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการสมทบค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพ

บคุลากรของคณะ/หน่วยงานตามท่ีเสนอ โดยให้เพิ่มบคุลากรของโรงเรียน มอ.วิทยานสุรณ์ สรุาษฎร์ธานี ในโครงการ
ดงักลา่วด้วย 

 
5.9  การจ้างพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีจบการศกึษาวฒุิจากตา่งประเทศ  

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอเร่ืองการจ้างพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีจบการศกึษาวฒุิจาก
ตา่งประเทศ  ดงันี ้

1. นายล้อมพงศ์  กลิ่นนาวี  วฒุิ Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) สาขาวิชา 
Botany จาก University of Cologne สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
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2. นายชินพงศ์  องัสโุชติเมธี  วฒุิ Ph.D. (Computer Sciences) จาก Universite de Pau et 
des Pays de l’Adour สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้จ้าง นายล้อมพงศ์  กลิ่นนาวี และ นายชินพงศ์  

อังสุโชติเมธี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไปพลางก่อนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณา
คณุวฒุิแล้วเสร็จ 

 

5.10 ร่างประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองภาระงานและผลงานทางวิชาการของพนกังาน
มหาวิทยาลยัประเภทวิชาการ ตําแหน่งคณาจารย์ประจําท่ีเกษียณอายอุยูป่ฏิบตังิานตอ่ พ.ศ. ....   

 ด้วยกองการเจ้าหน้าท่ีได้เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองภาระงาน
และผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลยัประเภทวิชาการ ตําแหน่งคณาจารย์ประจําท่ีเกษียณอาย ุ   
อยูป่ฏิบตังิานตอ่ พ.ศ. .... ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ  ดงันี ้

1. ให้แก้ไขช่ือประกาศให้สอดคล้องกบัเร่ืองคณุสมบตัิเบือ้งต้นของผู้ ได้รับการตอ่เวลา
ปฏิบตังิาน 

2. การพิจารณาให้พนกังานมหาวิทยาลยัประเภทวิชาการตําแหน่งคณาจารย์ประจํา   
ท่ีเกษียณอายุอยู่ปฏิบตัิงานต่อให้พิจารณาถึงเหตผุลและความจําเป็นท่ีต้องรักษาคณาจารย์ให้ปฏิบตัิงานต่อ
หากไมอ่ยูป่ฏิบตังิานตอ่ก็จะมีผลกระทบอยา่งยิ่งตอ่คณะ/หน่วยงาน ดงันี ้

1) เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีหาผู้ ท่ีจะทํา
หน้าท่ีแทนได้ยาก 

2) เป็นพ่ีเลีย้งบม่เพาะนกัวิจยัและหวัหน้าทีมวิจยั  
3) มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอและผลงาน   

ทางวิชาการได้รับการอ้างอิง 
3. ให้กําหนดภาระงานของผู้ ท่ีได้รับการพิจารณาอนมุตัใิห้อยูป่ฏิบตังิานตอ่  ดงันี ้

1) การเป็นพ่ีเลีย้งบม่เพาะอาจารย์ใหม ่นกัวิจยัใหม ่
2) การเป็นหวัหน้าทีมวิจยั 
3) การเป็นอาจารย์คมุวิทยานิพนธ์นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา การเป็นอาจารย์ประจํา

หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 
4. ให้ตัง้คณะทํางานกลัน่กรองพิจารณาการให้พนกังานมหาวิทยาลยัประเภทวิชาการ

ตําแหน่งคณาจารย์ประจําท่ีเกษียณอายอุยูป่ฏิบตังิานตอ่ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพิจารณา 
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5.11 การคดัเลือกผู้แทนผู้บริหารระดบัตา่ง ๆ ในการให้ข้อมลูการสรรหาอธิการบดี  
 กองการเจ้าหน้าท่ีขอถอนระเบียบวาระท่ี 5.11 ออกไปก่อน 

 

5.12 การกําหนดภาระงานและการนบัผลงานของบคุลากรสายวิชาการ 
 กองการเจ้าหน้าท่ีขอถอนระเบียบวาระท่ี 5.12 ออกไปก่อน 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบโดยการนําเสนอ 
6.1  รายงานผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กองคลงัได้รายงานผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณสะสม  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 ถงึวนัท่ี 
26 มกราคม 2561  ดงันี ้

งบรายจ่ายประจํา  เบกิจ่ายร้อยละ  32.37 
งบรายจ่ายลงทนุ  เบกิจ่ายร้อยละ  12.53 
เบกิจ่ายภาพรวม  เบกิจ่ายร้อยละ  29.27 

ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

6.2  รายงานผลการเบกิจ่ายงบลงทนุของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 
กองคลงัได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทนุ  ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2561  

ดงันี ้
1. งบประมาณงบลงทนุ เป็นคา่ครุภณัฑ์ 177 รายการ จํานวนเงิน 683.8636 ล้านบาท 

- เซน็สญัญาแล้ว/อยูร่ะหวา่งเซน็สญัญา จํานวนเงิน 92.9977 ล้านบาท 
- อยูร่ะหวา่งการดําเนินการจดัซือ้/จดัจ้าง จํานวนเงิน 590.8659 ล้านบาท 
- เบกิจ่ายแล้ว 22.2962 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3.26 

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 101.9875 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 33.14 

3. รวมงบลงทนุเบกิจ่ายทัง้หมด 124.2837 ล้านบาทคดิเป็นร้อยละ 12.53 
ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 

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

ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2561  ดงันี ้
- เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 65.6101 ล้านบาท 

เบกิจ่าย 25.8297 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 39.37 
- เงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 58.6412 ล้านบาท 

เบกิจ่าย 6.4050 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 10.92  
ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุรับทราบ 
 

6.4  รายงานผลการดําเนินงานของกองทนุวิจยัคณะ/หนว่ยงาน ประจําปี 2559 
ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกองทนุวิจยัของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2544 

ข้อ 15(6) กําหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทนุรายงานผลการดําเนินงานกองทนุให้ท่ีประชมุคณบดีและสภา
มหาวิทยาลยัทราบอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ นัน้  สํานกัวิจยัและพฒันาร่วมกบักองคลงัจึงได้จดัทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานของกองทนุวิจยัคณะ/หน่วยงาน ประจําปี 2559 ได้แก่ รายงานผลการดําเนินงานของกองทนุวิจยั
คณะหน่วยงาน ประจําปี 2559  และรายละเอียดงบประมาณ แตล่ะกองทนุวิจยั ปีงบประมาณ 2559  ซึง่สรุปผล
การดําเนินการกองทนุวิจยัมหาวิทยาลยั ประจําปี 2559  ดงันี ้

1. การใช้จ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ งบประมาณ (บาท) การใช้จ่ายเงิน (บาท) 
การใช้จ่ายเงินเทียบกบั 
งบประมาณ (ร้อยละ) 

ปี 2558 1,794,499,639.60 220,555,182.35 12.29 
ปี 2559 1,868,959,182.08 200,760,197.24 10.74 

 
2. การใช้จ่ายเงินจําแนกตามวตัถปุระสงค์ในปีงบประมาณ 2559 มีการใช้จ่ายเงินตาม

วตัถปุระสงค์ของกองทนุคณะ/หน่วยงาน มากท่ีสดุ 3 กิจกรรม ดงันี ้
- ส่งเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย (รวมสนับสนุนเครือข่ายวิจัย) ได้แก่ ทุน

สนบัสนนุโครงการวิจยัตา่ง ๆ 
- พฒันาบคุลากรด้านการวิจยั ได้แก่ การศกึษาตอ่ อบรม และเสนอผลงานวิจยั 
- วตัถปุระสงค์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั ได้แก่ ทนุสนบัสนนุนกัศกึษาปริญญาตรี การซือ้

ครุภณัฑ์ ค่าตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิ (พิจารณาโครงการวิจยั งานวิจยั) ค่าต่ออายุวารสารฐานข้อมลู ค่าบริการ
ระบบฐานข้อมลู และการจดัประชมุสมัมนาตา่ง ๆ 
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- กิจกรรมหลักท่ีสนับสนุนของกองทุนวิจัยของคณะ/หน่วยงานมากท่ีสุด ได้แก่
โครงการวิจยั จํานวน 685  โครงการ  รางวลัตีพิมพ์ระดบันานาชาติ จํานวน 593 เร่ือง และทุนการศึกษาของ
บณัฑิตศกึษา จํานวน 220 ทนุ 

3. ผลลพัธ์ท่ีได้จากการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 มากท่ีสดุ ได้แก่ การตีพิมพ์ระดบั
นานาชาต ิจํานวน 760 เร่ือง  การตีพิมพ์ระดบัชาต ิจํานวน 174 เร่ือง และรายงานวิจยั จํานวน 140 เร่ือง 

4. ข้อเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 2559 คณะ/หน่วยงานได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

- มหาวิทยาลยัควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้บคุลากรทําวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง 
- ควรสร้างช่องทางการขอทนุวิจยัแบบท่ียืดหยุน่ด้านเอกสาร เพ่ือลดความยุ่งยากในการ

บริหารจดัการโครงการ 
- มหาวิทยาลยัควรมีแนวทางท่ีชดัเจนในการดําเนินการกบัผู้ตดิค้างทนุ/ค้างสง่ผลงาน 

เช่น การจดัทําประกาศ เป็นต้น 
ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชุมรับทราบ  อนึ่ง ท่ีประชุมได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรพิจารณาทบทวนแก้ไข

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลยั  รวมทัง้ควรพิจารณาทบทวนจํานวนเงินรายได้ของคณะท่ีหัก
สมทบเข้ากองทนุวิจยัให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้  ทัง้นี ้ควรศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูรายละเอียดการใช้เงินในกองทนุ
วิจยัจากบางคณะ เพ่ือให้สามารถปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ดงักลา่วได้สอดคล้องกบัการดําเนินงานของคณะ และ
เพ่ือให้สามารถขบัเคลื่อนกองทนุวิจยัได้อยา่งมีประสทิธิภาพตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลยักําหนด   

 
6.5  ข้อเสนอโครงการศนูย์สตัว์ทดลองภาคใต้ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ด้วยท่ีประชมุหารือการบริหารงานและงบประมาณหน่วยเรือนเลีย้งสตัว์ทดลอง ในคราว
ประชมุเม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2560 ได้พิจารณาเร่ืองหน่วยเรือนเลีย้งสตัว์ทดลอง และท่ีประชมุมีมติให้แยกหน่วย
เรือนเลีย้งสตัว์ทดลอง เดิมสงักดัคณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลยั สงักดัสํานกังาน
อธิการบดี  และใช้ช่ือ "ศนูย์สตัว์ทดลองภาคใต้ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์" เพ่ือรองรับการบริการสตัว์ทดลอง
เพ่ืองานวิจยัและการเรียนการสอนของทกุคณะ/หน่วยงานทัง้ในและนอกมหาวิทยาลยัให้มีความสะดวกคลอ่งตวั
มากขึน้ ซึ่งสํานักวิจัยและพัฒนาได้แต่งตัง้คณะกรรมการจัดทําข้อเสนอโครงการศูนย์สัตว์ทดลองภาคใต้ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยศนูย์ฯ ดงักลา่วมีพนัธกิจ และวตัถปุระสงค์  ดงันี ้

1. พนัธกิจ 
1) บริหารจดัการสนบัสนุนสตัว์ทดลองเพ่ือการจดัการเรียนการสอนและงานวิจยั   

ตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัท่ีมีภารกิจหลกัในการผลติบณัฑิตและงานวิจยั 
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2) ควบคมุดแูลและพฒันาการเลีย้งสตัว์ทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
พ.ร.บ.สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

3) ควบคมุการใช้และปฏิบตัิต่อสตัว์ทดลองให้เป็นไปตามจรรยาบรรณสตัว์ทดลอง
ตามท่ีโครงการวิจยัได้ย่ืนตอ่ คกส.ของสถาบนั 

2. วตัถปุระสงค์ 
1) เพ่ือพฒันาและกํากบัดแูลการเลีย้งและใช้สตัว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  

ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ    
ตามมาตรฐานสากล และตาม พ.ร.บ.สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ฉบบัปี พ.ศ. 2558 

2) เพ่ือให้การบริการสตัว์ทดลองเพ่ืองานการเรียนการสอน งานวิจยั งานทดสอบ งานผลิต
ชีววตัถแุละการให้บริการวิชาการให้แก่หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

3) เพ่ือให้บริการคําปรึกษา แนะนําและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์
สตัว์ทดลองให้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเลีย้งและใช้สตัว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงานทัง้ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยั 
ดงัรายละเอียดข้อเสนอโครงการในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

   

ท่ีประชมุรับทราบข้อเสนอโครงการศนูย์สตัว์ทดลองภาคใต้ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
จากเดิมเป็นหน่วยเรือนเลีย้งสตัว์ทดลอง สงักัดคณะวิทยาศาสตร์ มาเป็น ศนูย์สตัว์ทดลองภาคใต้ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์  สงักดัสํานกังานอธิการบดี  โดยให้ศนูย์ฯ ดงักลา่วดําเนินงานไปพลางก่อนท่ีมหาวิทยาลยัจะจดัทํา
ประกาศฯ เร่ือง การแบง่โครงสร้างภายในสว่นงานของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์แล้วเสร็จ 

 

6.6  กําหนดการเปิด - ปิด ภาคการศกึษา ประจําปีการศกึษา 2562 
กองทะเบียนและประมวลผลแจ้งกําหนดการเปิด - ปิด ภาคการศกึษา ประจําปีการศกึษา 

2562 ตามประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองกําหนดการเปิด - ปิด ภาคการศกึษา ประจําปีการศกึษา 
2562  ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561  ดงันี ้

ภาคการศกึษาท่ี 1 
วนัเปิดภาคการศกึษาและเข้าชัน้เรียน วนัองัคารท่ี 13 สงิหาคม 2562 
วนัสดุท้ายของภาคการศกึษา  วนัอาทิตย์ท่ี 15 ธนัวาคม 2562 
วนัปิดภาคการศกึษา   วนัจนัทร์ท่ี 16 ธนัวาคม 2562 
 

ภาคการศกึษาท่ี 2 
วนัเปิดภาคการศกึษาและเข้าชัน้เรียน วนัจนัทร์ท่ี 6 มกราคม 2563 
วนัสดุท้ายของภาคการศกึษา  วนัเสาร์ท่ี 9 พฤษภาคม 2563 
วนัปิดภาคการศกึษา   วนัอาทิตย์ท่ี 10 พฤษภาคม 2563 
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ภาคฤดรู้อน 
วนัเปิดภาคการศกึษาและเข้าชัน้เรียน วนัจนัทร์ท่ี 1 มิถนุายน 2563 
วนัสดุท้ายของภาคการศกึษา  วนัศกุร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
วนัปิดภาคการศกึษา   วนัเสาร์ท่ี 25 กรกฎาคม 2563 
 
ท่ีประชมุรับทราบ 

 
6.7  โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายใน 

ด้วยสํานักงานประกันคุณภาพและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กําหนดจัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง “ปฏิบตังิานให้สําเร็จอยา่งง่าย  ๆด้วยการควบคมุภายใน” ให้แก่ผู้บริหารระดบัหวัหน้างาน
และบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานหรือได้รับมอบหมายให้จดัวางระบบการควบคมุภายในและประเมินผลการควบคมุภายใน
คณะ/หน่วยงานละ 3 คน ในวนัท่ี 27 - 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เอ ชัน้ 8 โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า 
โดยขอคณะ/หน่วยงานแจ้งรายช่ือผู้ เข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์สํานักงานประกันคุณภาพ ท่ีเว็บไซต์ 
http://www.qa.psu.ac.th ภายในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุรับทราบ 

 
6.8  ผลการประเมินคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูร ปีการศกึษา 2559 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้กําหนดให้มีการประกนัคณุภาพการศึกษา ระดบัหลกัสตูร โดยใช้
ระบบ CUPT QA (ตวับง่ชีต้ามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.+ AUN QA) นัน้ สกอ. ได้แจ้งให้มหาวิทยาลยัทราบว่ามี
หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัท่ีไมผ่า่นมาตรฐาน สกอ. ในปีการศกึษา 2558 และ 2559 จํานวน 8 หลกัสตูร และหลกัสตูร 
มีมาตรฐานลดลง จํานวน 9 หลกัสตูร โดยให้มหาวิทยาลยัดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนั อธิการบดีจึงได้
ประชุมหารือร่วมกับบัณฑิตวิทยาลยั กองบริการการศึกษา สํานักงานประกันคุณภาพ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
หลกัสตูรท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน สกอ. เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2561 และวนัท่ี 22 มกราคม 2561  เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดงักลา่ว ซึง่ท่ีประชมุได้มอบหมายให้สํานกังานประกนัคณุภาพแจ้งให้หลกัสตูรท่ีไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ. รายงานข้อมลูสาเหตท่ีุทําให้หลกัสตูรไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานและสง่ข้อมลูให้สํานกังานประกนัคณุภาพเพ่ือแจ้ง
ยืนยนัข้อมลูไปยงั สกอ. ต่อไป โดยให้หลกัสตูรระบแุนวทางแก้ไขท่ีได้ดําเนินการ และแนบเอกสารหลกัฐานการ
ดําเนินการ ดงันี ้

1) หากหลกัสตูรได้ดําเนินการปรับปรุงหลกัสตูรแล้วขอให้แนบเอกสารรับรองการปรับปรุง
หลกัสตูร 

2) หากอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงหลกัสตูร ขอให้แนบเอกสารว่าอยู่ขัน้ตอนใดของการ
ปรับปรุงหลกัสตูร 
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3) หากเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสตูร ขอให้แนบรายช่ืออาจารย์ประจําหลกัสตูร
ชดุใหม ่

4) หากข้อมลูผลการประเมินของ สกอ. ผิดพลาด ขอให้แนบหลกัฐานการประเมินท่ีถกูต้อง 
5) หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งทุกหลักสูตรท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน สกอ. ได้ส่งข้อมูลมายังสํานักงานประกันคุณภาพ

เรียบร้อยแล้ว และสํานกังานประกนัคณุภาพได้รวบรวมข้อมลูพร้อมหลกัฐานตา่ง ๆ ของทกุหลกัสตูรเพ่ือสง่ให้ สกอ. 
ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุรับทราบ  โดยได้มอบหมายให้บณัฑิตวิทยาลยัและกองบริการการศกึษากํากบั 

ติดตาม ดแูลและประสานงานกบัคณะ เพ่ือให้หลกัสตูรของคณะต่าง ๆ ผ่านการประเมินคณุภาพภายในระดบั
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ในปีต่อ ๆ ไป รวมทัง้ ขอให้คณบดีให้ความสําคัญในการติดตามดูแล
หลกัสตูรตา่ง ๆ ของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.     

 
6.9  แผนการประกนัคณุภาพ ปีการศกึษา 2560 

ด้วยท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัในคราวประชุม ครัง้ท่ี 370(8/2558) เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 
2558 ได้พิจารณาเร่ืองระบบประกนัคณุภาพของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์แล้ว ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบระบบ
ประกนัคณุภาพ  ดงันี ้

1. ระดบัหลกัสตูร ดําเนินการตามระบบ CUPT QA (AUN QA+ ตวับง่ชีก้ารกํากบัมาตรฐาน
ของสกอ.) และเกณฑ์ประเมินของสภาวิชาชีพ 

2. ระดบัคณะ ดําเนินการตามระบบ EdPEx 
3. ระดบัสถาบนั ดําเนินการตามระบบ EdPEx 
4. หน่วยงานสนบัสนนุเทียบเท่าคณะ ดําเนินการตามระบบ TQA/ISO 
5. หน่วยงานสนบัสนนุ ดําเนินการตามระบบ TQA 
ซึง่ในปีการศกึษา 2560 สํานกังานประกนัคณุภาพได้จดัทําแผนการขบัเคล่ือนการดําเนินการ

ตามระบบประกนัคณุภาพในแตล่ะระดบั โดยมีร่างกําหนดการฯ ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 
ท่ีประชมุรับทราบ 

 
6.10 การพิจารณาคณุวฒุิพนกังานมหาวิทยาลยั 

ตามท่ี อ.ก.ม. มหาวิทยาลยัในคราวประชุมครัง้ท่ี 12/2543  เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 
2543 มีมติมอบอํานาจการพิจารณาคณุวุฒิผู้ สําเร็จการศึกษาจาก สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจกัร  
ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่ น ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนมุตั ิแล้วแจ้งท่ีประชมุ อ.ก.ม. มหาวิทยาลยัทราบ  นัน้ 
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อธิการบดีได้พิจารณาคณุวฒุิของพนกังานมหาวิทยาลยั คณะวิทยาการส่ือสาร จํานวน 1 ราย ดงันี ้
- นางอรุณีวรรณ บวัเน่ียว วฒุิ Doctor of Philosophy (Communication and Journalism) 

จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ให้ได้รับเงินเดือนเดือนละ 30,000 บาท ตัง้แต่วนัท่ี 7 ธันวาคม 
2560 ซึง่เป็นวนัท่ีสําเร็จการศกึษา 

 
 ท่ีประชมุรับทราบ 

 
6.11 พนกังานมหาวิทยาลยัขออนมุตัลิาศกึษาตา่งประเทศ  

 ตามท่ี อ.ก.ม. มหาวิทยาลยัซึง่ทําหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารงานบคุคลพนกังานมหาวิทยาลยั 
ในคราวประชุมครัง้ท่ี 1/2545  เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2545 มีมติมอบอํานาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
การลาไปศึกษา (ทัง้ในและต่างประเทศ) ของพนกังานมหาวิทยาลยั กรณีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยั
กําหนด คือปฏิบตัิงานมาแล้วเป็นเวลาน้อยกว่า 1 ปี และแจ้งให้ อ.ก.ม. ทราบตอ่ไป  นัน้  อธิการบดีได้อนมุตัิให้
พนกังานมหาวิทยาลยัลาไปศกึษาตอ่กรณีไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด โดยมีเวลาปฏิบตัิงาน
น้อยกวา่ 1 ปี  จํานวน 1 ราย  ดงันี ้

- นางสาวสิริรัตน์  สวุชัรชยัติวงศ์  พนกังานมหาวิทยาลยั  ตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่ง
เลขท่ี 1970 อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,600 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการและการจดัการ (Industrial Engineering and Management) ณ National 
Chiao Tung University ประเทศไต้หวนั  มีกําหนด 4 ปี ด้วยทนุจาก National Chiao Tung University 
โครงการ Scholarship for Outstanding New Student Award (ทนุประเภท 2) ตัง้แตว่นัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 
เป็นต้นไป แต่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด (เร่ิมปฏิบตัิงานในตําแหน่งอาจารย์ ตัง้แต่วนัท่ี 9 
มกราคม 2561)  

 
ท่ีประชมุรับทราบ  

 
6.12 รายงานผลการประเมินการปฏิบตัริาชการของสว่นงานหรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า  มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ รอบการประเมินครัง้ท่ี 2/2560 
ตามท่ีกองการเจ้าหน้าท่ีเสนอเร่ืองรายงานผลการประเมินการปฏิบตัริาชการของสว่นงาน

หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รอบการประเมินครัง้ท่ี 2/2560  นัน้ 
 
ท่ีประชุมรับทราบ  โดยในรอบการประเมินครัง้ต่อไปขอให้กองการเจ้าหน้าท่ีรายงาน

คะแนนผลการประเมินการปฏิบตัริาชการโดยให้แสดงคะแนนเป็นสายวิชาการและสายสนบัสนนุ  
 




