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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ครั้งที่ 5/2561 

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 2202 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 

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

1. รองศาสตราจารย์ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล   อธิการบดี   
2. อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา   รองอธิการบดี 
3. รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทฆีสกุล   รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
6. อาจารย์บุญประสิทธ์ิ  กฤตยป์ระชา  รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ ่
8. รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง  รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ 

วิทยาเขตปัตตานี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา  ไชยลังกา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตปัตตานี 
11. รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์            รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์  วิสุนทร    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
13. รองศาสตราจารย์วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร   รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต 

และรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวิทย์  พจนตันติ  รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

และรักษาการในตําแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
16. ศาสตราจารย์ดํารงศักด์ิ  ฟ้ารุ่งสาง   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
17. รองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลิมยานนท์     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
18. รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์  รองคณบดี     

      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
19. รองศาสตราจารย์พุฒิศักด์ิ  พุทธวิบูลย์    คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
21. รองศาสตราจารย์อรัญ  งามผอ่งใส    รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

      แทนคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตชไม  โอวาทฬารพร    รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

      แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
23. รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนะ  พิธพรชัยกุล    รองคณบดีฝ่ายบริหารและสารสนเทศ 

      แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
25. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยูรวงศ์    คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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26. รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศักด์ิ  คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา  จันทร์แย้ม    คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
28. ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศด์ารา   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์   
29. อาจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท ์   คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
30. อาจารย์สินาด  ตรีวรรณไชย   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์ 
31. รองศาสตราจารย์สน่ัน  ศุภธีรสกุล    คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย   
32. รองศาสตราจารย์อุษา  เชษฐานนท์  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์
33. รองศาสตราจารย์เอกรินทร์  สังข์ทอง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
34. รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ย้ินเสน   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
35. รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
36. อาจารย์มูอัสซัล  บิลแสละ     คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร    
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์ 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมูลา  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
39. อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี 
40. รองศาสตราจารย์ปรารถนา  กาลเนาวกุล  คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว  
41. รองศาสตราจารย์พันธ์  ทองชุมนุม   คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุวรรณ  ทับเที่ยง  คณบดีคณะวิเทศศึกษา 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงศ์  เพียรโรจน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
44. รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภัย  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศักด์ิ  ดือเระ    รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาระบบและกิจการพิเศษ 

      แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา   
47. อาจารย์พิเชตวุฒิ  นิลละออ     รองผู้อํานวยการ 

      แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา  เวทย์ประสิทธ์ิ  ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่
49. รองศาสตราจารย์วิชัย  กาญจนสุวรรณ  ผู้อํานวยการสถาบันสันติศึกษา 
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนิจ  กิตติธรกุล    รักษาการในตําแหน่งรองผู้อํานวยการ 

      แทนผู้อํานวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
51. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรชีนะ   ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 
52. รองศาสตราจารย์มนตรี  กาญจนะเดชะ  ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ ์ พัฒนศักด์ิภิญโญ ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์   
54. รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล  ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  

อรรถกระวีสุนทร   
55. อาจารย์เทียนทิพย์  ไกรพรม       รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและวางแผน 

      แทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง 
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรปวีณ์  พุ่มเกิด  ผู้อํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
57. อาจารย์เล็ก  แซ่จิว    รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ  
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คํารณ  พิทกัษ ์   ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  ช่ืนจิตต์ศิริ  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
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60. นางสุวิมล  คงพล     ผู้อํานวยการกองกลาง 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

61. นายสิทธิศักด์ิ  สมบัติยานุชิต   ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

62. นางปัทมา  กาญจนพงศ์    หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

63. นางสาวสุชาดา  เลิศวณิชย์วัฒนา   นักวิชาการอุดมศึกษา งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ช่วยเลขานุการ  

64. นางสาวกรุณา  พลรักษ ์    นักวิชาการอุดมศึกษา งานการประชุม กองกลาง 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

65. นางสาวอุมาภรณ์  ชาติสุวรรณ   นักวิชาการอุดมศึกษา งานการประชุม กองกลาง 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 

1. รองศาสตราจารย์จุฑามาส  ศตสุข   รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทร  อัยรักษ์   รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ 
3. อาจารย์บดินทร์  แวลาเตะ   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  วิทยาเขตปัตตานี 
4. นายคมกริช  ชนะศรี    ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
5. นายเริงศักด์ิ  ธรานุเวชน์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริหารงานบุคคล   

กองการเจ้าหน้าที่  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบตรวจสอบ 
2. รองศาสตราจารย์สินชัย  กมลภิวงศ์  รักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิศักด์ิ  จันทรัตน์    ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี   
4. อาจารย์พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์     ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตตรัง 
5. อาจารย์วิชญะ  ทองตะโก     รักษาการในตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา 

      คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
6. นางนิษณา  เหมกุล    ผู้อํานวยการกองคลัง  
7. นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต   ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล  
8. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ    หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน  
9. นางสาวอารยา  พวงแก้ว    หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ กองแผนงาน 
10. นางนิศากร  ช่างสุวรรณ    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานทะเบียนประวัติ  

      กองการเจ้าหน้าที่ 
11. นางสาวกิตติยา  แสะอาหล ี    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานประกันคณุภาพ 
12. นางนวพร  หอมจันทร ์    บุคลากรชํานาญการพิเศษ งานบริหารงานบุคคล  

      กองการเจ้าหน้าที่ 
13. นางวัชรี  ไชยศรี     บุคลากรชํานาญการ งานทะเบียนประวัติ  

      กองการเจ้าหน้าที่ 
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14. นางสาวจุฑารัตน์  อยู่อําไพ   นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ  
      งานแผนงานงบประมาณ กองแผนงาน 

15. นางสาวจตุพร  อมรกุล    นักวิชาการอุดมศึกษา งานทะเบียนประวัติ  
      กองการเจ้าหน้าที่ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  อธิการบดี  ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและได้ดําเนินการตามระเบียบ

วาระการประชุม  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.1  การบรรยายพิเศษเร่ือง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ” โดยนางสาวชนิดา  อาคมวัฒนะ   
นางสาวชนิดา  อาคมวัฒนะ  หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

ภาครัฐ  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้บรรยายพิเศษเรื่อง 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
2.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อน  
3.1 ทบทวนการกําหนดตราสัญลักษณ์ (Logo) การจัดงาน ม.อ.วิชาการ  ปี 2561 

ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม.ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้พิจารณา
เรื่องการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2561 แล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดตราสัญลักษณ์ (Logo) การจัดงาน 
ม.อ.วิชาการ  ปี 2561 โดยให้นําตราสัญลักษณ์ (Logo) การจัดงาน ม.อ.วิชาการเดิม  ตราสัญลักษณ์ (Logo) 50 ปี 
ม.อ. และตราสัญลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย (ตราสัญลักษณ์สําหรับการสื่อสารแบรนด์ PSU) มาใช้ประกอบร่วมกัน 
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์นําตราสัญลักษณ์ทั้ง 3 แบบไปจัดวางตําแหน่งให้มี
ความเหมาะสม เพ่ือใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ในการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2561 ต่อไป น้ัน ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ได้ดําเนินการจัดทําตราสัญลักษณ์ (Logo) การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2561 แล้ว และที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นํา
ตราสัญลักษณ์ (Logo) การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2561 เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี
ได้จัดทําแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) การจัดงาน ม.อ.วิชาการเพ่ิมเติม 3 รูปแบบ พร้อมทั้งจัดทํารูปแบบท้ายกระดาษ
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เพ่ือการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  ดังน้ี 
1. การกําหนดตราสัญลักษณ์ (Logo) การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2561  

1) ตราสัญลักษณ์ (Logo) การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2561 ประกอบด้วยตรา
สัญลักษณ์การจัดงาน ม.อ.วิชาการเดิม และตราสัญลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย (แบรนด์ PSU) โดยจะไม่นํา       
ตราสัญลักษณ์ 50 ปี ม.อ. มาใช้ประกอบด้วย เน่ืองจากมีคําว่า 50 ปี ม.อ. เป็นข้อความปรากฏอยู่ในหัวข้อหลัก 
(Theme) ของการจัดงานบน Logo แล้ว 

2) รูปแบบการจัดวางตราสัญลักษณ์ ม.อ.วิชาการเดิม และตราสัญลักษณ์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัย (แบรนด์ PSU) เพ่ือประกอบใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2561   
ที่ประชุมได้เสนอแนะว่าควรนําแบบตราสัญลักษณ์รูปแบบที่ 3 มาใช้ และนําตราสัญลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย 
(แบรนด์ PSU) โดยตัดคําว่า“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ออก แล้วนํามาวางไว้ด้านหน้าข้อความ (Theme)     
คําว่า “50 ปี ม.อ. ...” กับ “2561 …” โดยปรับขนาดแบรนด์ PSU ให้มีความสูงในระดับเดียวกับข้อความ (Theme)       
ทั้ง 2 บรรทัด  

ทั้งน้ี ที่ประชุมได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินและศูนย์บริการ
วิชาการนําข้อเสนอแนะดังกล่าวไปหารือกับฝ่ายองค์กรสัมพันธ์เก่ียวกับการนําแบรนด์ PSU มาใช้ในรูปแบบตามท่ี  
ที่ประชุมเสนออีกคร้ังหน่ึงว่าสามารถดําเนินการได้หรือไม่ และหากไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์ PSU ที่ประชุม
เห็นสมควรให้ใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2561 ตามรูปแบบที่ที่ประชุมเสนอ 

2. เห็นชอบกําหนดรูปแบบท้ายกระดาษเพ่ือการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 
2561 เป็นรูปแบบที่ 3 โดยให้ตัดคําว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ในแบรนด์ PSU ออก และปรับขนาดแบรนด์ 
PSU และขนาดของขีดในแบรนด์ PSU ให้เหมาะสม ซึ่งอาจจะปรับขีดให้มีขนาดเส้นบางลงหรือปรับระดับความยาว
ขีดให้สามารถเช่ือมโยงกับตราสัญลักษณ์ ม.อ.วิชาการทางด้านขวาเพ่ือใช้แทนขีด footnote 

 
3.2 รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทําแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

สําหรับงานวิจัย 
ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณา

เห็นชอบเร่ืองหลักการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัย ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้รับทราบความคืบหน้า      
การดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัย ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  โดยสํานักวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัย 
และได้นําเสนอข้อมูลหนังสือด่วนที่สุดจากกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ 
พร้อมทั้งได้จัดทําเป็นบันทึกรายงานการประชุมช้ีแจงในเร่ืองดังกล่าวของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 
19 มีนาคม 2561 รวมท้ังเอกสารสรุปประเด็นประชุมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอให้ที่ประชุม ก.บ.ม. ได้รับทราบ 
แล้วน้ัน คณะทํางานจัดทําแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สําหรับงานวิจัยได้จัดทําแนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการ
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จัดซื้อจัดจ้างพัสดุสําหรับงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ  ดังน้ี 
1. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับทุนอุดหนุน

การวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. .... โดยให้แก้ไขข้อ 3.2.1 จากคําว่า “เจ้าหน้าที่โครงการ” 
เป็น “หัวหน้าโครงการ” 

2. เห็นชอบแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สําหรับงานวิจัย ทั้ง 3 แบบฟอร์ม ได้แก่ 
1) แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์วิจัย  
2) แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัย 
3) แบบฟอร์มใบตรวจรับครุภัณฑ์ 

ทั้งน้ี  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป จะต้องแนบใบเสนอราคาจาก
ร้านค้าไม่ตํ่ากว่า 3 ราย 

 
3.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้รับ
ทราบข้อมูลการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้หัวข้อ “ร่วมด้วยช่วยกัน หยุดย้ังเรบีส์” ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์
ได้นําเสนอข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์เรื่องการบริการฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ไปศึกษาโมเดลการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือจัดเป็นทําโมเดลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด   
ของมหาวิทยาลัย และให้นําเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุม ก.บ.ม.ได้รับทราบในการประชุมคร้ังต่อไป น้ัน       
คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้นําเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งได้เสนอแนวทางการวางนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหา ดังน้ี 

- ให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ ควรมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านสัตว์จรจัด
อย่างชัดเจน ตลอดจนการหาอาสาสมัครโดยให้นักศึกษาท่ีเป็นจิตอาสา สามารถนําไปคิดคะแนนการร่วมกิจกรรม
ประโยชน์เพ่ือเพ่ือนมนุษย์ได้ 

- สุนัขและแมวที่เลี้ยงอย่างรับผิดชอบจะได้เข้าโครงการที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนคือ 
ทําหมัน ฉีดวัคซีนฟรีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะมีการทําเคร่ืองหมาย เช่น ปลอกคอ เหรียญ ตีเบอร์ โดยให้แต่ละคณะมีการ
ลงทะเบียนสัตว์เพ่ือทราบและคุมจํานวนสุนัข แมว ให้สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง 

- สุนัขและแมวที่ไม่สามารถนํามาลงทะเบียน (ไม่มีเครื่องหมาย) จะนําไปเข้าสถานพักพิงภายนอก
มหาวิทยาลัย 

- ห้ามบุคลากรเลี้ยงสัตว์แบบไม่รับผิดชอบ ซึ่งจะมีโทษหากฝ่าฝืน เช่น การวางถาดอาหาร 
การให้อาหารโดยที่ไม่สามารถจับสัตว์ได้ 

- ห้ามบุคคลภายนอกนําสัตว์มาปล่อย รวมถึงห้ามนําอาหารมาเลี้ยงสัตว์ โดยกําหนด
มาตรการอย่างชัดเจนหากมีการฝ่าฝืน 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ  และมีมติเห็นชอบให้นําข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ดังกล่าวมากําหนดเป็น

แนวทางหน่ึงในการดําเนินการเรื่องสุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัย 
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โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. มอบหมายให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ประสานงานกับรองอธิการบดีวิทยาเขต

หาดใหญ่และกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดทําประกาศห้ามบุคลากร/นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้อาหารสัตว์จรจัด
ทุกประเภทในมหาวิทยาลัย โดยให้กองการเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าสามารถนําข้อห้ามดังกล่าวมาเช่ือมโยงกับวินัย
บุคลากรและวินัยนักศึกษาได้หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ดําเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือใช้เป็นประกาศร่วมกันทั้ง 
5 วิทยาเขต 

2. แต่งต้ังกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด   
ในมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ประสานงานกับวิทยาเขตต่างๆ เพ่ือเชิญรองอธิการบดี
วิทยาเขตหรือตัวแทนของทั้ง 5 วิทยาเขตร่วมเป็นกรรมการ  

3. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกองกิจการ
นักศึกษาพิจารณาว่าสามารถนํากิจกรรมการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในมหาวิทยาลัยมากําหนดเป็นกิจกรรมจิตอาสา
ของนักศึกษาได้หรือไม่ 

โดยที่ประชุมได้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดอย่างจริงจัง เพ่ือให้ทุก

วิทยาเขตไม่มีสัตร์จรจัด และเพ่ือให้บุคลากร/นักศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปไม่ถูกทําร้ายโดยสัตว์จรจัดใน
มหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยควรศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับสุนัขและสัตว์จรจัดให้ชัดเจนว่าสามารถ
ดําเนินการกับสุนัขและสัตว์จรจัดในมหาวิทยาลัยได้ในระดับใด 

3. ควรสื่อสารให้องค์กรพิทักษ์สัตว์ฯ ได้รับทราบปัญหาที่เกิดจากสุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัยด้วย 
เพ่ือให้องค์กรพิทักษ์สัตว์ฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับมหาวิทยาลัย 

4. มหาวิทยาลัยควรประกาศให้ประชาคมชาว ม.อ. ได้รับทราบโดยทั่วกันว่าสุนัขทุกตัวใน ม.อ.
ต้องมีเจ้าของ หากสุนัขตัวใดไม่มีเจ้าของหรือพ้นระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้แสดงความเป็นเจ้าของสุนัข 
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการกับสุนัขดังกล่าวตามแนวทางของมหาวิทยาลัย เพ่ือสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ของบุคคลกรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และควรกําหนดให้บุคคลกรที่อาศัยในบ้านพักของ ม.อ.ห้ามให้อาหาร
สัตว์จรจัดด้วย หากฝ่าฝืนอาจจะพิจารณาให้ไม่มีสิทธ์ิพักอาศัยในบ้านพักของ ม.อ. 

5. มหาวิทยาลัยควรผลักดันเร่ืองศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดอย่างจริงจัง เพ่ือให้มีการดําเนินการ
ขับเคลื่อนในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

4.1 การแต่งต้ัง 
กองการเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องการแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ดังน้ี 
- การแต่งต้ังรองศาสตราจารย์อนุกร  ภู่เรืองรัตน์  เป็นกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์

ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 
4.2 การแต่งต้ังกรรมการบริหารกองทุนคณะเภสัชศาสตร์ 

ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดต้ังกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 ข้อ 10  
กําหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
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10.1 ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี หรือ 
10.2 ตายหรือลาออก หรือ 
10.3 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
เน่ืองจากวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะเภสัชศาสตร์ได้ครบ

วาระการดํารงตําแหน่งแล้ว คณะเภสัชศาสตร์ศาสตร์จึงเสนอขอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ชุดใหม่      
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์   ที่ปรึกษา 
2. เภสัชกรอรุณชัย  ไชยพาณิช    ที่ปรึกษา 
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     ประธาน 
4. นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
5. เภสัชกรอนุวัตร  เลิศพิทักษ์สุนทร    กรรมการ 
6. เภสัชกรหญิงอารยา  ศรีไพโรจน์    กรรมการ 
7. เภสัชกรสุทธิพงศ์  หนูฤทธ์ิ    กรรมการ 
8. เภสัชกรเกียรติพงษ์  ตรังคานนท์    กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์   กรรมการผู้จัดการและเลขานกุาร 

คณะเภสัชศาสตร์ 
10. หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ หรือผู้แทน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4.3 สรุปผลการประเมินค่างานของตําแหน่ง กรณีตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 

ตามที่คณะ/หน่วยงานได้เสนอผลการประเมินค่างานของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ จํานวน 4 ตําแหน่ง น้ัน คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น       
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานของ
ตําแหน่ง กรณีตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน แล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการประเมินค่างาน  เห็นชอบให้กําหนดตําแหน่ง จํานวน 4 

ตําแหน่ง  ดังน้ี 
1. ตําแหน่งเลขที่ ....... ตําแหน่งบุคลากร ระดับชํานาญการ สํานักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ 

กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งบุคลากร ระดับชํานาญการ ตําแหน่งหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ 
คณะแพทยศาสตร์  

2. ตําแหน่งเลขที่ ....... ตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่ง
ผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

3. ตําแหน่งเลขที่ ....... ตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาล 
สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการ ตําแหน่งหัวหน้า    
หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 7  ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
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4. ตําแหน่งเลขที่ ....... ตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการ ตําแหน่งหัวหน้า    
หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

 
4.4 สรุปผลการประเมินค่างานของตําแหน่ง กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง     

ตามท่ีคณะ/หน่วยงานเสนอผลการประเมินค่างานของตําแหน่ง กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง จํานวน 11 ตําแหน่ง น้ัน คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในคราว
ประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานของตําแหน่งทั่วไป 
ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง แล้ว ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ  ดังน้ี    
1. อนุมัติการประเมินค่างาน เห็นชอบให้กําหนดตําแหน่ง จํานวน 11 ตําแหน่ง  ดังน้ี 

1.1 ตําแหน่งเลขที่ 0958 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งพยาบาล ระดับปฏิบัติการ 
ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งพยาบาล ระดับ
ชํานาญการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และให้แบ่งจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะของตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการ คณะแพทยศาสตร์ จํานวน 1 ตําแหน่ง (ลําดับที่ 1.1)
เน่ืองจากเกินกรอบตําแหน่งร้อยละ 30 ของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการของคณะแพทยศาสตร์ 
โดยให้คณะแพทยศาสตร์จ่าย 50% และมหาวิทยาลัยจ่าย 50%  

1.2 ตําแหน่งเลขที่ 3088 พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตําแหน่งพยาบาล 
ระดับชํานาญการ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น 
ตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

1.3 ตําแหน่งเลขที่ 0785 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชํานาญการ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1.4 ตําแหน่งเลขที่ 2645 พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนดตําแหน่งเป็น 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.5 ตําแหน่งเลขท่ี 0222 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาระบบคําสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญการ ฝ่ายพัฒนาระบบคําสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

1.6 ตําแหน่งเลขที่ 0212 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ชํานาญการ สํานักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

1.7 ตําแหน่งเลขที่ 4433 พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)  ตําแหน่งช่างเทคนิค 
ระดับปฏิบัติงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งช่างเทคนิค ระดับ
ชํานาญงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
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1.8 ตําแหน่งเลขที่ 1232 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ชํานาญการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ 

1.9 ตําแหน่งเลขที่ 1409 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ชํานาญการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ 

1.10 ตําแหน่งเลขที่ 1230 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ชํานาญการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ 

1.11 ตําแหน่งเลขที่ 1587 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดตําแหน่งเป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ชํานาญการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ 

 
4.5 สรุปผลการประเมินและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น กรณีตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 

ตําแหน่งตรวจการพยาบาล จํานวน 3 ตําแหน่ง 
ด้วยคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในคราวประชุม ครั้งที่ 

2/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ได้พิจารณาผลการประเมินและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น กรณีตําแหน่ง 
หัวหน้าหน่วยงาน ตําแหน่งผู้ตรวจการพยาบาล จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ  ดังน้ี 
1. อนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหน่งผู้ตรวจการพยาบาล สังกัดฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังน้ี 
1.1 ตําแหน่งเลขที่ 3085 ตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ฝ่ายบริการพยาบาล 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งผู้ตรวจการ
พยาบาล ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

1.2 ตําแหน่งเลขที่ 2076 ตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ฝ่ายบริการพยาบาล 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งผู้ตรวจการ
พยาบาล ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

1.3 ตําแหน่งเลขที่ 1267 ตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการ ฝ่ายบริการพยาบาล 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งผู้ตรวจการ
พยาบาล ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

2. อนุมัติผลการประเมินการและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจการพยาบาล จํานวน 3 ราย 
ดังน้ี 

2.1 แต่งตั้งนางสาววิลาวัณย์  จอมทอง  พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) 
ตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 3085 ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายบริการ
พยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ต้ังแต่วันรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 

 



- 11 - 
 

2.2 แต่งต้ังนางจารุวรรณ  บุญรัตน์  พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตําแหน่ง
พยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2076  ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์        
คณะแพทยศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายบริการ
พยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ต้ังแต่วันรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 

2.3 แต่งต้ังนางพนิดา  เตชะโต  พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตําแหน่ง
พยาบาล ระดับชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 1267 ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  
ให้ดํารงตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ต้ังแต่วันรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 

 
4.6 สรุปผลการประเมินการและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ

เฉพาะทาง 
ด้วยคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งที่ 

2/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561  ได้พิจารณาผลการประเมินและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางแล้ว จํานวน 7 ราย  ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น จํานวน 

7 ราย  ดังน้ี 
1. นางสาวปัญจรัตน์ จิรักษา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งพยาบาล ระดับปฏิบัติการ 

คณะแพทยศาสตร์ กําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการ ต้ังแต่วันที่ 11 เมษายน 
2560  

2. นางสาวพิลัยลักษณ์ คําแป้น พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งพยาบาล ระดับปฏิบัติการ 
คณะแพทยศาสตร์ กําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการ ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 
2560  

3. นางวิลาสินี หทัยพิทักษ์ ข้าราชการ ตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการ คณะแพทยศาสตร์ 
กําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ต้ังแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558  

4. นางยุพา  หนูฟอง ข้าราชการ ตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการ คณะแพทยศาสตร์ 
กําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ต้ังแต่วันที่ 11 เมษายน 2561  

5. นางสุมรวดี  มุสิกพันธ์ ข้าราชการ ตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการ คณะแพทยศาสตร์ 
กําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งพยาบาล ระดับชํานาญการพิเศษ ต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559  

6. นายชํานาญ  อินทสโร ข้าราชการ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญการ 
คณะแพทยศาสตร์ กําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 2560  

7. นายกฤษดา ฤทธ์ิเดช พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
คณะศิลปศาสตร์ กําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชํานาญการ ต้ังแต่วันที่ 
23 มกราคม 2561 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องพิจารณาโดยการนําเสนอและแสดงความคิดเห็น  
5.1 การพิจารณาทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักด์ิแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ประจําปี 2561 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 395(3/2561) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2561 ตามความในข้อ 8.1 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2560 แล้วน้ัน เน่ืองจากคณะกรรมการ
พิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี 2545 ได้เสนอความคิดเห็นว่าในการถวายปริญญากิตติมศักด์ิ       
แด่พระบรมวงศานุวงศ์ ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา มหาวิทยาลัยควรจะหารือคณะต่าง ๆ 
ว่าในปีน้ีมหาวิทยาลัยจะทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักด์ิแด่พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใด จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักด์ิ

แด่พระบรมวงศานุวงศ์ ประจําปี 2561  จํานวน 2 พระองค์  ดังน้ี 
1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  (คณะเภสัชศาสตร์) 
2. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  (คณะศิลปกรรมศาสตร์) 
โดยมอบหมายให้คณะเภสัชศาสตร์รวบรวมข้อมูลพระราชกรณียกิจด้านเภสัชศาสตร์ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะศิลปกรรมศาสตร์รวบรวมข้อมูลพระกรณียกิจ              
ด้านศิลปกรรมศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง
งานการประชุม กองกลาง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เพ่ือเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิ ประจําปี 2561 ต่อไป 

 
5.2 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ปีการศึกษา 

2560 
ตามท่ีที่ประชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 69(1/2561) เมื่อวันที่ 30 

มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้คณะ/หลักสูตรรายงานผลการติดตามองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. โดยให้ส่งข้อมูลมายังสํานักงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 
น้ัน มีคณะที่ส่งข้อมูลหลักสูตรครบแล้ว จํานวน 34 คณะ มีคณะส่งข้อมูลบางหลักสูตร จํานวน 1 คณะ และมีคณะ 
ยังไม่ส่งข้อมูล จํานวน 1 คณะ จากข้อมูลดังกล่าวพบว่ามีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. จํานวน 7 หลักสูตร  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ปีการศึกษา 2560 และ
แนวทางการดําเนินการหลักสูตรที่อยู่ระหว่างรอปิดหลักสูตร และงดรับนักศึกษา รวมทั้งหลักสูตรที่ยังไม่ส่งข้อมูลผล
การประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้นําหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ปีการศึกษา 

2560 เข้าหารือใน “การประชุมเพ่ือหารือแนวทางแก้ไขหลักสูตรที่มีผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ปีการศึกษา 2560” ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  ทั้งน้ี ขอให้สํานักงานประกัน
คุณภาพประสานงานไปยังคณะ/หลักสูตรที่ยังไม่ส่งข้อมูลผลการประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. เพ่ือให้
คณะ/หลักสูตรดังกล่าวเร่งดําเนินการส่งข้อมูลให้สํานักงานประกันคุณภาพโดยด่วน 
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อน่ึง สําหรับหลักสูตรที่อยู่ระหว่างรอปิดหลักสูตรจะต้องควบคุมหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ด้วย จึงขอให้คณะที่มีหลักสูตรดังกล่าวดูแลควบคุมหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 
สกอ. กําหนด 

5.3 หลักสูตรทีจ่ะรับการประเมินคุณภาพ โดย ทปอ. 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามแนวทาง 

CUPT QA (AUN QA+ ตัวบ่งช้ีการกํากับมาตรฐานของ สกอ.) ซึ่งหลักสูตรจะต้องได้รับการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย : ทปอ.) ภายใน 5 ปี โดยในปีการศึกษา 2560 เป็นปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยได้
นําเกณฑ์ CUPT QA มาใช้ ซึ่งเป็นเวลาที่สมควรสนับสนุนให้หลักสูตรที่มีความพร้อมได้เข้ารับการประเมินจาก ทปอ. 
น้ัน ที่ประชุม ก.บ.ม. ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการ
คัดเลือกหลักสูตรที่จะเสนอเพ่ือขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย ทปอ. ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ดังน้ี 

- หลักสูตรที่มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 มีคะแนนการประเมินคุณภาพ ≥ 3.00  
- หลักสูตรที่มีผลการดําเนินงาน < 3.00 และคาดว่ามีความพร้อมรับการประเมินโดย ทปอ. 

ขอให้ส่งหลักฐานว่าหลักสูตรมีการพัฒนาเพ่ิมเติมมายังสํานักงานประกันคุณภาพเพ่ือพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง 
สํานักงานประกันคุณภาพจึงได้แจ้งให้คณะ/หลักสูตรเสนอรายช่ือหลักสูตรที่จะรับการประเมิน

โดย ทปอ. ตามหนังสือที่ มอ 001.3/ว086 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 ซึ่งมีหลักสูตรส่งข้อมูลขอรับการประเมินโดย 
ทปอ. จํานวน 37 หลักสูตร ทั้งน้ี สํานักงานประกันคุณภาพจะได้ดําเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง ทปอ. เพ่ือขอรับ
การประเมินต่อไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายช่ือหลักสูตรที่จะรับการประเมินโดย ทปอ. ตามท่ีเสนอ 
ทั้งน้ี  ขอให้คณะที่มีหลักสูตรจํานวนมากพิจารณาส่งหลักสูตรเข้ารับการประเมินคุณภาพ 

โดย ทปอ. เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิศกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยขอให้
สํานักงานประกันคุณภาพประสานงานกับคณะดังกล่าวเพ่ือขอให้คณะเร่งดําเนินการส่งข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับ
การประเมินมายังสํานักงานประกันคุณภาพ 

 
5.4 การ Commit KPIs ปีการศึกษา 2560 และ ตัวบ่งช้ีการ Commit KPIs ปีการศึกษา 2561 

ด้วยสํานักงานประกันคุณภาพได้เสนอข้อมลูการ Commit KPIs ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ 
หลักสูตร และภาควิชา และตัวบ่งช้ีการ Commit KPIs ปีการศึกษา 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

1. การ Commit KPIs ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ หลกัสูตร และภาควิชา 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้หน่วยงานจัดการเรียนการสอน Commit KPIs ตามตัวบ่งช้ี

สําหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะและภาควิชา และผลการประเมินตามระบบ CUPT QA ของหน่วยงาน
ระดับหลักสูตร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการ KPIs กับระบบประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  
ได้พิจารณาแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

1.1 ระดับคณะ Commit ตามตัวบ่งช้ี จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะ
ปรับเป้าหมายการดําเนินงาน ดังน้ี  

- การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2560 ไม่ควรตํ่ากว่าผลการ
ดําเนินงาน ปีการศึกษา 2559  
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- หากผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2559 ไม่ได้ตามเป้าหมาย ควรนําเป้าหมาย
การดําเนินงาน ปีการศึกษา 2559 มาเป็นฐานการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานของปีการศึกษา 2560 โดยไม่ตํ่ากว่า
เป้าหมายการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2559  

- ควรทบทวนการกําหนดเป้าหมายตัวบ่งช้ีที่ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
ตํ่ากว่าเป้าหมายมาก การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2560 ให้พิจารณาจากเป้าหมายการดําเนินงาน
และผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2559 

1.2 ระดับหลักสูตร ดําเนินการตามระบบประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA 
(ตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. + AUN QA) มีทั้งหมด 317 หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรที่สมัครเข้ารับการประเมินแบบ Site Visit 
โดย ทปอ. จํานวน 49 หลักสูตร ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

- คณะควรส่งหลักสูตรเข้ารับการประเมินแบบ Site Visit โดยกรรมการ ทปอ. เพ่ิมเติม 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการประกันคุณภาพ ซึ่งทุกหลักสูตรจะต้องรับประเมินแบบ Site Visit โดยกรรมการ ทปอ. 
ภายในปีการศึกษา 2562 ซึ่งครบระยะเวลา 5 ปี ที่ใช้เกณฑ์ CUPT QA  

- มหาวิทยาลัยจะทาบทามหลักสูตรที่มีความพร้อม คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (แบบก้าวหน้า) 
คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือรับการประเมินโดย AUN (Inter)  

1.3 ระดับภาควิชา มีจํานวน 115 ภาควิชาที่ได้ Commit KPIs กับคณะ เพ่ือนํามาใช้
ประกอบการจ่ายเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา  

2. ตัวบ่งช้ีการ Commit KPIs ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้หน่วยงานจัดการเรียนการสอน Commit KPIs ตามตัวบ่งช้ีที่ได้

กําหนดไว้สําหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการ KPIs กับระบบประกัน
คุณภาพ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้พิจารณา (ร่าง) ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ Commit KPIs ปีการศึกษา 2561 
และที่ประชุมทีมบริหารในคราวประชุม ครั้งที่ 73(5/2561) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้พิจารณาร่างตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การ Commit KPIs ปีการศึกษา 2561 แล้ว ดังน้ี  

KPI 1 สัดส่วนของจํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อ
จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งหมด (ตัวบ่งช้ีเดิม)  

KPI 2 ร้อยละของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ /ผลงานตามพันธกิจเพื่อสังคม ที่นําไปใช้
ประโยชน์ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจํา (นับจํานวนช้ินงาน ไม่นับซ้ํา) (ตัวบ่งช้ีเดิม)  

KPI 3 สัดส่วนของเงินวิจัยภายนอกจากการวิจัยทั้งหมดต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา (ตัวบ่งช้ีเดิม)  

KPI 4 ร้อยละของงานวิจัยที่เสร็จภายในเวลาที่กําหนดต่อจํานวนผลงานวิจัยทั้งหมด  
KPI 5 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา 

ต่างประเทศ ได้แก่ PSU-Test, Tell Me More หรือการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ต่อจํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบ 
(ตัวบ่งช้ีเดิม) 

KPI 6 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ต่อจํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบ  

KPI 7 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการภายในเวลาที่กําหนดต่อ
จํานวนอาจารย์ที่ครบกําหนดที่จะต้องย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ  

KPI 8 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจําที่คุณวุฒิปริญญาเอกต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด (ตัวบ่งช้ีเดิม)  
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KPI 9 ร้อยละของหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพแบบ Site Visit โดย ทปอ.  
KPI 10 ผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx โดยการ Site Visit จาก สกอ. ภายใน 3 ปี  
KPI 11 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  
KPI 12 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (เฉพาะคณะ

ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งช้ีเดิม)  
KPI 13 ความเป็นนานาชาติ  

- KPI 13.1 ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อจํานวนหลักสูตรทั้งหมด  
- KPI 13.2 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างประเทศต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด  
- KPI 13.3 ร้อยละของนักศึกษาต่างประเทศและนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อจํานวน

นักศึกษาทั้งหมด 
KPI 14 จํานวนกิจกรรม โครงการ หรือหลักสูตร ที่มีความร่วมมือกันระหว่างคณะ ตาม cluster 

ของมหาวิทยาลัย 
KPI 15 รายได้ของโครงการบริการวิชาการที่มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย (สําหรับโครงการท่ีจัด

เพ่ือหารายได้ต่อจํานวนโครงการที่จัดเพ่ือหารายได้ทั้งหมด)  
KPI 16 จํานวนครั้งที่อาจารย์ได้รับเชิญไปบรรยาย/วิทยากร นําเสนอผลงงานวิชาการ

แบบ oral presentation ในต่างประเทศต่อจํานวนอาจารย์ทั้งหมด  
KPI 17 จํานวนโครงการประชุมวิชาการนานาชาติต่อจํานวนโครงการประชุมวิชาการทั้งหมด 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังน้ี 
1. การ Commit KPIs ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ หลักสูตร และภาควิชา  ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาทบทวนการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานในปีการศึกษา 2560 อีกครั้งหน่ึง 
เพ่ือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการ KPIs กับระบบประกัน
คุณภาพ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  

2. ตัวบ่งช้ีการ Commit KPIs ปีการศึกษา 2561  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะ/หน่วยงาน
นําเรื่องตัวบ่งช้ีการ Commit KPIs ปีการศึกษา 2561 ไปหารือภายในคณะอีกครั้งหน่ึง และส่งข้อมูลดังกล่าวให้
สํานักงานประกันคุณภาพเพ่ือรวบรวมเสนอผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี ขอให้คณะ/หน่วยงานส่งข้อมูลไปยังสํานักงานประกันคุณภาพภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 
2561 

 
โดยที่ประชุมได้เสนอแนะและมีข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
1. ควรพิจารณาทบทวนเกณฑ์การให้คะแนน KPIs ทางด้านการวิจัย เนื่องจากในปี 2559 

และปี 2560 เป็นการประเมินผลงานตามความก้าวหน้า ดังน้ัน คณะที่ทําผลงานได้ดีเมื่อปี 2559 และมีผลงาน
เพ่ิมขึ้นใน 2560 หากในปี 2561 คณะมีผลงานลดลงเล็กน้อย ถึงแม้อาจจะทําผลงานได้ดีกว่าคณะอ่ืน ๆ ก็จะส่งผล
ให้คณะเสียคะแนนในข้อดังกล่าว นอกจากน้ีที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยต้องสร้าง
รายได้จากงานวิจัยด้วย ซึ่ง KPIs ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้มีเพียงข้อมูลเงินวิจัยแบบ Input ไม่ได้
กําหนดให้มีการสร้างรายได้จากการวิจัย ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความไม่ย่ังยืนในอนาคต  
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2. KPIs 13 ด้านความเป็นนานาชาติ ได้แก่ จํานวนหลักสูตรนานาชาติ จํานวนอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ และจํานวนนักศึกษาต่างประเทศ อาจจะเป็น KPIs ที่สร้างปัญหาให้แก่บางคณะที่ไม่ได้เปิดสอน
หลักสูตรนานาชาติในปัจจุบัน ซึ่งอาจเน่ืองมาจากศาสตร์ของสาขาวิชาที่คณะเปิดสอนยังไม่มีความพร้อมในการเปิด
สอนหลักสูตรนานาชาติ เช่น หลักสูตรการแพทย์แผนไทย เป็นต้น ดังน้ัน หากกําหนดเกณฑ์ KPIs 13 โดยใช้เกณฑ์
เดียวกันทุกหลักสูตรอาจจะส่งผลให้บางคณะไม่ผ่าน KPIs ในข้อน้ี 

3. KPIs 14 “จํานวนกิจกรรม โครงการ หรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือกันระหว่างคณะตาม 
cluster ของมหาวิทยาลัย” ควรพิจารณากําหนดรายละเอียดของ “cluster” ให้มีความชัดเจน และที่ประชุมต้ังข้อสังเกต
เพ่ิมเติมว่า KPIs 14 เป็น KPIs ที่สามารถตอบสนอง PSU System ให้มหาวิทยาลัยสามารถทํางานร่วมกันทั้ง 5 
วิทยาเขตได้ แต่จะเพียงพอหรือไม่ที่จะทําให้ทั้ง 5 วิทยาเขตสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นในอนาคต 

4. KPIs 16 “จํานวนครั้งที่อาจารย์ได้รับเชิญไปบรรยาย/วิทยากร นําเสนอผลงานวิชาการ
แบบ oral presentation ในต่างประเทศ ต่อจํานวนอาจารย์ทั้งหมด” ซึ่งข้อความดังกล่าวอาจจะทําให้เข้าใจว่านับ
เพียงเฉพาะ “การได้รับเชิญ” เท่าน้ัน ดังน้ัน ควรพิจารณาแก้ไขข้อความให้ถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งระบุรายละเอียด
ของการนําเสนอผลงานวิชาการต่าง ๆ ให้ชัดเจนด้วย 

5. KPIs 17 ควรนําการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติที่หน่วยงานจากต่างประเทศมาจัด     
ในประเทศไทย และการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ มานับรวมใน KPIs ดังกล่าวด้วย โดยอาจจะให้ระดับคะแนน  
การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติแตกต่างกัน รวมท้ังควรระบุรายละเอียดการนําเสนอผลงาน
วิชาการให้ชัดเจนว่าครอบคลุมประเภทใดบ้าง  

6. การได้งานทําของบัณฑิตถือเป็นตัวช้ีวัดที่สําคัญอย่างหน่ึงที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเรื่อง “พัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม (global citizenship) พลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 
นานาชาติ คิดงานเองได้” ดังน้ัน ควรพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยควรกําหนดให้มีตัวช้ีวัดด้านการได้งานทําของบัณฑิต
หรือไม่  

7. เน่ืองจากแต่ละคณะมีศาสตร์ที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การกําหนดให้ใช้ตัวช้ีวัดเดียวกันและ
เหมือนกันทุกคณะอาจจะไม่เหมาะสมเพียงพอ  

8. การนําตัวช้ีวัดมาเชื่อมโยงพันธกิจทั้ง 3 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านวิจัย ผลิตบัณฑิต 
และบริการวิชาการ ยังขาดการนํา KPI 5 มาเช่ือมโยงกับพันธกิจดังกล่าว 

 
5.5 การเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยจากตําแหน่งนักวิจัยเป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องการเปล่ียนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยจากตําแหน่ง
นักวิจัยเป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย น้ัน 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้กองการเจ้าหน้าที่นํากลับไปทบทวนก่อนเสนอคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 
อน่ึง  ที่ประชุมมีข้อสังเกต  ดังน้ี 
1. หากมีการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยจากตําแหน่งนักวิจัยเป็นตําแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิจัยแล้ว อาจจะกระทบต่อความรู้สึกของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งนักวิจัยกลุ่มดังกล่าว 
2. อาจจะมีข้อยกเว้นสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งนักวิจัยกลุ่มดังกล่าว โดยให้ใช้

ช่ือตําแหน่งนักวิจัยต่อไป 
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5.6 การกําหนดภาระงานบุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงานบริการวิชาการโดดเด่น 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พ.ศ. 2559 และได้มีประกาศฯ เพ่ิมเติมไปแล้ว น้ัน เน่ืองจากศูนย์บริการวิชาการ และคณะ/หน่วยงาน ได้ขอหารือ
มหาวิทยาลัยกรณีบุคลากรมีภาระงานที่โดดเด่นในเรื่องของการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเป็น
จํานวนมาก จึงขอให้กําหนดสัดส่วนการบริการวิชาการเพ่ิมขึ้นจากเดิม กองการเจ้าหน้าที่จึงได้นําประเด็นดังกล่าว
เสนอที่ประชุมทีมบริหารพิจารณาการกําหนดภาระงานบุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงานบริการวิชาการโดดเด่น 
โดยที่ประชุมทีมบริหารในคราวประชุม ครั้งที่ 64(12/2560) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 และครั้งที่ 70(2/2561) นัดพิเศษ 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้ดําเนินการกําหนดสัดส่วนร้อยละของภาระงานบริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานใช้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบสําหรับบุคลากรที่มีความโดดเด่นในเรื่องการบริการวิชาการ โดยจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน รวมทั้งควรจะมี Impact ต่อพ้ืนที่และการพัฒนาประเทศ และจะต้องกําหนด
สัดส่วนภาระงานสอน และภาระงานวิจัยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทัง้น้ีการจัดทําข้อตกลงภาระงานและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาให้จัดทําเป็นเอกสาร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาในประเด็นต่าง ดังน้ี 

1. สัดส่วนของภาระงานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอ่ืน ๆ จะต้อง
มากกว่าร้อย 10 และไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งบุคลากรที่จะขอกําหนดสัดส่วนดังกล่าว จะต้องผ่านการเห็นชอบจาก
ศูนย์บริการวิชาการ 

2. การประเมินผลการปฏิบัติบุคลากรที่มีภาระงานบริการวิชาการโดดเด่น 
3. ให้บุคลากรที่มีภาระงานโดดเด่นในเรื่องของการบริการวิชาการ ได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้อง

ใช้ระบบ TOR Online โดยให้ทําข้อตกลงภาระงานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นเอกสาร  
และรายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบ 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอและมอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ

แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองบุคลากรที่มีภาระงานบริการวิชาการที่โดดเด่น 
อน่ึง  ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า งานบริการวิชาการ ควรเป็นงานที่มีการใช้ความรู้ความชํานาญ

เฉพาะด้านและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยไม่กระทบกับภาระงานสอน 
 
5.7 การกําหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เพ่ิมใหม่ ครั้งที่ 5 ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 5/2561) 
ตามท่ีกองแผนงานเสนอเรื่องการกําหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เพ่ิมใหม่ ครั้งที่ 

5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 5/2561)  น้ัน 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติกําหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เพ่ิมใหม่ ครั้งที่ 5 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 5/2561) จํานวน 6 อัตรา  ดังน้ี 
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
  ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์     จํานวน 4 อัตรา 
  ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา    จํานวน 1 อัตรา 
- คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
  ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา    จํานวน 1 อัตรา 
ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป   
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สําหรับวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตําแหน่งดังกล่าว ให้ใช้ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561  

อน่ึง  ที่ประชุมมีความเห็นว่า หากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์จะขอกําหนดอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้เกินกรอบตามแนวทางการกําหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ก็ให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์หารือกับกองแผนงานเพ่ือหาแนวทางการกําหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ที่เหมาะสมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบโดยการนําเสนอ    

6.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กองคลังได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง

วันที่ 17 เมษายน 2561  ดังน้ี 
 งบรายจ่ายประจํา  เบิกจ่ายร้อยละ  53.15 
 งบรายจ่ายลงทุน  เบิกจ่ายร้อยละ  27.49 
 เบิกจ่ายภาพรวม  เบิกจ่ายร้อยละ  49.15 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
6.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 

กองคลังได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ณ วันที่ 17 เมษายน 2561  
ดังน้ี 

1. งบประมาณงบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์ 177 รายการ จํานวนเงิน 683.8636 ล้านบาท 
- เซ็นสัญญาแล้ว/อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา จํานวนเงิน 92.9977 ล้านบาท 
- อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จํานวนเงิน 590.8659 ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 78.6093 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.49 

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 194.0082 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.05 

3. รวมงบลงทุนเบิกจ่ายทั้งหมด 272.6175 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 27.49 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

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

17 เมษายน 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 45.8312 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.16 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.4 การแก้ปัญหากรณีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา   

ด้วยที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตรากําลังและอัตราค่าจ้างพนักงานในคราวประชุม 
ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาเรื่องการแก้ปัญหากรณีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการดูแลหลักสูตรที่มีผล 
การดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยหากมีการวิเคราะห์อัตรากําลังสายวิชาการ 
ที่เหมาะสม (วิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์อัตรากําลังของมหาวิทยาลัย) แล้วพบว่าหลักสูตรที่มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สาเหตุมาจากจํานวนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ไม่เพียงพอจะ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ ขอให้กองแผนงานนําเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ จากส่วนกลางมหาวิทยาลัยให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

ซึ่งหากพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี ปี 2548 
- ข้อที ่1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจาํเกินกว่า 

1 หลักสูตรไม่ได้ และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 
2. เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาโท ปี 2548 

- ข้อที ่1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไมน้่อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 
1 หลักสูตรไม่ได้ และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

3. เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาเอก ปี 2548 
- ข้อที ่1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไมน้่อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 

1 หลักสูตรไม่ได้ และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 
4. เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาเอก ปี 2558 

- ข้อที่ 1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 
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โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1. ในการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์   

จากส่วนกลางมหาวิทยาลัยให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ ขอให้กองแผนงานตรวจสอบจํานวนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณารอบ
ระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรด้วย 

2. หลักสูตรที่นํามาพิจารณาขอให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยในการวิเคราะห์
อัตรากําลัง คือ พิจารณาในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน 

3. หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยพิจารณาควรเป็นหลักสูตรที่มีความจําเป็น หรือเป็นความต้องการ 
ของตลาด หลักสูตรใดที่มีนักศึกษาน้อยก็ควรพิจารณาทบทวนปิดหลักสูตรมากกว่าที่จะเพ่ิมทรัพยากรลงไป 

4. ในการพิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาความต้องการของตลาด
ของหลักสูตรน้ันๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

5. ขอให้มหาวิทยาลัยมีมาตรการกํากับดูแลสายวิชาการ ให้มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง เพ่ือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.5 รายงานผลโครงการ กยศ. กรอ. เพ่ือชาติของมหาวิทยาลัย   
ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. ในคราวประชุมคร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ได้มีมติ

มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่นําข้อมูลโครงการ กยศ. กรอ. เพ่ือชาติของมหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. 
เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินการเก่ียวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ค้างชําระหน้ี กยศ. และ กรอ. นั้น กองการเจ้าหน้าที่
ได้นําเสนอแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ค้างชําระหน้ี กยศ. และ กรอ. ดังน้ี  

เน่ืองจากได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ 
กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งเริ่มใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยกฎหมายท่ีปรับปรุง 
ใหม่ได้กําหนดให้ผู้ กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องให้ความยินยอมในขณะทําสัญญากู้ยืมเงิน เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้        
พึงประเมินหักเงินได้พึงประเมินของตนตามจํานวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบเพ่ือชําระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาคืนกองทุน 
และให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน แจ้งสถานะของการเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ  หรือเอกชน   
ที่ตนทํางานด้วย และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของตนเพ่ือชําระหนี้เงินกู้ยืมคืนตามจํานวนที่กองทุนแจ้งให้
ทราบ โดยให้นําส่งกรมสรรพากรภายในกําหนดระยะเวลานําส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และยินยอมให้กองทุนเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอ่ืนรวมทั้งยินยอมให้กองทุน เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมเงิน 
และการชําระเงินคืนกองทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการกับบุคลากรของ มหาวิทยาลัยที่ค้างชําระหน้ี กยศ. 
และ กรอ. ดังน้ี 

1. ให้ทุกวิทยาเขตตรวจสอบข้อมูลบุคลากรโดยให้ผู้กู้ยืมเงินแจ้งสถานะของการเป็นผู้กู้ยืมเงิน 
กยศ. และ กรอ. ให้การเจ้าหน้าที่ของทุกวิทยาเขตทราบ  

2. ให้ทุกวิทยาเขตรวบรวมรายช่ือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าทํางานต้ังแต่เริ่มมีโครงการฯ 
และรวบรวมรายช่ือผู้ยืมเงินเพ่ือแจ้งกองทุนฯ ให้ตรวจสอบสถานะ การเป็นลูกหน้ี กยศ. กรอ. 
ดังรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
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6.6 การติดตามภาระงานและผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สําหรบัรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 2560 (ต้ังแต่วันที่ 1 สงิหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)  

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่สรุปเร่ืองรายงานติดตามภาระงานและผลงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สําหรับรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 2560 (ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)  ซึ่งคณะ/หน่วยงานได้จัดส่งแบบสรุปรายงานผลการติดตามภาระงานของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแต่ละประเภทบุคลากร ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มสายวิชาการ 
ประกอบด้วย ตําแหน่งทําการสอนและตําแหน่งผู้บริหาร 2) กลุ่มสายสนับสนุน ดังน้ี 

1. กลุ่มสายวิชาการ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือตําแหน่งทางการสอน 
และตําแหน่งผู้บริหาร 

1.1  ข้าราชการท่ีระยะเวลาครบตามเกณฑ์ในการติดตามภาระงานของทุกวิทยาเขต จํานวน 
297 คน   

1) ตําแหน่งทําการสอนภาระงานผ่านเกณฑ์ติดตามภาระงาน จํานวน  234 คน ร้อยละ
78.79 และไม่ผ่านเกณฑ์ฯ จํานวน 17 คน ร้อยละ 5.72 

2) ตําแหน่งผู้บริหารผ่านเกณฑ์ฯ จํานวน 46 คน ร้อยละ 15.49 และไม่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ระยะเวลาครบตามเกณฑ์ในการติดตามภาระงานของทุกวิทยาเขต 

จํานวน จํานวน 1,734 คน  
1) ตําแหน่งทําการสอนภาระงานผ่านเกณฑ์ติดตามภาระงาน จํานวน 1,310 คน ร้อยละ 

75.55 และไม่ผ่านเกณฑ์ฯ จํานวน 173 คน ร้อยละ 9.98   
2) ตําแหน่งผู้บริหารผ่านเกณฑ์ฯ จํานวน 244 คน ร้อยละ 14.07 และไม่ผ่านเกณฑ์ 

จํานวน 7 คน ร้อยละ 0.40 
2. กลุ่มสนับสนุน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย) ที่ระยะเวลาครบตามเกณฑ์ในการ

ติดตามภาระงาน จํานวน 410 คน   
1) ข้าราชการผ่านเกณฑ์ติดตามภาระงาน จํานวน 18 คน ร้อยละ 4.39 และไม่มีผู้    

ไม่ผ่านเกณฑ์  
2) พนักงานมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์ฯ จํานวน 386 คน ร้อยละ 94.15 และไม่ผ่าน

เกณฑ์ จํานวน 6 คน ร้อยละ 1.46 
3. สรุปการติดตามภาระงานของกลุ่มสายวิชาการตําแหน่งทําการสอนท้ังข้าราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัย โดยแบ่งตามวิทยาเขต  ดังน้ี 

วิทยาเขต 
ผ่านตามเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ รวมทั้งสิ้น 

จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน 
ข้าราชการ พม. ข้าราชการ พม. ข้าราชการ พม. ข้าราชการ พม. ข้าราชการ พม. รวม 

หาดใหญ ่ 184 818 73.31 55.16 15 157 5.97 10.59 199 975 1,174
ปัตตานี 32 328 73.31 22.11 0 6 0 0.40 32 334 366 
ภูเก็ต 2 47 12.75 3.17 1 5 0.40 0.35 3 52 55 
สุราษฎร์ธานี 6 71 0.80 4.79 1 2 0.40 0.13 7 73 80 
ตรัง 10 46 2.39 3.10 0 3 0 0.20 10 49 59 
รวม 234 1,310 3.98 88.33 17 173 6.77 11.67 251 1,483 1,734
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4. สรุปการติดตามภาระงานของกลุ่มสนับสนุนทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแบ่ง
ตามวิทยาเขต ดังน้ี 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สรุปข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์การติดตามภาระงานทั้งกลุ่มสาย
วิชาการ และกลุ่มสนับสนุนทกุวิทยาเขต  ดังน้ี  
 

ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) ร้อยละ 

- ข้าราชการสายสอน 17 8.37 
- ข้าราชการผู้บริหาร 0 0 
- ข้าราชการสายสนับสนุน 0 0 
- พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน 173 85.22 
- พนักงานมหาวิทยาลัยผู้บริหาร 7 3.45 
- พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 6 2.96 

รวม 203 100 

6. แนวทางการพัฒนาสําหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ (ข้อมลูจากคณะ/หน่วยงาน) 
 

ลําดับที ่ คณะ/หน่วยงาน แนวทางการพัฒนาสําหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 
1 แพทยศาสตร ์ -  มีกระบวนการติดตามการยื่นขอตําแหน่งวิชาการ เช่น ที่ประชุมกรรมการประจําคณะ 

และการประชุมภาควิชาและให้ภาควิชาติดตาม 
-  อาจารย์หลายท่านมีแผนขอตําแหน่ง ผศ.ในปีถัดไป 

อนึ่ง ดว้ยภารกจิบรกิารรกัษาพยาบาล การเรยีนการสอนทีข่ยายตัวเพิม่ขึ้นอยา่งตอ่เนือ่ง 
ทําให้คณาจารยไ์ม่สามารถดําเนนิการเรื่องผลงานด้านความก้าวหน้าได้ตามแผน 

2 วิทยาการจดัการ -  ให้ผู้ที่มีผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ จัดทํางานวิจัย และภาระงานอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
3 วิศวกรรมศาสตร ์ -  กําหนดภาระงานวิจัย ลดภาระงานสอน 

-  สําหรับผู้ที่ไดร้ับวุฒิปรญิญาเอก กําหนดให้เป็นที่ปรกึษานกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
-  ส่งเสริมให้ยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  

และรองศาสตราจารย์ 
-  เชิญมาพูดคุยและแจ้งวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางพัฒนา 

ที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

วิทยาเขต 
ผ่านตามเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ รวมทั้งสิ้น 

จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน 
ข้าราชการ พม. ข้าราชการ พม. ข้าราชการ พม. ข้าราชการ พม. ข้าราชการ พม. รวม

หาดใหญ ่ 15 340 83.33 86.73 0 6 0 1.54 15 346 361
ปัตตานี 3 37 16.67 9.43 0 0 0 0 3 37 40 
ภูเก็ต 0 9 0 2.30 0 0 0 0 0 9 9 
สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 18 386 100 98.46 0 6 0 1.54 18 392 410
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ลําดับที ่ คณะ/หน่วยงาน แนวทางการพัฒนาสําหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 
4 ศิลปศาสตร์ -  ให้ภาควิชากระตุ้น ส่งเสริม ผลักดันให้บุคลากรในสังกดั พฒันาผลงานทางวิชาการ 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานภาระงาน โดยเฉพาะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ขอให้พจิารณา 
หาแนวทางร่วมกัน 

5 เภสัชศาสตร์ -  ผู้ไม่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับการพัฒนาด้านวิชาการเช่น ด้านการเรียนการสอน  
ด้านการวิจัย และการบรกิารวชิาการ 

6 มนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ 

-  กรณขี้าราชการสายวิชาการที่ลาศึกษาตอ่แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา เมื่อกลับมา 
ปฏิบัติงานจะกาํกับดูแลให้ยื่นขอตําแหน่งที่สูงขึ้นตามระยะเวลาที่มหาวทิยาลัย 
กําหนดตอ่ไป 

7 วิทยาการส่ือสาร -  ให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้พิจารณาจัดทําผลงานทางวิชาการทีเ่หมาะสมกับบรบิท 
ของตัวเองเพือ่ให้สามารถผลิตผลงานทางวิชาการได้ออกมาอยา่งเป็นรูปธรรม  
โดยใหก้ําหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมในการผลิตผลงาน 

8 เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดล้อม 

-  มีการหารือทางการสร้างผลงานวิชาการกับกลุ่มอาจารยท์ี่มีความเข็มแขง็มากกว่า 
มาเป็นพี่เล้ียง 

9 วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

-  กํากับตดิตามการทํางานของบุคลากรให้สามารถจดัทําผลงานทางวิชาการเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานภาระงานของมหาวิทยาลัยได ้

 
10 วิเทศศึกษา -  ชี้แจงกําหนดเวลาให้บุคลากรรับทราบเรือ่งการศึกษาต่อและยืน่ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

และดําเนินการจัดอบรมการทําผลงานวิชาการและมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากร 
ทําวิจัยโดยมีแผนการเชญิ Visiting Professor มาเป็น mentor 

11 พาณิชยศาสตร์
และการจัดการ 

-  กระตุ้นให้อาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารยไ์ด้จัดทํา 
ผลงานให้ผ่านตามเกณฑ์ทีก่ําหนด 

 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.7 การจัดโครงการอบรมกฎหมายสําหรับผูบ้ริหารการศึกษา ครั้งที่ 1 
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพแจ้งว่ามหาวิทยาลัยร่วมกับคณะนิติศาสตร์จะจัด 

“โครงการกฎหมายสําหรับผู้บริหารการศึกษา ครั้งที่ 1” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.     
ณ ห้องประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษา ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร จึงขอเชิญชวนผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ และได้เสนอแนะว่าควรเพ่ิมหัวข้อคดีปกครองเก่ียวกับด้านการจัดการศึกษา

ในโครงการอบรมดังกล่าวด้วย 
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6.8 การทบทวนแนวทางการดําเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไมแ่จ้งยกเลิกการเข้าร่วม
โครงการ 

ตามท่ีที่ประชุมทีมบริหารในคราวประชุม ครั้งที่ 73(5/2561) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561            
ได้พิจารณาเรื่องการทบทวนแนวทางการดําเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไม่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วม
โครงการ แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการตามหลักการแนวปฏิบัติเดิม ตามบันทึกข้อความที่มอ 028/ว 242 
ลงวันที่ 5 เมษายน 2549 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. กรณีจัดโครงการอบรมภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
ให้คณะ/หน่วยงานแจ้งยกเลิกก่อนการจัดอบรม 3 วันทําการ 

2. กรณีจัดโครงการอบรมนอกสถานที่ และบุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ให้    
คณะ/หน่วยงานแจ้งยกเลิกก่อนการจัดอบรม 5 วันทําการกรณีแจ้งยกเลิกไม่ทันตามระยะเวลาที่กําหนดให้ส่งผู้แทน
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว หากไม่แจ้งยกเลิกมหาวิทยาลัยจะดําเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายผันแปรที่เกิด เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวิทยากรประจํากลุ่ม จากคณะ/หน่วยงานภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

ทั้งน้ี ให้มีข้อยกเว้นสําหรับบุคลากรที่มีความจําเป็นเร่งด่วนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้    
ให้คณะ/หน่วยงานช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นไปยังมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลไม่เพียงพอมหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
จากคณะ/หน่วยงานตามหลักการแนวปฏิบัติดังกล่าว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
6.9  การพิจารณาคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตามท่ี อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2543 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 มีมติ
มอบอํานาจการพิจารณาคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาจาก สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และ
ญี่ปุ่น ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งที่ประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยทราบ น้ัน อธิการบดีได้พิจารณา
คุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย  ดังน้ี 

- นางสาวณัชชา  สุขะวัธนกุล  วุฒิ Scientiae Juridicae Doctor in International Legal 
Studies จาก Golden Gate University School of Law สหรัฐอเมริกา ให้ได้รับเงินเดือนเดือนละ 30,000 บาท 
ต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561  ซึ่งเป็นวันบรรจุ 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
6.10 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการ ประจําปีงบประมาณ 2560  

(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 
ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 348(4/2556) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 

2556 มีมติให้กํากับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ โดยผู้ได้รับการต่อเวลา
ราชการต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าตามที่ ก.พ.อ.กําหนด โดยให้คณะ/หน่วยงาน ดําเนินการรายงาน 






