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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ครั้งที่ 4/2561 

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561  เวลา 09.30 น. 
ด้วยระบบ Teleconference  ณ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละวิทยาเขต 
ซึ่งวิทยาเขตหาดใหญ่ประชุม ณ ห้องประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี 

-------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล   อธิการบดี   
2. อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา   รองอธิการบดี 
3. รองศาสตราจารย์จุฑามาส  ศตสุข   รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
5. อาจารย์บุญประสิทธ์ิ  กฤตยป์ระชา  รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ 
6. รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง  รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ 

วิทยาเขตปัตตานี 
8. อาจารย์บดินทร์  แวลาเตะ   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
9. รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์            รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์  วิสุนทร    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
11. รองศาสตราจารย์วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร   รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต 

และรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวิทย์  พจนตันติ  รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

และรักษาการในตําแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
14. ศาสตราจารย์ดํารงศักด์ิ  ฟ้ารุ่งสาง   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
15. รองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลิมยานนท์     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
16. รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชติเกียรติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์  วิทยานนท์    รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์  
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  นิยมบัณฑิต   คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
20. รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกุล    คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
21. รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
22. รองศาสตราจารย์ทรงชัย  ฐิตโสมกุล      รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   

      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
23. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยูรวงศ์    คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
24. รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศักด์ิ  คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา  จันทร์แย้ม    คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
26. ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศด์ารา   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์   
27. อาจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท ์   คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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28. อาจารย์สินาด  ตรีวรรณไชย   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์ 
29. รองศาสตราจารย์สน่ัน  ศุภธีรสกุล    คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย   
30. อาจารย์วิชญะ  ทองตะโก     รักษาการในตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา

      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
31. รองศาสตราจารย์เอกรินทร์  สังข์ทอง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
32. รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ย้ินเสน   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
33. รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
34. อาจารย์สัมพันธ์  คงมาก     รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ

      แทนคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร    
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์ 
36. อาจารย์สุธิรัส  ชูช่ืน     รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระหว่างประเทศ  

      ทรัพยากรการเรียนรู้และกิจการพิเศษ  
      แทนคณบดีคณะรัฐศาสตร ์

37. อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี 
38. รองศาสตราจารย์ปรารถนา  กาลเนาวกุล  คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว  
39. รองศาสตราจารย์พันธ์  ทองชุมนุม   คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุวรรณ  ทับเที่ยง  คณบดีคณะวิเทศศึกษา 
41. อาจารย์วิชุตา  แซ่เจีย      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนานักศึกษา

      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   
43. อาจารย์เมธาวี  ว่องกิจ    รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  

      แทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศักด์ิ  ดือเระ    รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาระบบและกิจการพิเศษ 

      แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา   
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา  เวทย์ประสิทธ์ิ  ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่
46. รองศาสตราจารย์วิชัย  กาญจนสุวรรณ  ผู้อํานวยการสถาบันสันติศึกษา 
47. อาจารย์พลชาติ  โชติการ     รักษาการในตําแหน่งรองผู้อํานวยการฝ่ายนวกรรมวิจัย 

      แทนผู้อํานวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
48. รองศาสตราจารย์ประณีต  สง่วัฒนา    รองผู้อํานวยการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

      แทนผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 
49. รองศาสตราจารย์มนตรี  กาญจนะเดชะ  ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ ์ พัฒนศักด์ิภิญโญ ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์   
51. รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล  ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  

อรรถกระวีสุนทร   
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์  รวมเจริญ  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง 
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรปวีณ์  พุ่มเกิด  ผู้อํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
54. อาจารย์เล็ก  แซ่จิว    รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ  
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  ช่ืนจิตต์ศิริ  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
56. นายคมกริช  ชนะศรี    ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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57. นางสุวิมล  คงพล     ผู้อํานวยการกองกลาง 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

58. นายสิทธิศักด์ิ  สมบัติยานุชิต   ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

59. นางปัทมา  กาญจนพงศ์    หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

60. นายเริงศักด์ิ  ธรานุเวชน์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริหารงานบุคคล   
กองการเจ้าหน้าที่  ผู้ช่วยเลขานุการ 

61. นางสาวสุชาดา  เลิศวณิชย์วัฒนา   นักวิชาการอุดมศึกษา งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ช่วยเลขานุการ  

62. นางสาวกรุณา  พลรักษ ์    นักวิชาการอุดมศึกษา งานการประชุม กองกลาง 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

63. นางสาวอุมาภรณ์  ชาติสุวรรณ   นักวิชาการอุดมศึกษา งานการประชุม กองกลาง 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1. รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทฆีสกุล   รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทร  อัยรักษ์   รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ ่
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา  ไชยลังกา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
6. อาจารย์นิทัศน์  เพราแก้ว    ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสรุาษฎร์ธานี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คํารณ  พิทักษ ์   ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลิน  ธรรมสิทธ์ิบูรณ ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   
2. อาจารย์สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา  เดวิสัน   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
5. รองศาสตราจารย์บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบตรวจสอบ 
6. อาจารย์คงศักด์ิ  จะวะนะ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศษิย์เก่าสัมพันธ์  

         วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี     
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  

         วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
8. อาจารย์สุวัฒน์  จุฑาพฤทธ์ิ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการพิเศษ  

         วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี     
9. อาจารย์ยุวดี  ลีเบ็น    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและหอพักในกํากับ  

         วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี     
10. รองศาสตราจารย์สินชัย  กมลภิวงศ์  รักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิศักด์ิ  จันทรัตน์    ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี   
12. นายเรวัต  รัตนกาญจน์    ประธานอนุกรรมการสภาพนักงาน 

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 
13. นางสาวแอลนา  ธีรภัทร์ตระกูล   ประธานอนุกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

         วิทยาเขตภูเก็ต 
14. รองศาสตราจารย์วราภรณ์  ตันรัตนกุล  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 

        ยางพาราไทย-จีน 
15. นายแดง  โฉมทอง    ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
16. นางนิษณา  เหมกุล    ผู้อํานวยการกองคลัง  
17. นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต   ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล  
18. นางสาวอารยา  พวงแก้ว    หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  กองแผนงาน 
19. นางนิศากร  ช่างสุวรรณ         รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานทะเบียนประวัติ  

        กองการเจ้าหน้าที่ 
20. นางวัชรี  ไชยศรี                      บุคลากรชํานาญการ งานทะเบียนประวัติ  

        กองการเจ้าหน้าที่ 
21. นางสาวจุฑารัตน์  อยู่อําไพ      นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ  

        งานแผนงานงบประมาณ กองแผนงาน 
22. นางสาวธัญญลักษณ์  ฤทธิรงค์     นักตรวจสอบภายในชํานาญการ หน่วยตรวจสอบภายใน  
23. นางสาวจตุพร  อมรกุล      นักวิชาการอุดมศึกษา งานทะเบียนประวัติ  

        กองการเจ้าหน้าที่  
 
เริ่มประชุมเวลา 09.34 น. 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  อธิการบดี  ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและได้ดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังน้ี 

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1  บุคลากรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลจากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ได้จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561 เรื่องกลยุทธ์
ดิจิทัลสําหรับอุดมศึกษา :  การเสริมสร้างการเรียน การสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher 
Education : Enhancing Teaching, Learning and Assessment” ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมวิชาการดังกล่าวได้กําหนดให้มีโครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบ   
ด้านการสอน พ.ศ. 2561 ซึ่งรองศาสตราจารย์จิตเกษม สุวรรณรัฐ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับประกาศเกียรติคุณอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในฐานะเป็นมหาวิทยาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน 
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อน่ึง มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการประจําปีของสมาคมเครือข่ายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) อย่างต่อเน่ือง  ดังน้ี 

- การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจําปี 2559 เรื่องปฏิบัติการการเรียนรู้ Learning in 
Action : Sharing Best Practices in Active Learning among Thai Universities เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 
เมษายน 2559 ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างในการนําเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาการเรียน 
การสอนที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณภาพสําหรับโลกในศตวรรษที่ 21  

- การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2560 เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 4.0 and Higher Education Teaching 
and Learning Development” เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 ได้รับคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนา
ด้านการเรียนการสอนที่สามารถเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้าน Problem Based Learning ที่มี
คุณภาพ และคณะแพทยศาสตร์ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน 
Problem Based Learning  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ และประธานท่ีประชุมได้แสดงความยินดีพร้อมมอบของท่ีระลึกให้แก่  

รองศาสตราจารย์จิตเกษม  สุวรรณรัฐ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
2.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานการประชุม  โดยให้แก้ไขหน้า 19 วาระที่ 5.10 

ให้เพ่ิม “ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ทั้งน้ี  ในอนาคตให้คํานึงถึงมิติด้านอ่ืน ๆ ในการพัฒนาอาจารย์ โดยให้ทันรอบการ
ประเมินในปีงบประมาณต่อไป” 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อน 

3.1  ความคืบหน้าการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัย ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2561 ได้พิจารณาเห็นชอบเร่ืองหลักการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัย ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้วน้ัน สํานักวิจัยและพัฒนาได้รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัย ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยได้
ดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัย และได้แจ้งข้อมูลหนังสือด่วนที่สุด
จากกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ และรายงานการประชุมช้ีแจง 
ในเรื่องดังกล่าวของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ซึ่งสํานักวิจัยและพัฒนาได้จัดทํา
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เป็นบันทึกไว้ รวมท้ังเอกสารสรุปประเด็นประชุมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ  โดยที่ประชุมได้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. ศูนย์บริการวิชาการควรพิจารณาทบทวนปรับเอกสารสัญญาของโครงการบริการวิชาการ

ที่มหาวิทยาลัยจะรับมาจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยควรระบุช่ือนักวิจัยผู้เป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้ดําเนินการโครงการ
ในเอกสารสัญญาให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการบริการวิชาการไม่ต้อง
ดําเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เน่ืองจากเป็นการดําเนินการโครงการ
โดยตัวบุคคลไม่ใช่คณะ/หน่วยงาน  จึงขอให้ศูนย์บริการวิชาการไปศึกษาแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการของกระทรวงการคลัง และจัดทําขั้นตอนวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว และ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  

2. การทําสัญญาของโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ  คณะ/หน่วยงาน และสํานักวิจัย
และพัฒนา ควรระบุช่ือนักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการและจัดทําเป็นคําสั่งอย่างชัดเจน 

3. ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัยของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอไปศึกษาข้อมูลอีกคร้ังหน่ึงว่าต้องดําเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่   

4. สําหรับหน่วยงานบริการวิชาการต่าง ๆ ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ที่ได้จัดทําขึ้น
เป็นการเฉพาะ เช่น ร้านยาเภสัชฯ ม.อ. ของคณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น ขอให้หน่วยงานบริการวิชาการดังกล่าว
ทบทวนระเบียบฯ ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการ
ให้บริการทางวิชาการของกระทรวงการคลัง ทั้งน้ี กรมบัญชีกลางจะมีหนังสือเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างแจ้งมายัง
มหาวิทยาลัยอีกหน่ึงฉบับ ซึ่งหน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการอาจจะรอหนังสือฉบับดังกล่าวของกรมบัญชีกลางอีกครั้ง 
ก่อนที่จะพิจารณาทบทวนระเบียบฯ 

5. มหาวิทยาลัยจะเร่ิมดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการของกระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่ได้
รับทราบข้อมูล พร้อมทั้งรอดําเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่
ระหว่างดําเนินการโดยคณะทํางานจัดทําแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

6. ขอให้คณะทํางานจัดทําแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ไปกําหนดแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัย และจัดทําแบบฟอร์มเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน      
ทั้งมหาวิทยาลัย โดยควรจัดทําตัวอย่างแบบฟอร์มอย่างง่ายเพ่ือให้คณะ/หน่วยงานสามารถใช้เป็นแบบอย่างในการ
จัดทําข้อมูล 
 

3.2  การจ่ายเงินค่าตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาการ 
ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 

6 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่ง
วิชาการทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาการ  และให้นําเสนอ 
ที่ประชุมในคราวประชุมคร้ังถัดไป น้ัน  คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาทบทวนการกําหนดผลงานฯ 
แล้ว มีมติให้เพ่ิมระดับผลการประเมินผลงานในระดับ 4 และได้รับค่าตอบแทนฯ ในอัตรา 1.5 เช่นเดียวกับกลุ่มเน้นวิจัย  
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ให้กับกลุ่มผู้ที่อายุงานไม่เกิน  5 ปี  กลุ่มผู้ที่อายุงานไม่เกิน 5 ปีเน้นการบริการวิชาชีพสุขภาพ  กลุ่มผู้ที่อายุงานมากกว่า 
5 ปีเน้นการสอน  กลุ่มผู้ที่อายุงานมากกว่า 5 ปีเน้นการบริการวิชาชีพสุขภาพ โดยบุคลากรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละตําแหน่งจะต้องมีจํานวนผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล WoS 
และบุคลากรกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แต่ละตําแหน่งจะต้องมีจํานวนผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล WoS 
หรือ Scopus ดังน้ี 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน 3 รายการ 
- รองศาสตราจารย์   จํานวน 4 รายการ 
- ศาสตราจารย์   จํานวน 5 รายการ 
ทั้งน้ี ให้บุคลากรที่มีผลการประเมินตามผลงานในระดับ 4 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 (ผลงาน 1 

ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60) เป็นต้นไป ให้ได้รับค่าตอบแทนตามผลงานในอัตรา 1.5 เท่าของเงินประจําตําแหน่งทาง
วิชาการ โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทําร่างประกาศฯ เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา  ดังน้ี 

1. ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งวิชาการ พ.ศ. ....  

2. ร่างประกาศฯ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์งานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ  ดังน้ี    
1. เห็นชอบให้เพ่ิมระดับผลการประเมินผลงานในระดับ 4 และได้รับค่าตอบแทนฯ ในอัตรา 

1.5 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาการทุกประเภทภาระงาน (Track) นับผลงานต้ังแต่ปี 2560 (จ่ายค่าตอบแทน 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) โดยบุคลากรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละ
ตําแหน่งจะต้องมีจํานวนผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล WoS และบุคลากรกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แต่ละตําแหน่งจะต้องมีจํานวนผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล WoS หรือ Scopus ดังน้ี 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน 3 รายการ    
- รองศาสตราจารย์  จํานวน 4 รายการ    
- ศาสตราจารย์   จํานวน 5 รายการ 
อน่ึง ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ในปีต่อไปควรนําเรื่องคุณภาพเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการ

จ่ายเงินค่าตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาการ และให้แยกการจ่ายเงินฯ ของสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกจากกัน 

2. เห็นชอบร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....  

3. เห็นชอบร่างประกาศฯ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์งานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. .... โดยให้แก้ไขการเรียงลําดับการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในข้อ 8 ให้เหมือนกับข้อ 6 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

4.1  การแต่งต้ัง 
กองการเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องการแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ดังน้ี 
1. การแต่งต้ังกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

ดังน้ี 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา  จิตภักดีบดินทร์ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล  เสนาะกรรณ์  
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2. การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัย  โกรทินธาคม เป็นกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  

3. การแต่งต้ังกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ดังน้ี 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  สังขทัต ณ อยุธยา 
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตราจารย์ดวงพร  คันธโชติ 
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ศศิวิมล  สุขบท 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 
4.2  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะศิลปศาสตร์ 

ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดต้ังกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 ข้อ 10  
กําหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

10.1 ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี หรือ 
10.2 ตายหรือลาออก หรือ 
10.3 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
เน่ืองจากวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะศิลปศาสตร์ได้ครบ

วาระการดํารงตําแหน่งแล้ว คณะศิลปศาสตร์ศาสตร์จึงเสนอขอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ชุดใหม่      
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์รพีพรรณ  สุวรรณณัฐโชติ ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย์สุจิตรา  จรจิตร ที่ปรึกษา 
4. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการ  
5. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนา  ไกรฤกษ์ กรรมการ 
7. อาจารย์สิตา  มูสิกรังษี กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  น่ิมสุวรรณ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑลีย์  ไวทยะวณิช กรรมการ 
10. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้จัดการกองทุนและเลขานุการ 
11. นางสาวอุษา  สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4.3  สรุปผลการประเมินค่างานของตําแหน่งทั่วไป ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

ตามที่คณะ/หน่วยงานได้เสนอผลการประเมินค่างานของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ จํานวน 21 ตําแหน่ง น้ัน คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น     
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานของ
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ตําแหน่งทั่วไป ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะดังกล่าว  แล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ  ดังน้ี    
1. อนุมัติการประเมินค่างาน  เห็นชอบให้กําหนดตําแหน่ง จํานวน 20 ตําแหน่ง  ดังน้ี 

1.1 ตําแหน่งเลขที่ 2108 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งพยาบาล ระดับปฏิบัติการ  
ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งพยาบาล ระดับ
ชํานาญการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์     

1.2 ตําแหน่งเลขที่ 0838 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งพยาบาล ระดับปฏิบัติการ  
ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งพยาบาล ระดับ
ชํานาญการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

1.3 ตําแหน่งเลขที่ 2109 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งพยาบาล ระดับปฏิบัติการ  
ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งพยาบาล ระดับ
ชํานาญการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

ทั้งน้ี ให้แบ่งจ่ายเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะของตําแหน่งพยาบาล 
ระดับชํานาญการ คณะแพทยศาสตร์ จํานวน 3 ตําแหน่ง (ลําดับที่ 1.1 - 1.3)  เน่ืองจากเกินกรอบตําแหน่งร้อยละ 30 
ของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการของคณะแพทยศาสตร์ โดยให้คณะแพทยศาสตร์จ่าย 50% 
และมหาวิทยาลัยจ่าย 50%  

1.4 ตําแหน่งเลขที่ 4317 ข้าราชการ ตําแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปฏิบัติงาน   
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชํานาญงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

1.5 ตําแหน่งเลขที่ 0018 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาระบบคําสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญการ ฝ่ายพัฒนาระบบคําสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

1.6 ตําแหน่งเลขที่ 0220 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาระบบคําสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญการ ฝ่ายพัฒนาระบบคําสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

1.7  ตําแหน่งเลขที่ 1348 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชํานาญการ คณะศิลปกรรมศาสตร ์

1.8 ตําแหน่งเลขที่ 1093 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ชํานาญการ สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ 

1.9 ตําแหน่งเลขที่ 1094 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ชํานาญการ สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ     

1.10 ตําแหน่งเลขที่ 4144 พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตําแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี ระดับชํานาญการ สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ 
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1.11 ตําแหน่งเลขที่ 3829 พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตําแหน่งช่างไฟฟ้า 
ระดับชํานาญงาน สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ระดับชํานาญงาน
พิเศษ สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ 

1.12 ตําแหน่งเลขที่ 1657 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
ระดับชํานาญการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ     

1.13 ตําแหน่งเลขที่ 2231 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
ระดับชํานาญการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ 

1.14 ตําแหน่งเลขที่ 3146 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ 
ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี สํานักวิทยบริการ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชํานาญการ 
ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี สํานักวิทยบริการ     

1.15 ตําแหน่งเลขที่ 4148 พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตําแหน่งบรรณารักษ์ 
ระดับชํานาญการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี สํานักวิทยบริการ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งบรรณารักษ์ 
ระดับชํานาญการพิเศษ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี สํานักวิทยบริการ     

1.16 ตําแหน่งเลขที่ 0912 พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด ระดับชํานาญงาน ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี สํานักวิทยบริการ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับชํานาญงานพิเศษ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี สํานักวิทยบริการ 

1.17 ตําแหน่งเลขที่ 4427 พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด ระดับชํานาญงาน ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี สํานักวิทยบริการ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับชํานาญงานพิเศษ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี สํานักวิทยบริการ 

1.18 ตําแหน่งเลขที่ 4231 พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับชํานาญงาน ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี สํานักวิทยบริการ กําหนดตําแหน่งเป็น 
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับชํานาญงานพิเศษ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี สํานักวิทยบริการ 

ทั้งน้ี ให้แบ่งจ่ายเงินประจําตําแหน่งประเภททั่วไปของตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด ระดับชํานาญงานพิเศษ สํานักวิทยบริการ จํานวน 3 ตําแหน่ง (ลําดับที่ 1.16 - 1.18)  เน่ืองจากเกินกรอบ
ตําแหน่งร้อยละ 30 ของตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานพิเศษของสํานักวิทยบริการ โดยให้สํานักวิทยบริการ     
จ่าย 50% และมหาวิทยาลัยจ่าย 50%  

1.19 ตําแหน่งเลขที่ 4775 พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตําแหน่ง
นักวิชาการช่างทันตกรรม ระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น 
ตําแหน่งนักวิชาการช่างทันตกรรม ระดับชํานาญการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  

1.20 ตําแหน่งเลขที่ 2564 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ
ปฏิบัติการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
ระดับชํานาญการพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. เห็นสมควรให้สํานักวิทยบริการทบทวนการประเมินค่างานอีกคร้ังหน่ึง  ดังน้ี 
-  ตําแหน่งเลขที่ 1156 ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชํานาญการ  สังกัด

สํานักวิทยบริการ ซึ่งขอประเมินค่างานเป็นระดับชํานาญการพิเศษ  เห็นสมควรให้สํานักวิทยบริการทบทวนการ
ประเมินค่างานอีกครั้งหน่ึง  เน่ืองจากหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อนของงานยังไม่ปรากฏ
ในลักษณะงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องพิจารณาโดยการนําเสนอและแสดงความคิดเห็น 
5.1  การขอรับทุนสนับสนุนโครงการจัดต้ัง “สถานวิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ” 

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมให้งานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนและรองรับ
บัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทั้งการสร้างองค์ความรู้ 
และนวัตกรรม การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา รวมท้ังการนําผลมาใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชนหรือสังคมและ
ตอบสนองวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยมหาวิทยาลัยจึงได้
สนับสนุนการจัดต้ังเครือข่ายวิจัย โดยกําหนดไว้ 4 ประเภท คือ สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจัยความเป็นเลิศ สถาน
วิจัย และหน่วยวิจัย โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ 25% วิทยาเขต 25% และคณะที่เก่ียวข้อง 50%      
ซึ่งการพิจารณาความเหมาะสมและคุณภาพของโครงการจะพิจารณาโดยคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการจัดต้ัง
และดําเนินการเครือข่ายวิจัยที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  น้ัน  คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอรับทุนสนับสนุนโครงการจัดต้ัง 
“สถานวิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์สําหรับ
ระบบอัตโนมัติ พัฒนานวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ และเพ่ือนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ
อัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดต้ังและดําเนินการเครือข่ายวิจัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 แล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระ
การประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการให้ทุนสนับสนุนโครงการจัดต้ัง “สถานวิจัยระบบ

อัตโนมัติอัจฉริยะ”  
โดยที่ประชุมได้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติม  ดังน้ี 
1. ขอให้สํานักวิจัยและพัฒนากําหนดภาระหน้าที่ของเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 

ประเภท ได้แก่ สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจัยความเป็นเลิศ สถานวิจัย และหน่วยวิจัย รวมทั้งสถาบันวิจัยให้มีความ
ชัดเจน เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างในการดําเนินงานของเครือข่ายวิจัยต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

2. สํานักวิจัยและพัฒนาควรพิจารณาทบทวนเปลี่ยนคําว่า “สถานวิจัย” ซึ่งใช้ตาม พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 เป็น “ศูนย์วิจัย” เพ่ือให้สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น โดยปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสามารถใช้คําว่า “ศูนย์วิจัย” ได้ เน่ืองจากไม่ขัดกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  
ทั้งน้ี หากต้องการเปลี่ยนคําว่า “สถานวิจัย” เป็น “ศูนย์วิจัย” ขอให้พิจารณาดําเนินการเปลี่ยนทั้งระบบเพ่ือให้เป็น
รูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

 
5.2  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยค่าเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. .... 

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ น้ัน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้จัดทําร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยค่าเบ้ีย
ประชุมกรรมการ พ.ศ. .... และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมทีมบริหารในคราวประชุม ครั้งที่ 71(3/2561) เมื่อวันที่ 
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27 กุมภาพันธ์ 2561 แล้ว กองคลังจึงเสนอร่างระเบียบฯ ว่าด้วยค่าเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. .... ให้ที่ประชุมพิจารณา  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้นําร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยค่าเบ้ีย

ประชุมกรรมการ พ.ศ. .... เสนอคณะทํางานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

อน่ึง เมื่อมหาวิทยาลัยจัดทําระเบียบฯ ว่าด้วยค่าเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จ 
ขอให้คณะ/หน่วยงานตรวจสอบการจ่ายเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการต่าง ๆ ของคณะ/หน่วยงานในปัจจุบันว่าเป็นไป
ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ ว่าด้วยค่าเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2561 หรือไม่ 
ทั้งน้ี หากการจ่ายเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดใดของคณะ/หน่วยงานไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. และระเบียบฯ 
ดังกล่าว ขอให้คณะ/หน่วยงานหารือกับงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินการ
ต่อไป 

 
5.3  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติงาน  

ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ น้ัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้จัดทําร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการเบิก
จ่ายเงินค่าล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมทีมบริหาร ในคราว
ประชุมครั้งที่ 71(3/2561) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 แล้ว กองคลังจึงเสนอร่างประกาศฯ เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่า
ล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระ      
การประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ  และเพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน ที่ประชุม

ขอให้เพ่ิมข้อความในประกาศฯ ว่าหากมีการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาที่ไม่เป็นไปตามร่างประกาศฯ ฉบับน้ี ขอให้
หน่วยงานเสนอขออนุมัติจากอธิการบดีกรณีพิเศษเป็นรายกรณีไป โดยมอบหมาย ให้กองคลังไปพิจารณาข้อความ  
ที่เหมาะสม และนําประเด็นดังกล่าวหารือคณะทํางานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกคร้ังหน่ึงว่าสามารถเพ่ิมข้อความดังกล่าวในประกาศฯ ได้หรือไม่  

โดยที่ประชุมได้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติม  ดังน้ี 
1. การเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาของบุคลากรขอให้ยึดถือตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 เป็นหลัก  สําหรับหน่วยงานที่มีความ
จําเป็นต้องปฏิบัติงานล่วงเวลาที่แตกต่างหรือนอกเหนือไปจากประกาศฯ ฉบับน้ี ซึ่งอาจจะเกิดประเด็นปัญหาในทาง
ปฏิบัติ เช่น สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ขอให้
หน่วยงานงานดังกล่าวเสนอเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้อธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยให้เสนอขอ
เบิกจ่ายเป็นรายคร้ังแบบแพ็กเก็จให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละเรื่อง  

2. ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานจะต้องจัดกิจกรรมการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง
และมีความจําเป็นต้องให้บุคลากรเลิกงานในช่วงค่ํา อาจจะพิจารณาให้บุคลากรสามารถปรับเวลาเริ่มปฏิบัติงานและ
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เวลาเลิกงานในแต่ละวันที่แตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม เพ่ือลดการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา  เช่น การให้บุคลากร  
ที่ต้องเลิกงานค่ํามาเริ่มทํางานในเวลาเที่ยงจนครบจํานวนช่ัวโมงเวลาปฏิบัติงานตามปกติในแต่ละวัน เป็นต้น  

3. ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าในคณะ/หน่วยงานท่ีมีบุคลากรจํานวนมากอาจจะต้องมีการ
พิจารณาทบทวนประเด็นเรื่องการเบิกค่าล่วงเวลาให้มีความเหมาะสมตามความจําเป็น 

 
5.4  การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2561 

ตามที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2544 ได้พิจารณา
เรื่องโครงการสัปดาห์แห่งการเปิดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการกําหนดให้ทุก
คณะ/หน่วยงานดําเนินการจัดกิจกรรมเป็นประจําทุกปีพร้อมกันในช่วงระยะเวลาที่กําหนด ภายใต้ช่ือ “งาน ม.อ.
วิชาการ” (PSU OPEN WEEK) โดยจัดครั้งแรกเมื่อปี 2546 จนถึงปัจจุบัน น้ัน  สําหรับในปี 2561 ซึ่งเป็นการจัด
งาน ม.อ.วิชาการ ครั้งที่ 16 ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2561 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาเรื่องการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2561 แล้ว มีมติ
เห็นชอบกําหนดให้มีการจัดงาน ม.อ.วิชาการในภาพรวม ประจําปี 2561 ของวิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 17 - 18 
สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และได้กําหนดจุดเด่น (highlight) ของการ
จัดงาน  ดังน้ี 

1. กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนกับมหาวิทยาลัย 
2. กิจกรรมที่แสดงความเป็นนานาชาติ 
3. กิจกรรมที่แสดงความเป็นประชาคมโลก (Global Citizen) 
4. มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม 
5. มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
6. นวัตกรรม สานศิลป์ สู่สากล 
7. เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือการศึกษา (การเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่) 
8. เฉลิมฉลอง 50 ปี ม.อ. 
9. Thailand 4.0 
10. มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาหัวข้อหลัก (Theme) ของการจัดงาน ม.อ.วิชาการ  ตราสัญลักษณ์ 

(Logo) งาน ม.อ.วิชาการ  และการประกาศหยุดการเรียนการสอนในระหว่างการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2561  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ  ดังน้ี 
1. เห็นชอบกําหนดหัวข้อหลัก (Theme) ของการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2561 ดังน้ี 

50 ปี ม.อ. สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 
“2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน”  

2. เห็นชอบการกําหนดตราสัญลักษณ์ (Logo) การจัดงาน ม.อ.วิชาการ  ปี 2561 โดยให้นํา
ตราสัญลักษณ์ (Logo) การจัดงาน ม.อ.วิชาการเดิม  ตราสัญลักษณ์ (Logo) 50 ปี ม.อ. และตราสัญลักษณ์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัย (ตราสัญลักษณ์สําหรับการสื่อสารแบรนด์ PSU) มาใช้ประกอบร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์นําตราสัญลักษณ์ทั้ง 3 แบบไปจัดวางตําแหน่งให้มีความเหมาะสม เพ่ือใช้เป็นตรา
สัญลักษณ์ (Logo) ในการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2561 ต่อไป 



- 14 - 
 

3. เห็นชอบการขอความร่วมมือให้คณะงดการเรียนการสอนในช่วงการจัดงาน ม.อ.วิชาการ 
ประจําปี 2561 เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ (โดยไม่ต้องจัดทําเป็นประกาศ
หยุดการเรียนการสอน) 

 
5.5  โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล 

ตามท่ีคณะทํางานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัช สันติอมรทัต 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ดําเนินงานโครงการวิจัย Smart City Innovation Hub เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสังคมดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่และอุตสาหกรรม
ดิจิทัล น้ัน เพ่ือให้การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลมีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง คณะทํางานดังกล่าว 
จึงได้วางแผนการดําเนินงานจัดต้ังโครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งในระยะแรกของการดําเนินงาน
จะจัดต้ังเป็นหน่วยงานภายใต้สํานักวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและ
นวัตกรรมทางด้านดิจิทัลและไอโอที รองรับการขับเคลื่อนประเทศในยุคหน้า ผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในงานด้านอุตสาหกรรม ทําให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างแท้จริง  และมีเป้าหมายเพื่อ
ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลและไอโอที ที่สามารถสร้างให้เกิดรายได้หรือเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนานวัตกรรมไปใช้งานจริงกับ
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีสําคัญของภาคใต้และประเทศ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามัน 
อุตสาหกรรมแพทย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสมองกลฝังตัว อุตสาหกรรมอาหารทะเลและห้องเย็น 
เป็นต้น สํานักวิจัยและพัฒนาจึงขอเสนอจัดต้ังโครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล  ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการจัดต้ังโครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

ดิจิทัล “Digital Research and Innovation Institute” เป็นหน่วยงานภายใต้สํานักวิจัยและพัฒนา   
โดยที่ประชุมได้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
1. การบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านนวัตกรรมดิจิทัลร่วมกันระหว่างคณะ/หน่วยงาน

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขตเป็นสิ่งสําคัญที่สถาบันต้องดําเนินการให้เกิดขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนะ
เพ่ิมเติมว่าควรกําหนดโครงสร้างของสถาบันให้มีความชัดเจน เพ่ือแสดงให้เห็นการดําเนินงานในแบบบูรณาการ
ร่วมกันทั้ง 5 วิทยาเขต รวมทั้งการบริหารงานวิจัยแบบ Cluster  

2. สําหรับช่ือสถาบันซึ่งที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าอาจจะเปลี่ยนเป็น “สถาบันวิจัยเพ่ือ
นวัตกรรมดิจิทัล หรือ Research Institute for Digital Innovation” เพ่ือให้สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
น้ัน  ที่ประชุมได้มีความเห็นเพ่ิมเติมว่าอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนช่ือสถาบันแต่ต้องกําหนดบทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์
ของสถาบันให้ชัดเจน โดยอาจจะกําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานให้แคบลงเพ่ือแสดงให้เห็นว่าสถาบันจะมี
ทิศทางการดําเนินงานที่มุ่งไปด้านใดในระยะเริ่มต้น 

3. โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมสนับสนุนและ
บูรณาการให้เกิดการวิจัยทางด้านดิจิทัล ซึ่งไม่ได้ทําวิจัยโดยตรง ดังน้ัน การกําหนดให้มีนักวิจัยเต็มเวลา อาจจะไม่
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการดําเนินงานของสถาบันโดยตรง  จึงขอให้พิจารณาทบทวนเร่ืองนักวิจัยเต็มเวลาและ
งบประมาณในการจ้างนักวิจัยเต็มเวลาให้มีความชัดเจนว่าควรสังกัดหน่วยงานใด  

อน่ึง ที่ประชุมได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่าในอนาคตบุคลากรทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
อาจจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการและบริหารวิชาการแบบ Cluster ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้สามารถลด
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อัตราการจ้างบุคลากรใหม่ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรดังกล่าว เช่น ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น และหน่วยงานท่ีมีบุคลากรจากหลายหน่วยงาน มาทํางานร่วมกัน ควรจะมีระบบ
รองรับบุคลากรจากต่างหน่วยงานด้วย รวมท้ังควรมีแนวทางในการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด
ของบุคลากรอย่างเหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยควรดําเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 

 
5.6  การกําหนดสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือมีสิทธ์ิได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ขอกําหนดสาขาวิชาเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือมีสิทธ์ิได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือเพ่ิม
ค่าจ้าง  ดังน้ี   

จําแนกสาขาวิชา 
สาขาวิชาที่ขอเพ่ิมเติม 

หมายเหตุ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

8. ENGINEERING 
   8.1 ENGINEERING  
        (วิศวกรรมศาสตร์) 

 
- Energy Technology 
 
 

- Logistic Management 

 
เทคโนโลยีพลังงาน 
 
 

การจัดการโลจิสติกส ์

 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  วิทยาเขตตรัง 
 

- คณะวิทยาศาสตร์และ  
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ  ดังน้ี 

1. เห็นชอบสาขาวิชาตามข้อ 8 ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเพ่ิมเติม  ซึ่งจะได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

2. ใหม้ีผลบังคบัต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเป็นต้นไป     
 
5.7  การกําหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เพ่ิมใหม่ ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4/2561)   
ด้วยกองแผนงานได้เสนอเร่ืองการกําหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เพ่ิมใหม่ 

ครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4/2561)  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติกําหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เพ่ิมใหม่ ครั้งที่ 4 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4/2561) จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป   

อน่ึง  วิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตําแหน่งดังกล่าวให้ใช้ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบโดยการนําเสนอ 
6.1  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กองคลังได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่15 
มีนาคม 2561  ดังน้ี 
 งบรายจ่ายประจํา เบิกจ่ายร้อยละ 45.87 
 งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายร้อยละ 18.55 
 เบิกจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายร้อยละ 41.61 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.2  รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 
กองคลังได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561  ดังน้ี 
1. งบประมาณงบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์ 177 รายการ จํานวนเงิน 683.8636 ล้านบาท 

- เซ็นสัญญาแล้ว/อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา จํานวนเงิน 92.9977 ล้านบาท 
- อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จํานวนเงิน 590.8659 ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 62.0860 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.08 

2. งบประมาณงบลงทุน เป็นสิ่งก่อสร้าง 16 รายการ จํานวนเงิน 307.7273 ล้านบาท 
- งบผูกพัน 6 รายการ จํานวนเงิน 225.5305 ล้านบาท ก่อหน้ีผูกพันแล้ว 6 รายการ 

จํานวนเงิน 225.5305 ล้านบาท 
- สิ่งก่อสร้าง 1 ปี 10 รายการ จํานวนเงิน 82.1968 ล้านบาท ก่อหน้ีผูกพันแล้ว 3 รายการ 

จํานวนเงิน 14.2081 ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 121.8627 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.60 

3. รวมงบลงทุนเบิกจ่ายทั้งหมด 183.9487 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.55 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.3  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินขยาย/เงินกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
กองคลังได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินขยาย/เงินกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ณ วันที่ 

20 กุมภาพันธ์ 2561  ดังน้ี 
-  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 65.6101 ล้านบาท เบิกจ่าย 

42.5063 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.79 
- เงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 58.6412 ล้านบาท 

เบิกจ่าย 33.3494 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.87 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
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6.4  การนําเสนอเอกสารจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยต่อผู้บริหาร 
ตามที่ศูนย์บริการวิชาการได้จัดต้ังขึ้นโดยการยุบรวมของ 2 งาน ได้แก่ งานบริการวิชาการ 

กองบริการการศึกษา และฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานด้านบริการวิชาการ และทํางานเชิงรุกด้านบริการวิชาการแบบมีรายได้ น้ัน เน่ืองจากศูนย์บริการวิชาการมีภารกิจ
ในการพิจารณานําเสนอเอกสารจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนออธิการบดีทราบ พิจารณาสั่งการ หรือ
นําส่งคณะ/หน่วยงานพิจารณาต่อไป อีกหน่ึงภารกิจ  ซึ่งเป็นภารกิจที่ติดตามมาจากกองบริการการศึกษา  ดังน้ัน  
ศูนย์บริการวิชาการจึงได้ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายระบบประกันคุณภาพ ผู้อํานวยการกองกลาง หัวหน้างานสารบรรณ กองกลาง และ
หัวหน้างานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือหารือในประเด็นการนําเสนอเอกสาร  
จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยต่อผู้บริหาร  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการ  ดังน้ี 

1. หนังสือเก่ียวกับการบริการวิชาการการว่าจ้างที่ปรึกษา ให้ดําเนินการผ่านศูนย์บริการ
วิชาการเหมือนที่ผ่านมา 

2. หนังสือเก่ียวกับการเชิญอธิการบดี  
2.1 การเชิญเป็นวิทยากร เชิญเป็นคณะกรรมการต่างๆ พร้อมเชิญประชุมในฐานะ

คณะกรรมการ ให้ดําเนินการผ่านศูนย์บริการวิชาการเหมือนที่ผ่านมา 
2.2 การเชิญเพ่ือเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน หรือเข้าร่วมงานต่างๆ ให้กองกลางจัดส่ง

อธิการบดีโดยตรง 
3. หนังสือเก่ียวกับการเชิญรองอธิการบดีต่าง ๆ เป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ฯลฯ ให้กองกลาง

จัดส่งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ โดยตรง  
4. หนังสือเก่ียวกับการเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร คณะกรรมการ คณะทํางาน 

ผู้บรรยาย ผู้สอนเสริม ฯลฯ  
4.1 กรณีระบุช่ือบุคคล ให้กองกลางส่งตรงยังคณะต้นสังกัด  
4.2 กรณีไม่ระบุช่ือ หรือประกอบด้วยบุคลากรหลายคณะ ให้ส่งศูนย์บริการวิชาการ 

ดําเนินการ 
5. หนังสือเก่ียวกับการเชิญประชุมในเรื่องทั่วไป ประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็น ให้กองกลาง

จัดส่งไปยังคณะ/หน่วยงานโดยตรง 
6. หนังสือทั่วไป เช่น การขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ ตอบแบบสอบถาม ให้กองกลางจัดส่ง

หน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.5  การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า “ร่วมด้วยช่วยกัน หยุดย้ังเรบีส์”    
ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้นําเสนอข้อมูลการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้หัวข้อ 

“ร่วมด้วยช่วยกัน หยุดย้ังเรบีส์” เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์เรื่องการ
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บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ
วาระการประชุม   

 
ที่ประชุมรับทราบ  และมีมติ  ดังน้ี 
1. เห็นชอบให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ไปศึกษาโมเดลการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือจัดเป็นทําโมเดลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดของ
มหาวิทยาลัย โดยจะนําเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุม ก.บ.ม.ได้รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

2. หลังจากที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ศึกษาโมเดลการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดเรียบร้อยแล้ว
ขอให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ประสานกับวิทยาเขตหาดใหญ่ และเชิญวิทยาเขตต่าง ๆ มาประชุมหารือเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยร่วมกันทั้งระบบ  

3. มอบหมายให้กองอาคารสถานที่วิทยาเขตหาดใหญ่ประสานงานกับคณะสัตวแพทยศาสตร์  
ในการดําเนินการเรื่องสุนัขจรจัดในวิทยาเขตหาดใหญ่ และทําหนังสือแจ้งไปยังคณะต่าง ๆ ในวิทยาเขตหาดใหญ่  
ให้สํารวจจํานวนสุนัขจรจัดในบริเวณของคณะและแจ้งให้กองอาคารสถานที่ทราบ เพ่ือรวมรวบข้อมูลดังกล่าวให้
คณะสัตวแพทย์ต่อไป สําหรับวิทยาเขตต่าง ๆ ที่จะขอความร่วมมือเก่ียวกับปัญหาสุนัขจรจัดจากคณะสัตวแพทยศาสตร์
สามารถแจ้งความประสงค์มายังคณะสัตวแพทย์ได้   

 
โดยที่ประชุมได้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติม  ดังน้ี 
- เน่ืองจากสุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัยมีจํานวนเพ่ิมขึ้นทุกปี การฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขจรจัดจึงมี

ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะควบคุมการเพ่ิมจํานวนของสุนัขจรจัดโดยวิธีการทําหมัน  และควรมีการ
ลงทะเบียนสุนัขจรจัดใน ม.อ. รวมทั้งการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ของบุคลกรที่พักอาศัยใน ม.อ. โดยมหาวิทยาลัย 
ควรกําหนดเป้าหมายในการดําเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังทั้งระบบ เช่น อาจจะกําหนดให้มหาวิทยาลัย
และวิทยาเขตต่าง ๆ แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดได้หมดภายใน 2 – 3 ปี เป็นต้น และหากมหาวิทยาลัยจะเร่ิมต้นในการ
ดําเนินการจัดระเบียบสุนัขจรจัดควบคู่กับการศึกษาและจัดทําโมเดล มหาวิทยาลัยอาจจะเริ่มต้นดําเนินการนําร่อง
ในคณะใหญ่ ๆ หรือคณะที่อยู่ใกล้โรงอาหารก่อนแล้วจึงขยายไปยังพ้ืนที่ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยต่อไป  

- คณะสัตวแพทยศาสตร์อาจจะประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดร่วมกับ
จังหวัดสงขลา  โดยในขณะน้ีจังหวัดสงขลากําลังดําเนินการหาพ้ืนที่สําหรับเป็นที่พักพิงให้แก่สุนัขจรจัดตามโครงการ
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยโครงการดังกล่าวอาจจะเป็นโครงการระยะ
ยาวและได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ควรเข้าไปดําเนินการให้ความ
ช่วยเหลือ 

 
6.6  สรุปผลการจัดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 4 ประจําปี 2560 

ตามที่ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ดําเนินการจัดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 4 “50th ASEAN : 
50th PSU” ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 10 กันยายน 2560 เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี
แห่งการก่อต้ัง ASEAN และ 50 ปี ของการก่อต้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และ
จัดโครงการอาเซียนเพ่ือน้องให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ จํานวน 50 โรงเรียน ภายใต้การดําเนินการร่วมกันของ
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คณะหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 5 วิทยาเขต น้ัน  ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงขอรายงานสรุปผลการจัดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 4 
ประจําปี 2560 ของทั้ง 5 วิทยาเขต  ดังน้ี 

1. วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1) กิจกรรมวิชาการ ได้แก่ 

- ปาฐกถา ดร.ถนัด คอมันตร์ "50 ปี อาเซียน กับทิศทางในอนาคต"  
โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

- การบรรยาย “50 ปี ASEAN 50 ปี ม.อ. สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ”  
โดย นายอิทธิพร บุญประคอง  

- การจัดนิทรรศการ 
2) งาน ASEAN Night & International Food Festival 
3) ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 
4) กิจกรรม ASEAN Bazaar 
5) กิจกรรม ASEAN Movies  
6) กิจกรรมอาเซียนเพ่ือน้อง  

2. วิทยาเขตปัตตานี  
การจัดโครงการอาเซียนสัญจรสู่โรงเรียนนําร่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส และสงขลา) ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย  
- การบรรยายหัวข้อความหลากหลายของอาเซียน 
- การจัดนิทรรศการเก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
- การแข่งขันตอบปัญหาเก่ียวกับอาเซียน 
ผลการดําเนินการจัดกิจกรรมของวิทยาเขตปัตตานีได้จัดกิจจกรมให้แก่โรงเรียนสามัญ

และเอกชนสอนศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา จํานวน 5 วัน วันละ 2 โรงเรียน รวม 10 
โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จํานวน 1,200 คน  

3. วิทยาเขตภูเก็ต  
1) กิจกรรม Art & Painting 
2) ASEAN Extravaganza II ได้แก่  ASEAN Talks, ASEAN Music, ASEAN Dances, 

และ ASEAN Costumes 
ผลการดําเนินการจัดกิจกรรมของวิทยาเขตภูเก็ตโดยภาพรวมผ่านไปได้ด้วยความราบรื่น   

และทุกกิจกรรมสามารถสร้างความสนใจให้แก่นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยได้เป็นอย่างดี โดยการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไปอาจจะให้หน่วยงานและบุคคลจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

4. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1) การจัดนิทรรศการ “ประชาคมอาเซียน”  
2) การจัดกิจกรรมฐาน “มารู้จักอาเซียนกันเถอะ”  
3) การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ชุด “อาเซียนของเรา”  
4) การจัดกิจกรรม Passport ASEAN 

5. วิทยาเขตตรัง 
1) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของนักบัญชีในกิจการที่ลงทุนในประเทศ AEC”  
2) การจัดแสดงนิทรรศการ หัวข้อ “ASEAN Harmony” 
3) การจัดกิจกรรม ASEAN Night /International Food Festival 
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สําหรับการจัดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 5 ประจําปี 2561 ได้กําหนดจัดระหว่างวันที่ 3 - 9 
กันยายน 2561 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม   

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.7  การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริมความเป็น

นานาชาติของมหาวิทยาลัย น้ัน งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษาจึงได้ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยได้จัดทําฐานข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ที่แสดงถึงความเป็นนานาชาติ 
และสร้างโปรแกรมสําหรับรวบรวมข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ของทุกคณะ/หน่วยงาน/วิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย 
ฐานข้อมูล MoU และ ฐานข้อมูล Inbound/Outbound ของนักศึกษา เพ่ือให้การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมีความ
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ลดปัญหาความซ้ําซ้อนในการรวบรวมข้อมูล และเพ่ือความสะดวกในการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการจัดอันดับ Ranking เช่น QS Ranking, U-Multirank เป็นต้น  
ซึ่งการดําเนินการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในส่วนแรกได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้   
ช้ีแจงในการประชุมเสวนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมกับได้มีการจัดอบรมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศ
สัมพันธ์และบุคลากรที่เก่ียวข้องของทุกคณะ/หน่วยงาน/วิทยาเขต เพ่ือให้มีความเข้าใจและความพร้อมในการใช้งาน
โปรแกรมดังกล่าว และจะจัดอบรมอีกคร้ังในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ และได้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. ควรมีการรวบรวมและจัดทําข้อมูลที่ ม.อ. ได้ทํา MOU กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในประเทศไทย  ซึ่งขณะน้ีข้อมูลที่เก่ียวข้องอาจจะกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน เช่น สํานักวิจัยและพัฒนา 
ศูนย์บริการวิชาการ และคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น ดังน้ัน จึงควรมีกลไกในการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มาจัดทําเป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าวต่อไป  

2. ควรจัดทํา link ข้อมูลเพ่ิมไปยังมหาวิทยาลัยที่ ม.อ. ได้ทํา MOU และการ Update 
ข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องเป็นเรื่องที่มีสําคัญมาก จึงควรตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์อยู่เสมอ   

3. ควรเพ่ิมข้อมูล Inbound/Outbound ของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และงานวิเทศสัมพันธ์ขอรับเรื่องดังกล่าวไปประสานงานและหารือกับบัณฑิตวิทยาลัย อีกคร้ังหน่ึง 

4. ควรมีการจัดทําข้อมูล Inbound/Outbound ของบุคลากรด้วย ซึ่งผู้ช่วยอธิการบดี    
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่าประเด็นดังกล่าวได้อยู่ในแผนการดําเนินงานแล้ว โดยจะหารือกับกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ดําเนินการต่อไป 

5. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในอนาคต
ควรมีการแสดงข้อมูลของโครงการที่เกิดประโยชน์จาก MOU ที่ ม.อ. ได้ทําไว้ด้วย 
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6.8  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 1 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้การดําเนินการขององค์กรมีคุณภาพโดยอาศัยศักยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยู่ โดยมี
สาระสําคัญในความร่วมมือ  ดังน้ี 

1. การตกลงร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการระหว่างกัน เพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่อุดมศึกษา ชุมชนและสังคม
ของประเทศ             

2. การตกลงสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ  
ดังน้ี  

1) ด้านการบริหารจัดการการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
2) ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
3) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร 
4) ด้านการพัฒนาความเป็นนานาชาติ  
5) ด้านการวางแผนและพัฒนาการบริหารงบประมาณ และการสร้างรายได้ 
6) ด้านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ และการประเมินคุณภาพสถาบัน 
7) ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางกายภาพ 

ทั้งน้ี ที่ประชุมทีมบริหารในคราวประชุม ครั้งที่ 72 (4/2561) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 
ได้มีมติเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

1. กําหนดวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยจะเสนอประเด็นหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พิจารณา จํานวน 5 หัวข้อ เพ่ือเลือกหัวข้อที่มีความสนใจตรงกัน จํานวน 4 หัวข้อ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 

1) การพัฒนาความเป็นนานาชาติ โดยเฉพาะการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ 
2) การวางแผนและพัฒนาการบริหารงบประมาณและการสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพ 
3) รูปแบบการรับนักศึกษาและการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาเรียน 
4) การบริหารจัดการด้านการวิจัย (ระบบ PRPM และระบบ GSMIS) 
5) การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบ

มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF) 
2. กลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2) หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3) คณะ/หน่วยงานที่มีความสนใจในประเด็นหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
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6.9  การพิจารณาคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามท่ี อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2543  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 มี

มติมอบอํานาจการพิจารณาคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาจาก สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และ
ญี่ปุ่น ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งที่ประชุม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยทราบ น้ัน อธิการบดีได้พิจารณา
คุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย  ดังน้ี 

-  นายสุริยา จิรสถิตสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์  วุฒิ Doctor of Philosophy (Industrial 
Systems Engineering) จาก University of Regina ประเทศแคนาดา ให้ได้รับเงินเดือนเดือนละ 30,000 บาท 
ต้ังแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ซึ่งเป็นวันสําเร็จการศึกษา 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
6.10  การแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์ 

ตามหนังสือ ที่ ศธ 0509(2).3/1035 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 น้ัน สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้แจ้งเรื่องการแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์  ให้ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ต้ังแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559  ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย
ได้รับเรื่อง  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  
ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.11  การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการหรือเข้าทํางานโดยควรจะต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ หรือเป็นบุคคลที่พ้นภาระทางทหารแล้ว เพ่ือความเป็นธรรม
ในสังคม 

ตามหนังสือ ที่ ศธ 0501(1)/ว 37 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้แจ้งเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการหรือเข้าทํางาน โดยควรจะต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ หรือเป็นบุคคลที่พ้นภาระทางทหารแล้ว เพ่ือความเป็นธรรม
ในสังคม และหนังสือ ที่ กห 0221/407 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงกลาโหมได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2526 เก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบและวิธีการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร
กองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในการรับสมัครบุคคล (ทหารกองเกิน) เข้ารับราชการ
หรือเข้าทํางานในรัฐวิสาหกิจให้พิจารณารับผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วก่อนผู้อ่ืน หากจําเป็นจะต้องรับบุคคล (ทหาร
กองเกิน) ที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเข้ารับราชการหรือเข้าทํางานในรัฐวิสาหกิจ เมื่อบุคคลใดถึงกําหนดที่จะต้องไป
เข้ารับการตรวจเลือก ขอให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการให้บุคคลน้ันไปเข้ารับ
การตรวจเลือกให้เสร็จสิ้นตามที่กฎหมายกําหนด และกระทรวงกลาโหมได้ประกาศให้หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนตรวจสอบเอกสารทางทหารท่ีนํามาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าทํางานก่อนที่จะรับบุคคล (ทหารกองเกิน)   
เข้ารับราชการหรือเข้าทํางาน  กระทรวงกลาโหมขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กร
ภาคเอกชนที่อยู่ในการกํากับดูแลในสังกัด ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงกลาโหม ในการรับ
สมัครบุคคลเข้ารับราชการหรือเข้าทํางานโดยควรจะต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการทหารกองประจําการ หรือเป็นบุคคลที่พ้นภาระทางทหารแล้ว เพ่ือความเป็นธรรมในสังคม ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
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6.12  โครงการ กยศ. กรอ. เพ่ือชาติของมหาวิทยาลัย 
 

ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 6.12 ไปไว้ในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งต่อไป 
 
6.13  การติดตามภาระงานและผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สําหรับรอบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 2560 (ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560) 
 

ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 6.13 ไปไว้ในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งต่อไป 
 
6.14  การแก้ปัญหากรณีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 
 

ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 6.14 ไปไว้ในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งต่อไป 
 
6.15  การส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องแบรนด์และอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ทั้ง 5 วิทยาเขต 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์นําเสนอเร่ืองการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องแบรนด์

และอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขตให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ
สื่อสารและทําความเข้าใจเรื่องแบรนด์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าใจความหมาย 
สโลแกน และความเป็นอัตลักษณ์ (Brand PSU) ในทิศทางเดียวกัน ทั้ง 5 วิทยาเขต ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้จัด
โครงการการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องแบรนด์และอัตลักษณ์ โดยกําหนดเวลาและสถานที่สําหรับจัดโครงการ
ดังกล่าวที่วิทยาเขตต่าง ๆ ดังน้ี 

- วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 
สํานักงานอธิการบดี 

- วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม
เขาท่าเพชร สํานักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

- วิทยาเขตตรัง วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2201 
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 

- วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ 
ช้ัน 5 สํานักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 

- วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 
สํานักงานวิทยาเขตปัตตานี 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 
ที่ประชุมรับทราบการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องแบรนด์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ซึ่งจะเริ่มใช้ในเดือนพฤษภาคม 2561  โดยที่ประชุมได้เสนอแนะว่าการนําภาพมาใช้
ประกอบในการส่ือสารแบรนด์และอัตลักษณ์ ควรเป็นภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
และภาพที่สามารถแสดงถึงความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและควรนําภาพ
ดังกล่าวมาใช้ประกอบในการจัดทําคู่มือสื่อสารการใช้แบรนด์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วย นอกจากน้ี ที่ประชุม
ได้ต้ังข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่ายังไม่มีการนําคําว่า "Our Soul is for the Benefit of Mankind"  ซึ่งเป็นคําที่บ่งบอกถึง
ความเป็นอัตลักษณ์ของ ม.อ. มาใช้ในเรื่องแบรนด์และอัตลักษณ์ 




