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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) 
ครัง้ท่ี 3/2561 

วนัองัคารท่ี 6 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชมุ 210 สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

-------------------------------------------- 
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
9. รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลศิพงษ์สมบตั ิ  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง  รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ 

วิทยาเขตปัตตานี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตปัตตานี 
12. อาจารย์บดนิทร์  แวลาเตะ   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา  วทิยาเขตปัตตานี 
13. อาจารย์คงศกัดิ ์ จะวะนะ     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์

      แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
14. รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู   รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสทิธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา วิทยาเขตภเูก็ต 

และรักษาการในตําแหน่งผู้ อํานวยการวทิยาลยัชมุชนภเูก็ต  
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐัวทิย์  พจนตนัต ิ  รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 
17. ศาสตราจารย์ดํารงศกัดิ ์ ฟ้ารุ่งสาง  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
18. รองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลมิยานนท์     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
19. รองศาสตราจารย์พงศธร  อมรพิทกัษ์สขุ     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
20. รองศาสตราจารย์พฒุิศกัดิ ์ พทุธวิบลูย์    คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บษุบง  ชยัเจริญวฒันะ คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศกัดิ ์ นิยมบณัฑิต   คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ 
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23. รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกลุ    คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 
24. รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลติ   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุพงษ์  วงศ์วชัรานนท์   รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทนัตกรรม 

      แทนคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
26. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์    คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
27. รองศาสตราจารย์บรรจง  วทิยวีรศกัดิ ์  คณบดีคณะการจดัการสิง่แวดล้อม 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา  จนัทร์แย้ม    คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
29. ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์   
30. อาจารย์ศภุวชัร์  มาลานนท์   คณบดีคณะนิตศิาสตร์ 
31. อาจารย์สนิาด  ตรีวรรณไชย   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  
32. รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกลุ   คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย   
33. รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
34. รองศาสตราจารย์เอกรินทร์  สงัข์ทอง  คณบดีคณะศกึษาศาสตร์  
35. รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน   คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
36. รองศาสตราจารย์ซกุรี  หะยีสาแม   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
37. อาจารย์มอูสัซลั  บิลแสละ     คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร    
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
40. อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาเขตปัตตานี 
41. รองศาสตราจารย์ปรารถนา  กาลเนาวกลุ  คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว  
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวุรรณ  ทบัเท่ียง  คณบดีคณะวิเทศศกึษา 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุาดา  ทิพย์มนตรี  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ   
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภยั  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ  
46. อาจารย์ตรีชาติ  เลาแก้วหน ู   รักษาการในตําแหน่งรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

      แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
47. อาจารย์ยโูซะ  ตาเละ    ผู้ อํานวยการวทิยาลยัอิสลามศกึษา   
48. อาจารย์พิเชตวฒุิ  นิลละออ     รองผู้ อํานวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี 

      แทนผู้ อํานวยการวทิยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา  เวทย์ประสทิธ์ิ  ผู้ อํานวยการวทิยาลยันานาชาต ิวทิยาเขตหาดใหญ่ 
50. อาจารย์นฤทธ์ิ  ดวงสวุรรณ์     รองผู้ อํานวยการสถาบนัสนัตศิกึษา 

      แทนผู้ อํานวยการสถาบนัสนัตศิกึษา 
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51. อาจารย์พลชาต ิ โชตกิาร     รักษาการในตําแหนง่รองผู้ อํานวยการฝ่ายนวกรรมวิจยั 
      แทนผู้ อํานวยการสถาบนัทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 

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. นายจิตตยิทุธ  เย่ียมยกกลุ     ผู้จดัการศนูย์ทรัพย์สนิทางปัญญา 

      แทนผู้ อํานวยการอทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จมุพล  ช่ืนจิตต์ศริิ  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
61. นายคมกริช  ชนะศรี    ประธานสภาพนกังานมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
62. นางสวุิมล  คงพล    ผู้ อํานวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
63. นายสทิธิศกัดิ ์ สมบตัยิานชิุต   ผู้ อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
64. นางปัทมา  กาญจนพงศ์    หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
65. นายเริงศกัดิ ์ ธรานเุวชน์    รักษาการในตําแหนง่หวัหน้างานบริหารงานบคุคล   

กองการเจ้าหน้าท่ี  ผู้ช่วยเลขานกุาร 
66. นางสาวสชุาดา  เลศิวณิชย์วฒันา   นกัวิชาการอดุมศกึษา งานบริหารงานบคุคล กองการเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ช่วยเลขานกุาร  
67. นางสาวกรุณา  พลรักษ์    นกัวชิาการอดุมศกึษา งานการประชมุ กองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
68. นางสาวอมุาภรณ์  ชาตสิวุรรณ   นกัวชิาการอดุมศกึษา งานการประชมุ กองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สพุจน์  โกวิทยา    รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุลกัษณ์  วิสนุทร    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
3. รองศาสตราจารย์พนัธ์  ทองชมุนมุ  คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม  
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ผู้ เข้าร่วมประชมุ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวฒัน์  หงัสพฤกษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์  สนุทรพนัธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศริิโชติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาส่ือและการเรียนการสอน 
4. รองศาสตราจารย์วนัดี  สทุธรังษี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศกึษา 
5. อาจารย์นฤทธ์ิ  ดวงสวุรรณ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสง่เสริมจิตสาธารณะ 
6. รองศาสตราจารย์สนิชยั  กมลภิวงศ์  รักษาการในตําแหนง่คณบดีวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ 
7. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สทิธิศกัดิ ์ จนัทรัตน์    ประธานสภาอาจารย์ วทิยาเขตปัตตานี   
8. อาจารย์พงษ์พิช  เพชรสกลุวงศ์     ประธานสภาอาจารย์ วทิยาเขตตรัง 
9. นายเรวตั  รัตนกาญจน์    ประธานอนกุรรมการสภาพนกังาน 
        มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
10. นายแดง  โฉมทอง    ผู้ อํานวยการกองบริการการศกึษา 
11. นางนิษณา  เหมกลุ    ผู้ อํานวยการกองคลงั  
12. นายนิตธิร  ชํานาญเมือง    ผู้ อํานวยการกองอาคารสถานท่ี  
13. นางสาววนิดา  ตนัตธิรรมภษิูต   ผู้ อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล  
14. นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตั ิ    หวัหน้าผู้ตรวจสอบ  หนว่ยตรวจสอบภายใน  
15. นางสาวอารยา  พวงแก้ว    หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ  กองแผนงาน 
16. นางเมตตา  ชมุอินทร์     หวัหน้างานพฒันาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าท่ี 
17. นางรัตตยิา เขียวแป้น     บคุลากรชํานาญการ 
        งานพฒันาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าท่ี  
18. นางสาวจฑุารัตน์  อยูอํ่าไพ      นกัวชิาการอดุมศกึษาชํานาญการ  
        งานแผนงานงบประมาณ กองแผนงาน 

 
เร่ิมประชมุเวลา 09.40 น. 

เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว  อธิการบดี  ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและได้ดําเนินการ 
ตามระเบียบวาระการประชมุ  ดงันี ้

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
 1.1  การบรรยายพิเศษ “โครงการอบรมเร่ืองผู้บริหารกบัการโค้ช" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชยั  
สธุรรมานนท์ และทีมงานจากสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชยั  สธุรรมานนท์ และทีมงานจากสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
ได้บรรยายพิเศษ “โครงการอบรมเร่ืองผู้บริหารกบัการโค้ช" ให้ท่ีประชมุ ก.บ.ม.ทราบ 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
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 1.2  การรับเสดจ็สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 
 ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 โดยช่วงเช้าจะเสด็จฯไปทรง
เปิดแพรคลมุป้ายวิหารหลวงปู่ ทวด ทรงเปิดศนูย์ถนัยเวชช์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี ณ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ช่วยบา่ยจะเสด็จฯไปทรงเปิด “อาคารเทพ
รัตนานรัุกษ์” โรงเรียน มอ.วิทยานสุรณ์  และช่วงเย็นจะเสด็จฯ ไปยงัศนูย์ประชมุนานาชาติฉลองสิริราชสมบตัิ
ครบ 60 ปี เพ่ือทรงร่วมงานเลีย้งถวายพระกระยาหารค่ํา  จึงขอเชิญผู้บริหารร่วมรับเสด็จ โดยแจ้งข้อมลูไปยงั
กองกลางภายในวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 
 1.3  การจดังานเฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.วนัท่ี 13 มีนาคม 2561 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัจะจดังานเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.ในวนัท่ี 13 
มีนาคม 2561 โดยได้มีการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ได้แก่ งานคณุคา่สงขลานครินทร์ ตัง้แตเ่วลา 08.00 - 16.00 น.  
และงานเลีย้งเฉลมิฉลองในช่ืองาน “5 ทศวรรษแห่งการยืนหยดั สูศ่ตวรรษ แห่งความยัง่ยืน” ตัง้แตเ่วลา 16.00 - 23.00 น.      
ณ ศนูย์ประชมุนานาชาติฉลองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปี วิทยาเขตหาดใหญ่ นัน้ จึงขอให้ผู้บริหารท่ีจะไปร่วมงาน
เลีย้งเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ. แจ้งข้อมลูไปยงักองกิจการนกัศึกษาภายในวนัท่ี 6 มีนาคม 
2561 เวลา 12.00 น.  
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุ 

2.1  พจิารณารับรองรายงานการประชมุ ก.บ.ม. ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตรัิบรองรายงานการประชมุ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 

 
ไมมี่ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง 

4.1  การแตง่ตัง้ 
กองการเจ้าหน้าท่ีเสนอเร่ืองการแตง่ตัง้ผู้ ดํารงตําแหน่งตา่ง ๆ  ดงันี ้
1. การแตง่ตัง้กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดงันี ้

1) อาจารย์ชมุพร  หนเูมือง  ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงทิพย์  แก้วทบัทิม  ตัง้แตว่นัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2561 
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2. การแตง่ตัง้อาจารย์วรรณกร  ลิขิตปัญญโชติ  เป็นกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลยั 

 

4.2  การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารกองทนุวิจยัมหาวิทยาลยั 

ตามระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 12 (1) ให้สภา

มหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยโดยการแนะนําของท่ีประชุมคณบดี  

ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการอ่ืน ๆ อีกไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน และอาจมี   

ท่ีปรึกษาด้วยก็ได้  นัน้  จงึเสนอขอแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารกองทนุวิจยัมหาวิทยาลยั  ประจําปี 2560 - 2562  

ดงันี ้

1.  อธิการบดี ประธานกรรมการ 

2.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน รองประธานกรรมการ 

3.  รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา กรรมการ 

4.  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลมิรัตนโรจน์  กรรมการ 

6. นายอภินนัท์  ศรีสมานวุตัร กรรมการ 

7. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการ 

8. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษา กรรมการและผู้จดัการกองทนุ 

9. ผู้ อํานวยการสํานกัวิจยัและพฒันา กรรมการและผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุ 

10. ผู้ อํานวยการกองคลงั ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุ 

11. ผู้ อํานวยการกองแผนงาน หรือผู้แทน   ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุ 

12. หวัหน้าฝ่ายแผนและบริการ สํานกัวิจยัและพฒันา  ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุ 

 

4.3  การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารกองทนุคณะพยาบาลศาสตร์ 

ตามระเบียบฯ วา่ด้วยการจดัตัง้กองทนุของหน่วยงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2534 ข้อ 10  

กําหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทนุพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

10.1 ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี หรือ 

10.2 ตายหรือลาออก หรือ 

10.3 สภามหาวิทยาลยัมีมตใิห้พ้นจากตําแหน่ง 
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เน่ืองจากวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทนุคณะพยาบาลศาสตร์ 
ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์จึงเสนอขอแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ       
ชดุใหม ่ ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลยั  ดงันี ้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   ท่ีปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์อาภรณ์  เชือ้ประไพศลิป์  ท่ีปรึกษา 
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    ประธานกรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสเพ็ญ  ชนูวล   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ประณีต  สง่วฒันา   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอบกาญจน์  ศรประสทิธ์ิ  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลจนัทร์  รมณารักษ์  กรรมการ 
9. ประธานชมรมศษิย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์  กรรมการ 
10. รองคณบดีฝ่ายบคุคล การเงินและทรัพยากร  กรรมการผู้จดัการและเลขานกุาร 
11. นายสธุรรม  อําพะมะ     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 
4.4  การขออนมุตัเิปล่ียนตําแหน่งลกูจ้างประจํา   

ด้วยคณะกรรมการกลัน่กรองการเปล่ียนตําแหน่งข้าราชการและลกูจ้างประจําได้เสนอ
เร่ืองการเปลี่ยนตําแหน่งลกูจ้างประจํา  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมติอนมุตัิให้เปล่ียนตําแหน่งลกูจ้างประจํา จํานวน 1 ราย  คือ  

นายพิชยั  อินศิริ  คณะทนัตแพทยศาสตร์ ตําแหน่งพนกังานบริการเอกสารทัว่ไป ระดบั บ2 เปล่ียนตําแหน่งเป็น
ตําแหน่งพนกังานบริการสื่ออปุกรณ์การสอน ระดบั บ2 

 
4.5  สรุปผลการประเมินและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งสงูขึน้ กรณีตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงาน ตําแหน่ง

หวัหน้าหน่วยจ่ายยาผู้ ป่วยใน 
ด้วยคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหน่งสงูขึน้ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี 

1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ได้พิจารณาผลการประเมินและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งสงูขึน้ กรณีตําแหน่ง
หัวหน้าหน่วยจ่ายยาผู้ ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จํานวน 1 
ตําแหน่ง  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมต ิ ดงันี ้
1. อนมุตักํิาหนดตําแหน่งเลขท่ี 2130 ตําแหน่งเภสชักร ระดบัชํานาญการ ฝ่ายเภสชักรรม 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นตําแหน่งเภสชักร ระดบัชํานาญการ ตําแหน่งหวัหน้าหน่วย
จ่ายยาผู้ ป่วยใน ฝ่ายเภสชักรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
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2. อนมุตัผิลการประเมินการและแตง่ตัง้ นางสาวเพียงใจ เกียรติธนวฒันา พนกังานมหาวิทยาลยั 
ตําแหน่งเภสชักร ระดบัชํานาญการ  ตําแหน่งเลขท่ี 2130  ฝ่ายเภสชักรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  
ให้ดํารงตําแหน่งเภสชักร ระดบัชํานาญการ ตําแหน่งหวัหน้าหน่วยจ่ายยาผู้ ป่วยใน ฝ่ายเภสชักรรม โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ตัง้แตว่นัรายงานตวัผู้ผา่นการคดัเลือก  

 
4.6  สรุปผลการประเมินและแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ

เฉพาะ     
ด้วยคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหน่งสงูขึน้ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี 

1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ได้กลัน่กรองผลการประเมินและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งสงูขึน้ของพนกังาน
มหาวิทยาลยั ตําแหน่งประเภททัว่ไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ โดยมีมติเห็นชอบการกําหนด
ตําแหน่งและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งสงูขึน้ จํานวน 9 ราย  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมตัิกําหนดตําแหน่งและแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ 

จํานวน 9 ตําแหน่ง  ดงันี ้
1. นางสาวขวญัฤดี  พฒัน์พ่วง  ตําแหน่งพยาบาล ระดบัปฏิบตัิการ คณะแพทยศาสตร์ 

กําหนดตําแหน่งและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งพยาบาล ระดบัชํานาญการ ตัง้แตว่นัท่ี 31 มีนาคม 2558  
2. นางสาวสุวิมล  แก้วคง  ตําแหน่งพยาบาล ระดบัปฏิบตัิการ คณะแพทยศาสตร์ 

กําหนดตําแหน่งและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งพยาบาล ระดบัชํานาญการ ตัง้แตว่นัท่ี 27 มีนาคม 2558 
3. นางสาวธิดารัตน์  แสงแก้ว  ตําแหน่งพยาบาล ระดบัปฏิบตัิการ คณะแพทยศาสตร์ 

กําหนดตําแหน่งและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งพยาบาล ระดบัชํานาญการ ตัง้แตว่นัท่ี 31 มีนาคม 2558 
4. นางอรณิช  อาภรณ์ทิพย์  ตําแหน่งพยาบาล ระดบัปฏิบตัิการ คณะแพทยศาสตร์ 

กําหนดตําแหน่งและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งพยาบาล ระดบัชํานาญการ ตัง้แตว่นัท่ี 27 มีนาคม 2558  
5. นางกรรณิกา  ชโูชติ  ตําแหน่งพยาบาล ระดบัปฏิบตัิการ คณะแพทยศาสตร์ กําหนด

ตําแหน่งและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งพยาบาล ระดบัชํานาญการ ตัง้แตว่นัท่ี 10 มกราคม 2560  
6. นางสาวณัฐณิชา  แซ่ลิ่ม  ตําแหน่งพยาบาล ระดบัปฏิบตัิการ คณะแพทยศาสตร์ 

กําหนดตําแหน่งและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งพยาบาล ระดบัชํานาญการ ตัง้แตว่นัท่ี 27 มีนาคม 2558 
7. นางสาวพราวรวี  พลอคัรวตัน์  ตําแหน่งพยาบาล ระดบัปฏิบตัิการ คณะแพทยศาสตร์ 

กําหนดตําแหน่งและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งพยาบาล ระดบัชํานาญการ ตัง้แตว่นัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 
8. นางสาวกฤตยภร  คุม่เค่ียม  ตําแหน่งนกัวิชาการอดุมศกึษา ระดบัปฏิบตัิการ คณะวิทยาศาสตร์ 

กําหนดตําแหน่งและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งนกัวิชาการอดุมศกึษา ระดบัชํานาญการ ตัง้แตว่นัท่ี 4 ตลุาคม 2559 
9. นางสาวไตรถิกา   นุ่นเกลีย้ง  ตําแหน่งนกัวิชาการอดุมศกึษา ระดบัปฏิบตัิการ คณะศิลปศาสตร์ 

กําหนดตําแหน่งและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งนกัวิชาการอดุมศกึษา ระดบัชํานาญการ ตัง้แตว่นัท่ี 10 เมษายน 2560 
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4.7  สรุปผลการประเมินเพ่ือการรับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ กรณีแต่งตัง้
คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิใหม ่     

ด้วยคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหน่งสงูขึน้ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี 
1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ได้กลัน่กรองการประเมินเพ่ือการรับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ระดบัชํานาญการของข้าราชการ กรณีแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิใหม่ โดยมีมติเห็นชอบผลการประเมิน
เพ่ือการรับเงินประจําตําแหน่งในอตัรา 3,500 บาท จํานวน 5 ราย  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมติอนมุตัิผลการประเมินเพ่ือการรับเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่ง
พยาบาลชํานาญการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จํานวน 5 ราย  ดงันี ้

 

ลําดบัท่ี รายนาม วนัท่ีได้รับเงินประจําตําแหนง่ 
1 นางสาวจฑุามาศ  ไผน่วล 16 ธนัวาคม 2554 
2 นางรัชนี  พร้อมพทุธางกรู 19 ธนัวาคม 2554 
3 นางสวุภทัร  แสงแก้ว 26 กนัยายน 2555 
4 นางพรทิพย์  เสาวภาคย์ 18 พฤศจิกายน 2554 
5 นางสาววิลาวลัย์  พรหมทอง 19 ธนัวาคม 2554 

 
4.8  ทบทวนการแต่งตัง้นางสาวอมรพรรณ  พทัโร ให้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าสํานกังานเลขานุการ

สํานกัวิทยบริการ  กรณีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน  
ตามหนังสือท่ี ศธ 0509(5).11/5174 ลงวนัท่ี  20 ธันวาคม 2560 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาได้แจ้งมติคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพฒันาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษา     
ทําหน้าท่ีแทน ก.พ.อ. ให้สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิจารณาการตรวจสอบและทบทวนการแต่งตัง้ 
นางสาวอมรพรรณ  พทัโร ให้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าสํานกังานเลขานุการสํานกัวิทยบริการ กรณีประสบการณ์   
ในการบริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์      
ท่ี ก.พ.อ. กําหนด และข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยั  นัน้  ท่ีประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตัง้บุคคลให้
ดํารงตําแหน่งสงูขึน้ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561  ได้เห็นชอบประสบการณ์ในการ
บริหารหน่วยงานท่ีนางสาวอมรพรรณ พทัโร ได้ปฏิบตัิมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  เป็นคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ตามท่ี ก.พ.อ. และมหาวิทยาลยักําหนด กรณี
ได้ปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะงานของตําแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  ดงัรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่านางสาวอมรพรรณ พัทโร มีประสบการณ์ในการบริหาร
หน่วยงาน ซึ่งเป็นคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  ตําแหน่งผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 
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โดยนางสาวอมรพรรณ พทัโร ได้ปฏิบตัิงานในตําแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษไม่น้อย
กว่า 5 ปี ในด้านแผนงาน ด้านบริหารงาน ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
ซึง่เป็นประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบังานและระยะเวลาของตําแหน่งผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด และตามประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เร่ืองคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2555 ข้อ 2 (2.2)   
ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบการแต่งตัง้นางสาวอมรพรรณ  พทัโร  ให้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าสํานกังานเลขานุการ
สํานกัวิทยบริการ  กรณีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ซึง่เป็นคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร  ตําแหน่งผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเท่าตามท่ี ก.พ.อ. และมหาวิทยาลยักําหนด กรณีได้ปฏิบตัิงาน     
ท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะงานของตําแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้มาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณาโดยการนําเสนอและแสดงความคดิเห็น 

5.1  ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยคณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. .... 
ตามความในมาตรา  42 แห่งพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

กําหนดไว้  ดงันี ้
“ในวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการประจําวิทยาเขตคณะหนึง่  
องค์ประกอบ จํานวน คณุสมบตัิ  หลกัเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และ

การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการประจําวิทยาเขต  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั”   

กองการเจ้าหน้าท่ีจึงได้จดัทําร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขต พ.ศ. ....  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้นําร่างข้อบงัคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย

คณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. .... ไปพิจารณาทบทวนปรับปรุงให้มีความเหมาะสมอีกครัง้หนึ่ง และให้
จดัทําข้อมลูโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลยั เพ่ือแสดงรูปแบบการบริหารทัว่ไปและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลยัในภาพรวมทัง้ระบบ  โดยให้เสนอท่ีประชมุ ก.บ.ม. พจิารณาอีกครัง้   

ซึง่ท่ีประชมุได้เสนอแนะในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้
1. แก้ไขร่างข้อบงัคบัฯ ในหน้า 2 ข้อ 5  ดงันี ้

- แก้ไขลําดบัข้อยอ่ยในวงเลบ็ให้ถกูต้อง  
- (7) “ผู้แทนสภาอาจารย์” และ (8) “ผู้แทนสภาพนกังานมหาวิทยาลยั” ควรแก้ไขจาก

คําวา่ “ผู้แทน” เป็น “ประธาน” 
2. ควรพิจารณาอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําวิทยาเขตให้มีความเหมาะสม

ชดัเจนไมซ่ํา้ซ้อนกบัอํานาจหน้าท่ีของกรรมการชดุอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลยั 
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3. ท่ีประชมุได้ตัง้ข้อสงัเกตว่าคณะกรรมการประจําวิทยาเขตจากคณบดีจากกลุม่สาขาวิชา 
ท่ีมีอยู่ในวิทยาเขต กลุ่มสาขาวิชาละไม่เกิน 2 คน บางวิทยาเขตมีคณะในกลุ่มสาขาวิชาเพียงคณะเดียว          
ซึ่งคณบดีจากกลุ่มสาขาวิชาดงักล่าวจะต้องทําหน้าท่ีเป็นผู้แทนกลุ่มสาขาวิชานัน้ตลอด รวมทัง้อาจจะต้องทํา
หน้าท่ีเป็นกรรมการในชดุอ่ืน ๆ อีกหลายชดุ  

นอกจากนี ้ท่ีประชุมได้ตัง้ข้อสงัเกตเพิ่มเติมว่าในแต่วิทยาเขตอาจจะมีบริบท หรือ 
Flagship ท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้ มหาวิทยาลยัอาจจะมีคณะกรรมการกลางเพ่ือหน้าท่ีกําหนดนโยบายในภาพรวม
ตาม Flagship ของแตล่ะวิทยาเขต ซึง่คณบดีท่ีทําหน้าท่ีเป็นกรรมการในแตล่ะวิทยาเขตอาจจะมีไม่ครบทกุกลุม่
สาขาวิชา โดยวิทยาเขตอาจจะพิจารณาให้มีกรรมการตามความเหมาะสมของแต่ละวิทยาเขต เพ่ือทําหน้า
บรูณาการและขบัเคลื่อนวิทยาเขตให้มีความโดดเดน่ตาม Flagship ท่ีวิทยาเขตกําหนด  

4. การแตง่ตัง้กรรมการในรูปแบบผู้แทนจากกลุม่ตา่ง ๆ ควรพิจารณาให้มีวิธีการส่ือสาร
ข้อมลูจากการประชมุไปยงักลุม่ของผู้แทนแตล่ะกลุม่ให้ทัว่ถึงและมีประสทิธิภาพ 

 
5.2  ร่างระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยคา่ตอบแทนและคา่เบีย้ประชมุกรรมการ

สภามหาวิทยาลยั  พ.ศ. .... 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้เปล่ียนสถานภาพเป็นหน่วยงานในกํากบัของรัฐ  นัน้ 

เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การพสัดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัเป็นไปด้วย 
ความถกูต้อง และมีประสทิธิภาพ มหาวิทยาลยัจงึได้แตง่ตัง้คณะกรรมการยกร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วา่ด้วยการบริหารการเงิน การพสัด ุและทรัพย์สนิของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559  ซึง่คณะกรรมการดงักลา่วได้จดัทํา
ร่างระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั  
พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว กองคลงัจึงขอเสนอร่างระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชมุกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั  พ.ศ. ....  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าเบีย้

ประชมุกรรมการสภามหาวิทยาลยั  พ.ศ. .... เสนอคณะทํางานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป 

 
5.3  ร่างประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภท และอตัรา

คา่ตอบแทนและคา่เบีย้ประชมุกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้กําหนดอตัราคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุของกรรมการสภามหาวิทยาลยั

ตามประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภท และอตัราค่าตอบแทน
กรรมการสภามหาวิทยาลยั ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 นัน้  เพ่ือให้การจ่ายค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุแก่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันยิ่งขึน้ มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงอัตรา
ค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามอตัราในร่างประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
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เร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ประเภท และอตัราค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั        
ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบ  ดงันี ้
1. คา่ตอบแทนประจําเดือน ตามอตัรา  ดงันี ้

1)  นายกสภามหาวิทยาลยั    25,000 บาท 
2)  อปุนายกสภามหาวิทยาลยั    10,000 บาท 

2. คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ตอ่คน ตามอตัรา  ดงันี ้
1)  นายกสภามหาวิทยาลยั    8,000 บาท 
2)  อปุนายกสภามหาวิทยาลยั    6,000 บาท 
3)  ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลยั    6,000 บาท 
4)  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ    6,000 บาท 

 ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
 นายกสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

5)  กรรมการสภามหาวิทยาลยั    3,000 บาท 
 ซึง่เป็นบคุคลภายในมหาวิทยาลยั    

6)  เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั    3,000 บาท 
7)  ผู้ช่วยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั   1,800 บาท  

 จํานวนไมเ่กิน 2 คน 
 
5.4  ร่างระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยบริษัทร่วมทนุมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

จํากดั (PSU Holding Company) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้มีนโยบายและแผนการพฒันามหาวิทยาลยั โดยให้มีการจัดตัง้

บริษัทร่วมทนุมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั (PSU Holding Company Limited) ซึง่มอบหมายให้อทุยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นผู้ ดําเนินการและจดัทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยบริษัทร่วมทนุมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ จํากดั (PSU Holding Company Limited) นัน้ อทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ได้ดําเนินการจดัทําร่างระเบียบฯ วา่ด้วยบริษัทร่วมทนุมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั (PSU Holding Company 
Limited) เรียบร้อยแล้ว  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยบริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ จํากดั (PSU Holding Company) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... เสนอคณะทํางานกลัน่กรอง
ร่างข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอ่ไป   
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โดยท่ีประชมุได้เสนอแนะในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้
1. เน่ืองจากอทุยานวิทยาศาสตร์ฯ ขอตดัข้อ 8.2 ออก ท่ีประชมุจึงให้แก้ไขข้อ 8 โดยไม่ต้อง

แยกเนือ้หาออกเป็นข้อยอ่ย และให้เพิ่มข้อมลูระยะเวลาการชําระหุ้นให้ครบถ้วนภายในเวลา 4 ปี โดยมอบหมาย
ให้อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ไปพิจารณาข้อความในข้อ 8 ให้มีความเหมาะสม เช่น “บริษัทร่วมทุนกําหนดทุน       
จดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามญั จํานวน 10 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้น หุ้นละ 10 บาท ทัง้นี ้ให้มีการชําระ
หุ้นให้ครบถ้วนภายในเวลา 4 ปี” เป็นต้น 

2. แก้ไขตราครุฑท่ีสว่นหวัประกาศเป็นตรามหาวิทยาลยัให้ถกูต้อง 
 
5.5  การขอกําหนดสีประจําวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ เพิ่มเตมิในประกาศของมหาวิทยาลยั  

ตามท่ีท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัในคราวประชมุ ครัง้ท่ี 388(8/2560) เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 
2560 ได้มีมติเห็นชอบในหลกัการให้ดําเนินการจดัตัง้วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์  โดยได้โอนย้ายหลกัสตูรและนกัศกึษา
จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภเูก็ต จํานวน 4 หลกัสตูร  มาสงักดัวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ นัน้ 
ในปีการศกึษา 2560 จะมีนกัศกึษาสําเร็จการศกึษารุ่นแรก วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์จึงขอกําหนดสีประจําวิทยาลยั
เป็นสีแดงอิฐ (#B52324) เป็นสีพืน้  และสีดาร์คเทอร์ควอยซ์ (#33C0CA) เป็นสีแถบตรงกลาง  ดงัรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบกําหนดสีประจําวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ ดงันี ้
- สีแดงอิฐ (#B52324) เป็นสีพืน้  
- สีดาร์คเทอร์ควอยซ์ (#33C0CA)  เป็นสีแถบตรงกลาง 

 
5.6  หน่วยงานท่ีมีแนวปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้มีการคดัเลือกแนวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นมา 
โดยได้พฒันากระบวนการคดัเลือกเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึน้ รวมทัง้ได้กําหนดแผนดําเนินการและกรอบ
ระยะเวลาไว้อย่างชดัเจนเพ่ือให้ได้ผลการพิจารณาก่อนการจดัทํา SAR ระดบัมหาวิทยาลยั นัน้ ในปี 2560 
สํานักงานประกันคุณภาพได้แจ้งให้คณะ/หน่วยงานส่งเอกสารแนวปฏิบตัิท่ีดีเพ่ือเสนอให้กรรมการพิจารณา  
แนวปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิพิจารณาคดัเลือกภายในวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีคณะ/หน่วยงานเสนอแนวปฏิบตัิท่ีดี
ให้กรรมการพิจารณา จํานวน 9 คณะ/หน่วยงาน รวม 15 เร่ือง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ  
ในคราวประชมุ เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้พิจารณาคดัเลือกคณะ/หน่วยงานท่ีมีแนวปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิแล้ว ไมมี่
โครงการใดได้รับการคดัเลือกเป็นแนวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) แตมี่ 1 โครงการ ท่ีได้รับรางวลัมุ่งสูแ่นวปฏิบตั ิ  
ท่ีเป็นเลิศ (Toward Best Practice) ได้แก่ เร่ืองการส่งเสริมและพฒันานวตักรรม ด้านการบริหารจดัการ ของสํานกั 
วิทยบริการ  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ไม่มีโครงการใดได้รับการคดัเลือกเป็นแนวปฏิบตัิ

ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  ทัง้นี ้ ให้มี 1 โครงการได้รับรางวลัมุ่งสูแ่นวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ (Toward Best Practice) 
ได้แก่ เร่ือง “การสง่เสริมและพฒันานวตักรรม ด้านการบริหารจดัการ” ของสํานกัวิทยบริการ 
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5.7  หลกัการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างพสัดสํุาหรับงานวิจยั ตาม พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจ้างและการบริหาร
พสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

ตามพระราชบญัญตัิการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดให้
หน่วยงานภาครัฐดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างและบริหารพสัดตุามพระราชบญัญตัดิงักลา่ว นัน้ เพ่ือให้การจดัซือ้จดัจ้าง
พสัดสํุาหรับงานวิจยัของทุกคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลยัดําเนินการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไป   
ในทิศทางเดียวกัน  สํานกัวิจยัและพฒันาจึงได้จดัประชุมหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
ผู้ อํานวยการกองคลงั  เจ้าหน้าท่ีพสัด ุและเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานวิจยัของคณะ/หน่วยงาน เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์  
2561 เพ่ือรับฟังความเห็นและปัญหาในการปฏิบตัิงานจดัซือ้จดัจ้างตาม พ.ร.บ.การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหาร
พสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึง่มีผลบงัคบัใช้ เม่ือวนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 โดยสรุปผลการหารือในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

1. การจดัซือ้จดัจ้างก่อน พ.ร.บ.การจดัซือ้จดัซือ้จ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  
มีผลบงัคบัใช้ 

1) การจดัซือ้จดัจ้างในโครงการวิจยั โดยเฉพาะการซือ้วสัด ุนกัวิจยัจดัซือ้เองโดยรวบรวม
ใบเสร็จไว้เป็นหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ  ซึ่งเป็นการปฏิบตัิตามประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง 
แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัทนุอดุหนนุการวิจยัจากเงินงบประมาณแผน่ดนิและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553   

2) การจัดซือ้ครุภัณฑ์วิจัย จัดซือ้โดยคณะ/หน่วยงาน ซึ่งจัดซือ้ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 

2. การจดัซือ้จดัจ้างหลงั พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผล
บงัคบัใช้ ซึง่มีปัญหาในการปฏิบตั ิดงันี ้                 

1) การจดัซือ้จดัจ้างในโครงการวิจยัต้องดําเนินการตาม พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจ้างและบริหาร
พสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560                     

2) คณะ/หน่วยงานยงัไม่มีแนวปฏิบตัิในการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างพสัดสํุาหรับงานวิจยั 
ตาม พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีชดัเจน 

3. แนวทางในการแก้ไขปัญหา                     
1) จดัตัง้คณะทํางานเพ่ือจดัทําแนวปฏิบตัิการจดัซือ้จดัจ้าง  และจดัทําแบบฟอร์มการจดัซือ้

จดัจ้างให้นกัวิจยักรอกรายละเอียด 
2) คณะทํางานจดัทําแนวปฏิบตัิการจดัซือ้จดัจ้างพสัด ุและจดัทําแบบฟอร์มเพ่ือใช้เป็น

มาตรฐานเดียวกนั และเม่ือจดัทําแล้วเสร็จอาจจะเชิญวิทยากรหรือผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัทําแนวปฏิบตัิการ
จดัซือ้จดัจ้างพสัดภุาครัฐมาให้ข้อเสนอแนะ 

3) หลงัจากผู้ เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะแล้วจะนําแนวปฏิบตัิการจัดซือ้จัดจ้างพสัดุ 
และจดัทําแบบฟอร์มเสนอท่ีประชมุ ก.บ.ม. พิจารณาให้ความเห็นชอบและจดัทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลยัตอ่ไป 
ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมต ิ ดงันี ้ 
1. เห็นชอบให้มีการทํางานร่วมกนัระหวา่งเจ้าหน้าท่ีพสัดแุละนกัวิจยัของคณะ/หน่วยงาน

ในการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างพสัดสํุาหรับงานวิจยั โดยขอให้คณะ/หน่วยงานดแูลนกัวิจยัในเร่ืองดงักลา่วเพ่ือไมใ่ห้
กระทบตอ่การทําวิจยั 
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2. เห็นชอบให้แตง่ตัง้คณะทํางานจดัทําแนวปฏิบตัิการจดัซือ้จดัจ้างพสัดสํุาหรับงานวิจยั 

โดยมอบหมายให้สํานกัวิจยัและพฒันาประสานงานกบัวิทยาเขตปัตตานี ภเูก็ต สรุาษฎร์ธานี และตรัง เพ่ือให้

บคุลากรจากวิทยาเขตตา่ง ๆ ร่วมเป็นคณะทํางานในการจดัทําแนวปฏิบตัิการจดัซือ้จดัจ้างพสัดสํุาหรับงานวิจยั 

และจดัทําแบบฟอร์มการจดัซือ้จดัจ้างพสัดสํุาหรับงานวิจยัให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ทัง้ 5 วิทยาเขต  ซึง่จะเสนอ

แนวปฏิบตัิฯ และแบบฟอร์มการจดัซือ้จดัจ้างพสัดสํุาหรับงานวิจยัให้ท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาในการประชุม

เดือนพฤษภาคม 2561 

อนึง่ ท่ีประชมุได้เสนอแนะเพิ่มเตมิวา่ท่ีประชมุอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มอบหมาย

ให้รองศาสตราจารย์ชศูกัดิ์  ลิ่มสกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการจดัทําร่างระเบียบ 

ว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและบริหารพสัดขุองมหาวิทยาลยัท่ีเป็นสมาชิก ทปอ. เพ่ือรองรับการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.

จดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น กรณีท่ีได้รับการยกเว้นตามความในข้อ 7 แห่ง พ.ร.บ.

จดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น  ทัง้นี ้หากระเบียบฯ ดงักลา่วแล้วเสร็จ คณะทํางานฯ 

อาจจะนํามาประกอบการพิจารณากําหนดเป็นแนวปฏิบตักิารจดัซือ้จดัจ้างพสัดสํุาหรับงานวิจยัของมหาวิทยาลยัตอ่ไป 
 

5.8 การจ้างพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีจบการศกึษาวฒุิจากตา่งประเทศ     

กองการเจ้าหน้าท่ีแจ้งวา่คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการได้เสนอเร่ืองการจ้างพนกังาน

มหาวิทยาลยัท่ีจบการศกึษาวฒุิจากตา่งประเทศ จํานวน 1 ราย ได้แก่ นายกรวิทย์  เกาะกลาง  วฒุิ Doctor of Philosophy 

(Public Management) จาก University Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย  
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้จ้าง นายกรวทิย์  เกาะกลาง เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั

ไปพลางก่อนท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจะพิจารณาคณุวฒุิแล้วเสร็จ 

 

5.9  การพิจารณาให้พนกังานมหาวิทยาลยัประเภทวิชาการตําแหน่งคณาจารย์ประจําท่ีเกษียณอายุ

อยูป่ฏิบตังิานตอ่ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 

ด้วยกองการเจ้าหน้าท่ีได้เสนอเร่ืองการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลยัท่ีเกษียณอาย ุ   

อยูป่ฏิบตังิานตอ่ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมต ิ ดงันี ้

1. ให้แก้ไขในข้อ 3.1 จาก “คือ” เป็น “เช่น”  

2. ให้แก้ไขในข้อ 3.2 จาก “ให้กําหนดภาระงานของผู้ ท่ีได้รับการพิจารณาอนุมตัิให้อยู่

ปฏิบตังิานตอ่ คือ” เป็น “กําหนดภาระงานของผู้ ท่ีได้รับการพิจารณาอนมุตัใิห้อยูป่ฏิบตังิานตอ่ มีหน้าท่ีสอน วิจยั 

บริการวิชาการ ทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม และภาระงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น” 
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3. เห็นชอบให้แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการให้พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีเกษียณ 
อายอุยูป่ฏิบตังิานตอ่  ดงันี ้

1) รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานบริหารบคุคล   ประธานกรรมการ 
2) รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานวิจยั    กรรมการ 
3) รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานวิชาการ/การศกึษา   กรรมการ 
4) รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานแผนงานงบประมาณ  กรรมการ 
5) ผู้ อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี    เลขานกุาร 

4. เห็นชอบกําหนดขัน้ตอนการพิจารณาการให้พนักงานมหาวิทยาลยัท่ีเกษียณอายุ
อยู่ปฏิบตังิานตอ่ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ตามท่ีเสนอ 

5. เห็นชอบแบบการพิจารณาให้พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีเกษียณอายอุยู่ปฏิบตัิงานต่อ                    
ตามท่ีเสนอ 

 
5.10  การจ่ายเงินคา่ตอบแทนสําหรับพนกังานมหาวิทยาลยัตําแหน่งวิชาการ  

ด้วยกองการเจ้าหน้าท่ีได้เสนอเ ร่ืองการจ่ายเงินค่าตอบแทนสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลยัตําแหน่งวิชาการ  ในประเดน็ตา่ง ๆ  ดงันี ้

1. ให้เพิ่มระดับผลการประเมินผลงานเพ่ือขอรับค่าตอบแทนสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลยัตําแหน่งวิชาการเพ่ือเป็นการจงูใจให้บคุลากรได้สร้างผลงานทางวิชาการจากเดิมระดบั 0 - 3 เป็น ระดบั 
0 - 4 และมีสดัสว่นคา่ตอบแทนเพิ่มระดบัท่ี 4 ในอตัรา 1.5 เท่าจากเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ ซึง่กําหนดให้ 
เฉพาะ Track วิจยั โดยบคุลากรกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ และกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแตล่ะ
ตําแหน่งจะต้องมีจํานวนผลงานท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมลู WoS และบคุลากรกลุม่สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
แตล่ะตําแหน่งจะต้องมีจํานวนผลงานท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมลู WoS หรือ Scopus ดงันี ้
 

ตําแหน่งวิชาการ 
ระดบัผล
การประเมิน 
ผลงาน 

ผลงานตามประเภท (Track) 

กลุม่ผู้ ท่ีอายงุาน 
ไม่เกิน 5 ปี 

กลุม่ผู้ ท่ีอายงุานมากกวา่ 5 ปี 
เน้นการสอน เน้นการวิจยั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ระดบั 0 
- ระดบั 1 
- ระดบั 2 
- ระดบั 3 
 
- ระดบั 4** 

น้อยกวา่ 1 รายการ 
1 รายการ 
2 รายการ 
1 รายการ และ  
1 รายการ (WoS/Scopus) 

- 

น้อยกวา่ 1 รายการ 
1 รายการ 
2 รายการ 
1 รายการ และ  
1 รายการ (WoS/Scopus) 

- 

น้อยกวา่ 1 รายการ 
1 รายการ 
2 รายการ 
1 รายการ และ  
1 รายการ (WoS/Scopus) 
3 รายการ (WoS/Scopus) 
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ตําแหน่งวิชาการ 
ระดบัผล
การประเมิน 
ผลงาน 

ผลงานตามประเภท (Track) 

กลุม่ผู้ ท่ีอายงุาน 
ไม่เกิน 5 ปี 

กลุม่ผู้ ท่ีอายงุานมากกวา่ 5 ปี 
เน้นการสอน เน้นการวิจยั 

รองศาสตราจารย์ - ระดบั 0 
- ระดบั 1 
- ระดบั 2 
- ระดบั 3 
 
- ระดบั 4** 

น้อยกวา่ 2 รายการ 
2 รายการ 
4 รายการ 
2 รายการ และ  
1 รายการ (WoS/Scopus) 

- 

น้อยกวา่ 2 รายการ 
2 รายการ 
4 รายการ 
2 รายการ และ  
1 รายการ (WoS/Scopus) 

- 

น้อยกวา่ 1 รายการ 
(นานาชาต)ิ 
1 รายการ (นานาชาต)ิ 
2 รายการ (นานาชาต)ิ 
1 รายการ (นานาชาต)ิ และ  
1 รายการ (WoS/Scopus) 
4 รายการ (WoS/Scopus) 

ศาสตราจารย์ - ระดบั 0 
 
- ระดบั 1 
- ระดบั 2 
- ระดบั 3 
 
- ระดบั 4** 

น้อยกวา่ 1 รายการ 
(นานาชาต)ิ 
1 รายการ (นานาชาต)ิ 
2 รายการ (นานาชาต)ิ 
1 รายการ (นานาชาต)ิ และ  
1 รายการ(WoS/Scopus) 

- 

น้อยกวา่ 1 รายการ 
(นานาชาต)ิ 
1 รายการ (นานาชาต)ิ 
2 รายการ (นานาชาต)ิ 
1 รายการ (นานาชาต)ิ และ  
1 รายการ (WoS/Scopus) 

- 

น้อยกวา่ 1 รายการ 
(Wos/Scopus) 
1 รายการ (WoS/Scopus) 
1.5 รายการ (WoS/Scopus) 
2 รายการ (WoS/Scopus 
 
5 รายการ (WoS/Scopus) 

 
 การจ่ายคา่ตอบแทนผลงานของบคุลากรตําแหน่งวิชาการตามผลการประเมินผลงาน

ในแตล่ะระดบัจากอตัราเงินประจําตําแหน่ง นอกเหนือจากเงินประจําตําแหน่งวิชาการท่ีได้รับ  ดงันี ้
 

ผลการประเมนิ 

ตามลงาน 

สดัสว่นคา่ตอบแทน 

ท่ีได้เพิ่ม 

เงินคา่ตอบแทนเพิม่เตมิ (บาทตอ่เดือน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

ระดบั 0 0 0 0 0 

ระดบั 1 0.4 2,240 3,960 5,200 

ระดบั 2 0.8 4,480 7,920 10,400 

ระดบั 3 1.2 6,720 11,880 15,600 

ระดบั 4** 1.5 8,400 14,850 19,500 

 
ทัง้นี  ้ ให้บุคลากรท่ีมีผลการประเมินตามผลงานในระดับ 4 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 

(ผลงาน 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป ให้ได้รับค่าตอบแทนตามผลงานในอัตรา 1.5 เท่าของเงิน
ประจําตําแหน่งทางวิชาการ  
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2. ให้เปล่ียนแปลงวิธีการเทียบผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมลูกรณีมีหลายผลงานท่ีมี
สว่นร่วมต่ํากวา่ร้อยละ 25 และรวมกนัแล้วไมถ่ึงร้อยละ 25  ดงันี ้
 

ฐานข้อมลูการตีพิมพ์ผลงานวิจยั 

หมายเหต ุWoS Scopus ระดบั 

นานาชาต ิ

ระดบัชาต ิ

(TCI) 

ร้อยละของ

ผลงานรวม 

นบัผลงานใน

ฐานข้อมลู 

15% - 5% 10% 30% 1 บทความ  

(WoS) 

- มีร้อยละของผลงานรวม  

  มากกวา่ 25%   

- สามารถเทียบผลงานวิจยัได้ ดงันี ้ 

  1 รายการ (WoS)  

  เท่ากบั 2 รายการ (นานาชาต)ิ  

  เท่ากบั 4 รายการ (TCI) 

  (แตไ่มส่ามารถเทียบกลบัได้) 

10% - 5% 5% 20% 0.5 บทความ  

(WoS) 

- มีร้อยละของผลงานรวม  

  น้อยกวา่  25%   

- ไมส่ามารถเทียบผลงานวจิยั 

  ได้ทกุกรณี 
 

3. ให้ปรับข้อความในประกาศฯ เร่ืองการกําหนดหลกัเกณฑ์งานสร้างสรรค์ของบคุลากร

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2559 ข้อ 3 ประเภทของงานสร้างสรรค์  ดงันี ้

 1) เดมิ ข้อ 3.5 ผลงานสร้างสรรค์อ่ืน ๆ เช่น วรรณกรรม หตัถกรรม หรืองานสร้างสรรค์
อ่ืน ๆ ฯลฯ  เปล่ียนแปลงเป็น ข้อ 3.5 ผลงานสร้างสรรค์อ่ืน ๆ เช่น วรรณศลิป์  ประยกุต์ศลิป์  
       2) ให้เพิ่มเตมิ ข้อ 3.6 สถาปัตยศลิป์  และข้อ 3.7 ดริุยางคศลิป์ 

4. บคุลากรท่ีมีผลงานสร้างสรรค์และจะขอรับค่าตอบแทนตามผลงานจะต้องมีหลกัฐาน 

ท่ีแสดงถึงคณุภาพของผลงานและควรเผยแพร่ผลงานเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนนบัตัง้แต่วนัแรกท่ีบุคลากร  

ได้เผยแพร่ผลงาน  ดงันี ้

   1) ผลงาน/ชิน้งานท่ีแสดง ต้องมี peer review 

 2) รายงาน (Production paper) 

   3) สจิูบตัรวิทยาการ 
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5. ให้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการเทียบเคียงแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์กับการตีพิมพ์
ผลงานวิจยั ดงันี ้

 

ลําดบัท่ี การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ การตีพิมพ์งานวิจยั (เดมิ) การตีพิมพ์งานวิจยั (ใหม)่ 
1 ระดบันานาชาต ิ ฐานข้อมลูระดบันานาชาต ิ ฐานข้อมลูระดบันานาชาต ิ

(WoS/Scopus) 2 ระดบัภมูิภาคอาเซียน 
3 ระดบัความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ 
ฐานข้อมลูระดบันานาชาต ิ      

(ท่ีไมใ่ช่ WoS/Scopus) 
4 หอศลิป์ขององค์กรหรือสมาคม ฐานข้อมลูระดบัชาต ิ(TCI) ฐานข้อมลูระดบัชาต ิ(TCI) 
5 ระดบัสถานศกึษา 

   
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข  โดยให้เพิ่มระดบัผลการประเมินผลงานเพ่ือขอรับ

ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาการเพ่ือเป็นการจูงใจให้บุคลากรได้สร้างผลงานทาง
วิชาการ จากเดิมระดบั 0 - 3 เป็น ระดบั 0 - 4 ทุก Track โดยให้นําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัพิจารณาอีกครัง้หนึง่ 

 
5.11  การกําหนดอตัราพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้เพิ่มใหม่ ครัง้ท่ี 3 ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (ครัง้ท่ี 3/2561)   
ด้วยกองแผนงานได้เสนอเร่ืองการกําหนดอตัราพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้เพิ่มใหม ่

ครัง้ท่ี 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครัง้ท่ี 3/2561)  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตกํิาหนดอตัราพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้เพิ่มใหม ่ครัง้ท่ี 
3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครัง้ท่ี 3/2561) จํานวน 16 อตัรา  ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี 6 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป   
ดงันี ้

- คณะพยาบาลศาสตร์ 
  ตําแหน่งอาจารย์      จํานวน 6 อตัรา 
- โครงการจดัตัง้วิทยาลยันานาชาตยิางพาราไทย-จีน 
  ตําแหน่งอาจารย์      จํานวน 4 อตัรา 
- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
  ตําแหน่งพยาบาล      จํานวน 2 อตัรา 
  ตําแหน่งพนกังานทางการแพทย์     จํานวน 4 อตัรา 
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อนึ่ง  วิธีการสรรหาและคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลยัเข้าสู่ตําแหน่งดงักล่าว ให้ใช้
ตามประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2561  

 
5.12  การคดัเลือกผู้แทนผู้บริหารระดบัตา่ง ๆ ในการให้ข้อมลูการสรรหาอธิการบดี  

ตามข้อ 11(2) ของข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดบั
ตา่งๆ  ซึง่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีในคราวประชมุ ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 ได้พิจารณา
แล้ว มีมติรับฟังความคิดเห็นผู้บริหารระดบัต่าง ๆ จํานวน 6 คน จากกลุ่มสาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาละ 2 คน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นผู้พิจารณาการคดัเลือก  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาการคดัเลือกผู้แทนผู้บริหารระดบัตา่งๆ  ดงันี ้
1. ผู้แทนรองอธิการบดีท่ีเลือกกนัเอง    จํานวน 1 คน 
2. ผู้แทนคณบดีท่ีเลือกกนัเอง     จํานวน 3 คน 

(สาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จํานวน 1 คน  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 1 คน   
 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ จํานวน 1 คน)  

3. ผู้แทนผู้ อํานวยการศนูย์ สถาบนั สํานกั วิทยาลยั ท่ีเลือกกนัเอง จํานวน 1 คน    
4. ผู้แทนผู้ อํานวยการกอง ท่ีเลือกกนัเอง    จํานวน 1 คน 

 
ท่ีประชมุมีมตคิดัเลือกผู้แทนผู้บริหารไปให้ข้อมลูในการสรรหาอธิการบดี  ดงันี ้
1. ผู้แทนรองอธิการบดีท่ีเลือกกนัเอง จํานวน 1 คน ได้แก่  

รองอธิการบดี  
สํารอง ได้แก่ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ 

รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี รองอธิการฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศ 
2. ผู้แทนคณบดีท่ีเลือกกนัเอง จํานวน 3 คน ดงันี ้

(1) สาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จํานวน 1 คน ได้แก่  
คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
สํารอง ได้แก่  คณบดีคณะศกึษาศาสตร์  คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

(2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 1 คน ได้แก่  
คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
สํารอง ได้แก่  คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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(3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ จํานวน 1 คน ได้แก่  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
สํารอง ได้แก่  คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   

3. ผู้แทนผู้ อํานวยการศนูย์ สถาบนั สํานกั วทิยาลยั ท่ีเลือกกนัเอง จํานวน 1 คน ได้แก่  
ผู้ อํานวยการสํานกัวิจยัและพฒันา 
สํารอง ได้แก่ ผู้ อํานวยการสถาบนัสนัตศิกึษา ผู้ อํานวยการอทุยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 

4. มอบหมายให้รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่จัดประชุมให้ผู้ อํานวยการกอง 
หวัหน้าสํานกังานเลขานกุารสว่นงาน คดัเลือกกนัเอง จํานวน 1 คน 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบโดยการนําเสนอ 
6.1  รายงานผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กองคลงัได้รายงานผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณสะสม  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 ถงึวนัท่ี 
20 กมุภาพนัธ์ 256  ดงันี ้

งบรายจ่ายประจํา เบกิจ่ายร้อยละ 36.58 
งบรายจ่ายลงทนุ เบกิจ่ายร้อยละ 14.28 
เบกิจ่ายภาพรวม เบกิจ่ายร้อยละ 33.11 

ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

6.2  รายงานผลการเบกิจ่ายงบลงทนุของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 
กองคลงัได้รายงานผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณงบลงทนุ ณ วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561  

ดงันี ้
1. งบประมาณงบลงทนุ เป็นคา่ครุภณัฑ์ 177 รายการ จํานวนเงิน 683.8636 ล้านบาท 

- เซน็สญัญาแล้ว/อยูร่ะหวา่งเซน็สญัญา จํานวนเงิน 92.9977 ล้านบาท 
- อยูร่ะหวา่งการดําเนินการจดัซือ้/จดัจ้าง จํานวนเงิน 590.8659 ล้านบาท 
- เบกิจ่ายแล้ว 39.6568 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 5.79 

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 



- 22 - 
 

3. รวมงบลงทนุเบกิจ่ายทัง้หมด 141.6443 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 14.28 
ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

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

ณ วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561  ดงันี ้
- เงินกนัไว้เบกิเหล่ือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 65.6101 ล้านบาท 

เบกิจ่าย 34.8297 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 53.09 
- เงินขยายเวลาเบกิจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 58.6412 ล้านบาท 

เบกิจ่าย 18.9621 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 32.34  
ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

6.4  ระบบการจดัการเรียนรู้สําหรับมหาชน (PSUMOOC) 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้มอบหมายให้ศนูย์สง่เสริมและพฒันาการเรียนรู้รับผิดชอบดแูลระบบ

สนบัสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน เช่น 
LMS2, PSU English Test (Online) และ Myschool@PSU เป็นต้น นัน้  ปัจจบุนัการจดัการเรียนการสอนผ่านระบบ
จดัการเรียนรู้สําหรับมหาชน (Massive Open Online Course: MOOC) มีแนวโน้มเพิ่มขึน้และเป็นท่ีต้องการ
ของผู้ เรียนยคุใหม่ ซึง่ MOOC มีแนวคิดการเรียนรู้แบบออนไลน์ทัง้หมด ศนูย์สง่เสริมและพฒันาการเรียนรู้จึงได้
พฒันา PSU MOOC โดยใช้ Moodle Platform รองรับการจดัการเรียนการสอนแบบ MOOC ของมหาวิทยาลยั  
ในอนาคต  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือจดัการเรียนการสอนแบบระบบเปิด ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
อย่างไม่มีข้อจํากดั  รวมทัง้เปิดโอกาสทางการศกึษาให้แก่บคุคลทัว่ไปและเป็นช่องทางการให้บริการวิชาการแบบใหม ่
ซึง่กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ กลุม่บคุคลทัว่ไป (เป้าหมายหลกั) และบคุลากร/นกัศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
(ใช้ PSU passport) ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

6.5  แนวทางการสง่เสริมคณุภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา 
ด้วยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จดัทําแนวทางการส่งเสริมคณุภาพการ

เรียนการสอนในสถาบนัอดุมศกึษา โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุให้อาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา
พฒันาตนเองให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแนวทางดงักล่าวประกอบด้วย
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องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ องค์ความรู้ (knowledge) สมรรถนะ (Competencies) และค่านิยม (Values) และมี
ระดบัคณุภาพ จํานวน 4 ระดบั ซึง่สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาสง่เสริมและสนบัสนนุให้สถาบนัอดุมศกึษา
นําไปใช้เป็นแนวทางหรือแบบอย่างในการพฒันาอาจารย์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญา วตัถุประสงค์ 
และบริบทของแตล่ะสถาบนัตอ่ไป  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุรับทราบ 
 

6.6  รายงานผลการดําเนินงานโครงการจดัการศกึษาพเิศษ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปีการศกึษา 
2559 (สงิหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560)  

ตามท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้ดําเนินการจดัการศกึษาในลกัษณะโครงการพิเศษ
ตัง้แต่ปีการศึกษา 2532 เพ่ือเป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาท่ีทําให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นการเปิดโอกาสและทางเลือกให้กับผู้ เรียนท่ีมี
ข้อจํากดัเร่ืองเวลาและภาระงานได้เรียนรู้วิชาการท่ีทนัสมยัอนัจะส่งผลให้การปฏิบตัิงานมีคณุภาพเพิ่มขึน้ และ
ได้รับวฒุิการศกึษาสงูขึน้ ซึง่กองแผนงานได้มีความเห็นเก่ียวกบัโครงการจดัการศกึษาพิเศษของมหาวิทยาลยั 
ดงันี ้

- โครงการจดัการศกึษาพิเศษของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษา และเป็นช่องทางสําหรับบุคคลในวยัทํางาน ทัง้จากภาครัฐและเอกชน ท่ีจะสามารถพฒันาความรู้
ความสามารถของตนเอง และพฒันาหน่วยงาน/วิชาการ อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาสงัคมและประเทศชาตติอ่ไป 

- การบริหารจดัการโครงการจดัการศกึษาพิเศษได้มีการพฒันาคณุภาพอย่างต่อเน่ือง 
และมีการสนบัสนนุการพฒันาโครงการ/หลกัสตูรในด้านต่าง ๆ เช่น การพฒันาอาจารย์ประจําหลกัสตูรการประเมิน
หลกัสตูร การสง่เสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนกัศกึษา 

สําหรับในปีการศกึษา 2559 คณะ/หน่วยงานได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ
จดัการศึกษาพิเศษ ประจําปี 2559 รวมทัง้สิน้ 33 โครงการ เป็นโครงการระดบัปริญญาตรี จํานวน 5 โครงการ 
ระดบัปริญญาโท จํานวน 26 โครงการ และระดบัปริญญาเอก จํานวน 2 โครงการ (โดยในจํานวนนีย้งัไม่รวม
โครงการในระดบัปริญญาตรีท่ีเพิ่งเร่ิมเปิดรับนกัศกึษา จึงไม่ประเมินผลการดําเนินการในรอบนี ้1 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชานิตศิาสตร์ (ภาคสมทบ) คณะนิตศิาสตร์)  ซึง่มหาวิทยาลยัจงึได้จดัทําข้อมลูสรุปผลการดําเนินโครงการ
จดัการศกึษาพิเศษ ประจําปี 2559 พร้อมสรุปวิเคราะห์ข้อมลูตามตวัชีว้ดัคณุภาพ โดยได้นําเสนอข้อมลูตวัชีว้ดั
คณุภาพ จํานวน 4 ตวัชีว้ดั ได้แก่ เป้าหมายการรับนกัศกึษา จํานวนการออกกลางคนัของนกัศกึษา การเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และสถานะทางการเงิน ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
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6.7  รายงานผลการดําเนินงานเร่ืองร้องเรียน 
ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนได้รายงานผลการดําเนินการเร่ืองร้องเรียนรอบคร่ึงปีงบประมาณหลงั 

(เมษายน 2560 ถึง กนัยายน 2560) ซึง่เป็นการรายงานผลจาก 2 แหลง่ข้อมลู ได้แก่ ข้อมลูจากศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน 
และข้อมลูจากคณะ/หน่วยงานทกุวิทยาเขต  ดงันี ้

1. การรายงานผลจากศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน มีเร่ืองร้องเรียน จํานวน 5 เร่ือง ได้แก่ วิทยาเขต
หาดใหญ่ จํานวน 4 เร่ือง และวิทยาเขตตรัง จํานวน 1 เร่ือง ซึง่ดําเนินการแล้วเสร็จทัง้ 5 เร่ือง โดยได้เสนอข้อมลู
สถิตเิร่ืองร้องเรียนแยกตามประเภทตา่ง ๆ ดงันี ้ 

- สถิตเิร่ืองร้องเรียนแยกตามประเภทเร่ืองและวิทยาเขต 
- สถิตเิร่ืองร้องเรียนแยกตามเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียน 
- ตารางเปรียบเทียบจํานวนเร่ืองร้องเรียน (แยกตามประเภทเร่ืองแตล่ะวิทยาเขต) ตัง้แต่

เดือนเมษายน 2559 ถึง เดือนกนัยายน 2559 และตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนกนัยายน 2560 
2. การรายงานผลจากคณะ/หนว่ยงานทกุวิทยาเขต จํานวน 42 คณะ/หน่วยงาน มีคณะ/หน่วยงาน

รายงานว่าไม่มีเร่ืองร้องเรียน จํานวน 37 คณะ/หน่วยงาน และมีเร่ืองร้องเรียน จํานวน 5 คณะ/หน่วยงาน รวมเร่ือง
ร้องเรียน จํานวน 52 เร่ือง ซึง่ดําเนินการแล้วเสร็จทัง้ 52 เร่ือง โดยเสนอข้อมลูสถิตเิร่ืองร้องเรียนแยกตามประเภท
ตา่ง ๆ ดงันี ้

- สถิตเิร่ืองร้องเรียนแยกตามช่องทางการรับเร่ือง 
- สถิตเิร่ืองร้องเรียนแยกตามประเภทเร่ือง 
- สถิตเิร่ืองร้องเรียนแยกตามเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียน 

ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

6.8  โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรพฒันาผู้ นําการเปล่ียนแปลง 
ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการอํานวยการพฒันาบุคลากร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ นํา          
การเปล่ียนแปลง (Transformative Leadership Development Program) ระหว่างวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 ถึง 
วนัท่ี 19 มิถนุายน 2561 ซึ่งกองการเจ้าหน้าท่ีได้ส่งหนงัสือเชิญเข้าร่วมหลกัสตูรดงักล่าวไปยงัคณะ/หน่วยงาน 
ตา่ง ๆ ตามหนงัสือท่ี มอ 028/ว100 ลงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561 แล้วนัน้ กองการเจ้าหน้าท่ีจึงได้นําเสนอข้อมลู
โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรพฒันาผู้ นําการเปล่ียนแปลงในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

1. กลุม่เป้าหมาย  
1) บคุลากรของมหาวิทยาลยั ได้แก่ กลุม่รองคณบดี หวัหน้าภาควิชา หวัหน้าสาขาวิชา 

Young Ph.D. ทกุคณะ และไม่เคยเข้าร่วมหลกัสตูรนกับริหารท่ีมหาวิทยาลยัจดั จํานวน 30 คน โดยได้รับข้อมลู
การตอบรับเข้าร่วมโครงการเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 แล้ว จํานวน 14 คน 
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2) บคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมือง
คอหงส์ หอการค้าจงัหวดัสงขลา และสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัสงขลา จํานวน 10 คน 

3) บคุลากรของบริษัทหาดทิพย์ จํากดั (มหาชน) จํานวน 10 คน โดยได้รับข้อมลูการ
ตอบรับเข้าร่วมโครงการเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 แล้ว จํานวน 10 คน 

2. ช่วงเวลาเรียน จํานวน 6 ครัง้ ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และศกึษา
ดงูาน จํานวน 1 ครัง้ ณ สถาบนัพฒันาบคุลากรปัญญาภิวฒัน์ เขาใหญ่  

3. การสมทบคา่ใช้จ่าย  
1) การฝึกอบรมของบุคลากร ม.อ.ท่ีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลยัจะรับผิดชอบ

คา่ใช้จ่ายให้คนละ 30,100 บาท คณะต้นสงักดัร่วมสมทบคา่ใช้จ่าย คนละ 12,900 บาท (กรณีผู้ เข้าร่วมโครงการ
อยูต่า่งวิทยาเขต หากมีคา่เดนิทางและคา่ท่ีพกัให้เบกิจากหน่วยงานต้นสงักดั) 

2)  การศกึษาดงูานภายในประเทศของบคุลากร ม.อ. ระหว่างวนัท่ี 18 - 19 มิถนุายน 2561 
ณ สถาบนัพฒันาบคุลากรปัญญาภิวฒัน์ เขาใหญ่ คณะต้นสงักดัเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย 

3) บคุลากรภายนอกสมทบคา่ใช้จ่าย คนละ 43,000 บาท 
ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 
6.9  โครงการ The Youth Innovation Competition on Lansang – Mekong Region’s Governance 

And Development 2020 (YICMG ประจําปี 2563) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตตรังนําเสนอท่ีประชมุว่าโครงการ The Youth Innovation Competition 

on Lansang - Mekong Region’s Governance And Development (YICMG) ซึง่เป็นโครงการประกวดโครงงาน
เพ่ือสร้างนวตักรรมสําหรับการแก้ปัญหาในมิตติา่ง ๆ บนพืน้ท่ีราบลุม่แม่นํา้โขง โดยเปิดโอกาสให้นกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัท่ีตัง้อยู่ในประเทศริมแม่นํา้โขง รวม 6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา และประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ  ซึง่โครงการดงักลา่วจดัโดยมหาวิทยาลยั Fudan ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การสนบัสนนุของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
หลายหน่วยงาน  

โครงการ YICMG ได้จดัการแขง่ขนัแล้ว จํานวน 3 ครัง้ ดงันี ้ 
1) ครัง้ท่ี 1 จดัระหว่างวนัท่ี 15 - 21 สิงหาคม 2559 ณ เขตปกครองตนเองยซูู มณฑลซิงไห่

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่นางสาวสนิุดา  รัตนพนัธ์ นกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ได้รับรางวลัชนะเลศิ ประเภท The Best Multi-national Team  
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2) ครัง้ท่ี 2 จดัระหว่างวนัท่ี 12 - 16 มกราคม 2561 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมหาวิทยาลยักวางสี ร่วมเป็นเจ้าภาพ  ซึง่นายศภุณฐั  เขียดหน ู นางสาวปาณิสรา  เพชรย้อย
และนางสาววิภาวี  วิพลชยั นกัศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ผ่านเข้ารอบ 
16 ทีมสดุท้าย  

3) ครัง้ท่ี 3 จดัระหว่างวนัท่ี 26 - 31 มกราคม 2561 ณ นครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว ร่วมเป็นเจ้าภาพ  ซึง่นกัศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง ได้รับรางวลั ดงันี ้

- รางวลัชนะเลิศ ประเภท The Best Multi-national Team ได้แก่ นางสาวนาครินทร์  นิลนิภา 
 - รางวลัชนะเลิศ ประเภท The Best Incubation จากผลงาน “Eco - Tourism with Application” 
ได้แก่ นางสาวนิอารยา  มาแสะ  นางสาวนาครินทร์  นิลนิภา  และนายธนกร  บญุญวฒัน์วณิชย์ 

สําหรับการจัดการแข่งขนัโครงการ YICMG ในปี 2562 กําหนดจัดช่วงเดือนมกราคม 2562         
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา  โดยมหาวิทยาลยัภมูินทร์พนมเปญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ  และในปี 2563 กําหนด
จดัช่วงเดือนภมุภาพนัธ์ 2563 ณ จงัหวดัภเูก็ต ประเทศไทย โดยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ  
ซึง่ท่ีประชมุ YICMG เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้หารือเพ่ือเตรียมการ
จดังาน YICMG ท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในปี 2563 ในประเด็นตา่ง ๆ ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 

 
ท่ีประชมุรับทราบ 
 

6.10  การพิจารณาคณุวฒุพินกังานมหาวิทยาลยั 
ตามท่ี อ.ก.ม. มหาวิทยาลยัในคราวประชมุครัง้ท่ี 12/2543  เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2543 

มีมติมอบอํานาจการพิจารณาคณุวฒุิผู้ สําเร็จการศกึษาจาก สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย 
และญ่ีปุ่ น ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนมุตั ิแล้วแจ้งท่ีประชมุ อ.ก.ม.มหาวิทยาลยัทราบ  นัน้   

 
อธิการบดีได้พจิารณาคณุวฒุิของพนกังานมหาวิทยาลยั จํานวน 2 ราย  ดงันี ้
1. นายภริูพรรห์  กาลเนาวกลุ  คณะเศรษฐศาสตร์ วฒุิ Master of Arts (Global Business) 

จาก The University of Westminster สหราชอาณาจกัร ให้ได้รับเงินเดือนเดือนละ 24,600 บาท ตัง้แตว่นัท่ี 9 
มกราคม 2561  ซึง่เป็นวนับรรจ ุ

2. นายธรรมสินธ์  อิงวิยะ  คณะแพทยศาสตร์ วฒุิ Doctor of Philosophy (Environmental 
Health and Engineering) จาก The Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health 
สหรัฐอเมริกา ให้ได้รับเงินเดือนเดือนละ 30,000 บาท  ตัง้แตว่นัท่ี 29 ธนัวาคม 2560  ซึง่เป็นวนัสําเร็จการศกึษา 

 
ท่ีประชมุรับทราบ 




