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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

ครั้งท่ี 2/2563 

วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

ดวยระบบ Teleconference  ณ หองประชุมทางไกลของแตละวิทยาเขต 

ซ่ึงวิทยาเขตหาดใหญประชุม ณ หองประชุม  210  สํานักงานอธิการบดี 

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

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ  แกวประดับ  อธิการบดี 

2. อาจารยพิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝายบริหารและการเงิน 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 

  และรักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ 

4. รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

5. อาจารยบุญประสิทธิ์  กฤตยประชา รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

6. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  โกวิทยา รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  วงษศิริ รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล  ชื่นจิตตศิริ รองอธิการบดีฝายกฎหมายและบริการวิชาการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เถกิง  วงศศิริโชติ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน  สุวรรณรัตน รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ  

11. รองศาสตราจารยอ่ิมจิต  เลิศพงษสมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปตตานี 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี 

13. ดร.บดินทร  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปตตานี 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัตชัย  เอ้ืออนันตสันต   รองอธิการบดีฝายระบบสารสนเทศและวางแผน  

  วิทยาเขตปตตานี 

15. รองศาสตราจารย ดร.พันธ  ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 

16. รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต  

17. รองศาสตราจารย ดร.เจริญ  นาคะสรรค รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎรธานี  

18. รองศาสตราจารยสุชาดา  ทิพยมนตรี รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

19. รองศาสตราจารย ดร.อุดมผล  พืชนไพบูลย รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

  และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

20. ศาสตราจารย ดร.ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เก้ืออนันต  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดลอม   

22. รองศาสตราจารย ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล  คณบดีคณะการแพทยแผนไทย   

23. ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ   
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เรื่องแนวทางในการดําเนินการขับเคลื่อน และบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม

ในการทํางาน นั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทรมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางความปลอดภัยใหครอบคลุมทุกดาน กองการเจาหนาท่ีจึงไดจัดทํา

รางมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานเงินรายได ตําแหนงเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน  

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ ท้ังนี้ ใหเพ่ิมคุณสมบัติของตําแหนงดังกลาว 

โดยกําหนดใหมีใบประกอบวิชาชีพ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจงเพ่ือทราบโดยการนําเสนอ 

7.1 รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองคลังไดรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2563 (ป 2562 พลางกอน) 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 – วันท่ี 28 มกราคม 2563  โดยมีผลการเบิกจาย ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจายงบประจํา  เบิกจายรอยละ 54.13 

2. ผลการเบิกจายรายจายลงทุน  เบิกจายรอยละ 15.54 

3. ผลการเบิกจายภาพรวม  เบิกจายรอยละ 52.85 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 รายงานผลการเบิกจายงบลงทุนของปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 

กองคลังไดรายงานผลการเบิกจายงบลงทุนของปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 

28 มกราคม 2563 ดังนี้ 

1. งบประมาณงบลงทุน รายการคาครุภัณฑ สําหรับปงบประมาณ 2563 อยูระหวางรอ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. งบประมาณงบลงทุน งบผูกพันขามป รายการสิ่งกอสราง 2 รายการ จํานวนเงิน 82.03 

ลานบาท มีรายการท่ีเบิกจายแลว 1 รายการ คือ อาคารศูนยการเรียนรู วิทยาเขตสุราษฎรธานี 12.75 ลานบาท 

เดือนมกราคม 2563 ไมมีการเบิกจาย 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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7.3 รายงานผลการเบิกจายเงินกัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

กองคลังไดรายงานผลการเบิกจายเงินกัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

ณ วันท่ี 28 มกราคม 2563  ดังนี้ 

1. เงินกันเบิกเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน 36.22 ลานบาท ยังไมมี

การเบิกจาย 

2. เงินกันเบิกเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนเงิน 252.51 ลานบาท เบิกจายไปแลว 

23.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.33 ของเงินกันท้ังหมด รวมเบิกจายแลวท้ังสิ้น 38.61 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

15.29 ของเงินกัน และมีจํานวนเงินคงเหลือ 213.90 ลานบาท 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.4 ศูนยวิจัยความเปนเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม ระยะท่ี 2 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายในการสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายวิจัยโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมใหงานวิจัยมีทิศทางท่ีชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลการวิจัยมาใช

ประโยชนไดอยางแทจริงในการสรางองคความรูและนวัตกรรม การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการนําผลมาใช

ในการแกปญหาพัฒนาชุมชนหรือสังคมและตอบสนองวิสัยทัศนท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเครือขายวิจัยเพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมและคุณภาพของโครงการ นั้น ศูนยวิจัยความเปนเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม

ระยะท่ี 1 ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวของมหาวิทยาลัยและไดดําเนินการจนสิ้นสุดระยะ

ท่ี 1 แลว นับระยะเวลารวม 10 ป (ตอเนื่องมาจากสถานวิจัยสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม) ซ่ึงมี

ผลงานตาง ๆ ตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยตลอดระยะเวลาดําเนินงานไดมีการผลิตผลงานอยางตอเนื่อง มีการตีพิมพ

ผลงานวิจัยแบงเปนฐานขอมูล ISI จํานวน 66 ชิ้น และไมอยูในฐานขอมูล ISI จํานวน 12 ชิ้น ไดรับรางวัลงานวิจัย

นวัตกรรมท้ังภายในประเทศและตางประเทศ จํานวน 57 รางวัล และบริการวิชาการโดยการนําความรูจากการพัฒนา

งานวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาเกษตรกรในชุมชนและหนวยงานภาครัฐ จากผลงานตาง ๆ ของศูนยวิจัยยาสมุนไพรฯ 

จึงเปนสวนหนึ่งท่ีสงผลใหคณะเภสัชศาสตรไดรับผลการประเมินจาก สกว. ในระดับดีเยี่ยม (TRF index = 5) 

คณะเภสัชศาสตรจึงเสนอขอทุนสนับสนุนโครงการจัดตั้ง “ศูนยวิจัยความเปนเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเภสัชกรรม ระยะท่ี 2” ซ่ึงโครงการดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง 

และดําเนินการเครือขายวิจัย ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 แลวดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระ

การประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ โดยมีมติมอบหมายใหสํานักวิจัยและพัฒนารวบรวมขอมูลผลงาน output 

ท่ีสําคัญจากศูนยวิจัยตาง ๆ ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึงปจจุบัน เชน จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ 

จํานวนการจดสิทธิบัตร และการสรางมูลคาในเชิงพาณิชย เปนตน และใหรายงานท่ีประชุม ก.บ.ม.รับทราบในโอกาส

ตอไป 
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ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีหนวยงานกลางท่ีทําหนาท่ีนําผลงานวิจัยของศูนยวิจัยความเปนเลิศตาง ๆ 

ไปเสนอหนวยงานภายนอก เพ่ือผลักดันใหผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงและสรางมูลคาเพ่ิมในเชิงพาณิชย 

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาตรวจสอบดานการใชจายงบประมาณการดําเนินงานของศูนยวิจัย

ตาง ๆ ใหมีความถูกตองเหมาะสมและโปรงใส 

3. ในกรณีท่ีศูนยวิจัยความเปนเลิศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานมาในระยะท่ี 2 แลว 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาลดวงเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยวิจัยความเปนเลิศ เพ่ือผลักดันใหศูนยวิจัย

ความเปนเลิศมีความเขมแข็งสามารถหางบประมาณในการดําเนินงานและพ่ึงตนเองได 

4. ท่ีประชุมไดตั้งขอสังเกตวาการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยของศูนยวิจัยตาง ๆ สวนใหญ

ผลงานวิจัยไมไดเปนของคณะท่ีนักวิจัยสังกัดท้ังท่ีคณะมีสวนในการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงาน

ของศูนยวิจัยความเปนเลิศ 

 

7.5 ศูนยวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะท่ี 3 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายในการสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายวิจัยโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมใหงานวิจัยมีทิศทางท่ีชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลการวิจัยมาใช

ประโยชนไดอยางแทจริงในการสรางองคความรูและนวัตกรรม การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการนําผลมาใช

ในการแกปญหาพัฒนาชุมชนหรือสังคมและตอบสนองวิสัยทัศนท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเครือขายวิจัยเพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมและคุณภาพของโครงการ นั้น ศูนยวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

ระยะท่ี 2 ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวของมหาวิทยาลัยและไดดําเนินการจนสิ้นสุดระยะ

ท่ี 2 แลว จากการดําเนินงานในระยะท่ี 2 มีผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและมีผลการประเมินตามตัวชี้วัด

ตาง ๆ ตามท่ีกําหนด โดยมีคะแนนประเมินสูงสุด 83.82% จึงไดจะขอดําเนินงานในระยะท่ี 3 เพ่ือพัฒนาตอยอด

ใหไดองคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาพันธุ ขยายพันธุ และการเพ่ิม

ผลผลิตพืช ปศุสัตว สัตวน้ํา ตลอดจนการใชเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาชีวภัณฑเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

และปลอดภัย รวมท้ังการพัฒนาและสรางนักวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง 

คณะทรัพยากรธรรมชาติจึงเสนอขอทุนสนับสนุนโครงการจัดตั้ง “ศูนยวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

และทรัพยากรธรรมชาติ ระยะท่ี 3” ซ่ึงโครงการดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน

การจัดต้ัง และดําเนินการเครือขายวิจัย ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 แลวดังรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ โดยไดเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรออกแบบระบบและกําหนดทิศทางการจัดตั้งศูนยวิจัยความเปนเลิศตาง ๆ 

ใหมีความชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือการดําเนินงานของศูนยวิจัยความเปนเลิศตาง ๆ เขาสูระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 
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ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรกําหนดเปาหมายและผลงานของศูนยวิจัยความเปนเลิศใหมีการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามระยะท่ีดําเนินงาน 

เพ่ือใหเกิดความคุมคาในการลงทุน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหมีสวนงานกลางท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษา

ดานตาง ๆ แกศูนยวิจัยความเปนเลิศ เพ่ือใหศูนยวิจัยความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการปองกันกรณีนักวิจัยของศูนยวิจัยความเปนเลิศตาง ๆ 

นําผลงานวิจัยท่ีไดจากการดําเนินงานของศูนยวิจัยไปหารายไดสวนตัว ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยควรพิจารณา

แนวทางในการดําเนินการและกําหนดบทลงโทษใหชัดเจน รวมทั้งควรจัดทําประกาศเพื่อกําหนดเปนนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยในการจัดสรรผลประโยชนจากผลงานวิจัยของศูนยวิจัยความเปนเลิศกับคณะตนสังกัดของนักวิจัย

ซ่ึงไดรวมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงาน นอกจากนี้ ในกรณีท่ีการจัดตั้งศูนยวิจัยความเปนเลิศ

เกิดจากการรวมมือของหลายสวนงาน ซ่ึงมีบุคลากรจากหลายสวนงานทํางานมารวมกันสํานักวิจัยและพัฒนาควรดูแล

บุคลากรของศูนยวิจัยความเปนเลิศดังกลาว เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการดําเนินงาน เชน อาจจะใหบุคลากรสังกัด

สํานักวิจัยและพัฒนา เปนตน 

 

7.6 ศูนยวิจัยเนื้อเยื่อแข็งเพ่ือกะโหลกศีรษะ ใบหนาและขากรรไกร ระยะท่ี 3 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายในการสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายวิจัยโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมใหงานวิจัยมีทิศทางท่ีชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลการวิจัยมาใช

ประโยชนไดอยางแทจริงในการสรางองคความรูและนวัตกรรม การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการนําผลมาใช

ในการแกปญหาพัฒนาชุมชนหรือสังคมและตอบสนองวิสัยทัศนท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเครือขายวิจัยเพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมและคุณภาพของโครงการ นั้น การดําเนินโครงการของศูนยวิจัยเนื้อเยื่อแข็งเพ่ือกะโหลกศีรษะ ใบหนา

และขากรรไกรในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2557-2561) ไดมุงเนนการพัฒนาและผลิตวัสดุทดแทนกระดูกและแผนเยื้อก้ัน

แบบใหมข้ึนสําหรับการใชงานจริงในผูปวย ประกอบดวย วัสดุทดแทนกระดูกท่ีผลิตจากฟนธรรมชาติ โครงรางทดแทน

กระดูกชนิดสลายตัวไดที่ผลิตจากโพลีเมอรผสมกับเซรามิค และแผนเยื้อกั้นปดกระดูกชนิดสลายตัวไดที่ผลิต

จากคอลลาเจนและโพลีเมอร ซ่ึงไดผานการทดสอบท้ังในหองปฏิบัติการในสัตวทดลองและทางคลินิกแลววามีคุณสมบัติ

ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับการใชงานในผูปวยจริง รวมท้ังไดมีการเริ่มทดสอบการใชงานวัสดุดังกลาวรวมกับ

เซลลตนกําเนิดท่ีคัดแยกจากเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟน เซลลตนกําเนิดจากเนื้อเยื่อไขมันขางแกม และโปรตีนบีเอ็มพี

ชนิดท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเหนี่ยวนําใหมีการสรางกระดูกไดดียิ่งข้ึน ซ่ึงอยูระหวางการทดสอบคุณสมบัติ

ในสัตวทดลอง สําหรับการดําเนินการของศูนยวิจัยในระยะท่ี 3 จะมุงเนนการพัฒนารูปแบบของวัสดุทดแทนกระดูก

และแผนเยื้อก้ันปดกระดูกเพ่ือตอบสนองการรักษาผูปวยจริงในโรงพยาบาลของรัฐท่ีมีทันตแพทยเฉพาะทางสาขา

ศัลยศาสตรชองปากและสาขาปริทันตวิทยาในเครือขายความรวมมือทั่วประเทศ รวมทั้งจะรวมมือกับอุทยาน

วิทยาศาสตรฯ เพ่ือหาชองทางและบริษัทรวมทุนสําหรับการผลิตเพื่อการพาณิชย นอกจากนี้ ศูนยวิจัยฯ ยังคง

ดําเนินการวิจัยพัฒนาวัสดุในรูปแบบใหมอ่ืน ๆ ไดแก วัสดุเย็บแผลชนิดละลายตัวและไมละลายตัว  ถาดรูพรุน

สําหรับใสวัสดุทดแทนกระดูกชนิดสลายตัวได การใชงานวัสดุในระดับเซลลและโมเลกุล เพ่ือใหบรรลุเปาหมายหลัก
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คือการใชรักษาผูปวยจริงได ควบคูไปกับการผลิตบัณฑิตระดับหลังปริญญาและนักวิจัยใหมใหแกมหาวิทยาลัย

อยางตอเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตรจึงเสนอขอทุนสนับสนุนโครงการจัดต้ัง “ศูนยวิจัยเนื้อเยื่อแข็งเพ่ือกะโหลก

ศีรษะ ใบหนาและขากรรไกร ระยะท่ี 3 ซ่ึงโครงการดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน

การจัดต้ัง และดําเนินการเครือขายวิจัย ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 แลวดังรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.7 ผลการดําเนินงานกองทุนวิจัยคณะ/หนวยงาน ป 2562 

ตามระเบียบฯ วาดวยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ขอ 6 กําหนดใหหนวยงาน

ท่ีมีพันธกิจดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย และ หรือวิจัยวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา และวิทยาเขตจัดตั้ง

กองทุนวิจัยของหนวยงานโดยใชชื่อของสวนงานเปนชื่อกองทุนวิจัย และ 15(6) กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุน

รายงานผลการดําเนินงานกองทุนตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยอยางนอย

ปละหนึ่งครั้ง นั้น สํานักวิจัยและพัฒนาจึงไดรวบรวมสรุปผลการดําเนินงานกองทุนวิจัยคณะ/หนวยงาน ประจําป 

2562 ดังนี้ 

1. งบประมาณกองทุนวิจัย ประจําป 2562 

1) การใชจายงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หนวยงาน  

- งบประมาณสะสม ณ สิ้นปงบประมาณ จํานวน 2,724,099,602.12 บาท 

- งบประมาณประจําป จํานวน 1,000,119,082.30 บาท 

- การใชจายงบประมาณประจําป จํานวน 249,258,185.14 บาท 

- สัดสวนการใชจายเทียบกับงบประมาณประจําป รอยละ 24.92 

2) กองทุนวิจัยของคณะ/หนวยงานท่ีมีงบประมาณรวมเงินสะสมประจําป 2562 มากท่ีสุด 5 

อันดับ ไดแก กองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร จํานวน 2,597,081,754.42 บาท กองทุนวิจัยวิทยาเขตปตตานี จํานวน 

101,214,230.25 บาท กองทุนวิจัยวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต จํานวน 99,570,176.04 บาท กองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ 

จํานวน 96,887,437.13 บาท และกองทุนวิจัยวิทยาศาสตร จํานวน 83,734,495.35 บาท 

3) การใชจายงบประมาณประจําป กองทุนวิจัยท่ีมีการใชจายงบประมาณมากท่ีสุด ไดแก

กองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร จํานวน 95,228,710.94 บาท กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย จํานวน 41,220,676.89 บาท 

กองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตรและกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร มีการใชจายงบประมาณใกลเคียงกัน คือ จํานวน 

15,408,086.47 บาท และ 15,158,917.57 บาท ตามลําดับ สําหรับกองทุนวิจัยวิทยาลัยชุมชนวิทยาเขตภูเก็ต 

ไมมีการใชจาย 

4) สัดสวนการใชจายเปรียบเทียบกับงบประมาณประจําป จําแนกแตละกองทุน พบวา 

กองทุนวิจัยท่ีมีสัดสวนการใชจายงบประมาณสูงท่ีสุด ไดแก กองทุนวิจัยคณะนิติศาสตร (171.22%) กองทุนวิจัย

คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (127.17%) และกองทุนวิจัยคณะการจัดการสิ่งแวดลอม (125.73%) 
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2. การใชจายงบประมาณ ประจําป 2562 จําแนกตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในระเบียบฯ 

วาดวยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ขอ 9 โดยมีการใชจายงบประมาณมากท่ีสุด จํานวน 3 เรื่อง  ดังนี้ 

1) วัตถุประสงคอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการวิจัย จํานวน 146,853,870.15 บาท คิดเปนรอยละ 

44.68 

2) การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย จํานวน 70,813,073.76 บาท คิดเปนรอยละ 21.54 

3) สงเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย (รวมสนับสนุนเครือขายวิจัย) จํานวน 

62,538,845.92 บาท คิดเปนรอยละ 19.03 

3. กิจกรรมหลักท่ีเกิดจากการสนับสนุนของกองทุนวิจัย ประจําป 2562 

1) การสนับสนุนอาจารย/นักวิจัยในปงบประมาณ 2562 คณะ/หนวยงานไดสนับสนุน

งบประมาณสําหรับกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนอาจารย/นักวิจัยมากท่ีสุดในเรื่องเงินรางวัลผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ 

จํานวน 1,002 เรื่อง รองลงมาคือโครงการวิจัยท่ีไดทุน จํานวน 227 เรื่อง และการดูงาน สัมมนา เสนองาน ในระดับ

นานาชาติ จํานวน 158 ครั้ง 

2) การสนับสนุนนักศึกษาท้ังระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรีสําหรับกิจกรรมท่ีสนับสนุน

นักศึกษาแบงเปน ระดับบัณฑิตศึกษา ใหการสนับสนุนในเรื่องของทุนวิจัยมากท่ีสุด จํานวน 578 ทุน การประชุมสัมมนา

เสนองาน จํานวน 246 ครั้ง สําหรับการสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะใหการสนับสนุนในเรื่องของทุนวิจัย

มากท่ีสุด จํานวน 132 ทุน 

4. ผลผลิตท่ีไดจากการดําเนินงาน 

สําหรับผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนของกองทุนวิจัย ประจําป 2562 ประกอบดวย 

เรื่องของผลงานตีพิมพ Proceeding รายงานวิจัย การจดสิทธิบัตร และจํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ผลผลิต

ท่ีไดจากการดําเนินงานมากท่ีสุด คือ จํานวนผลงานตีพิมพท้ังในระดับนานาชาติและระดับชาติ รวมท้ังสิ้น 808 เรื่อง

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

ท่ีประชุมรับทราบ และไดเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. ควรแสดงขอมูลการใชจายงบประมาณกองทุนวิจัยในสวนของ "คาใชจายอ่ืน ๆ 2.19%" 

ใหมีรายละเอียดท่ีชัดเจน 

2. ท่ีประชุมต้ังขอสังเกตวาการนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานกองทุนวิจัย ป 2562 เปนการ

นําเสนอขอมูลสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซ่ึงยังขาดการนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงาน

ท่ีแสดงใหเห็นรายละเอียดเปนรายคณะ 
 

7.8 การจัดงาน PSU Research Expo 2020 

ดวยมหาวิทยาลัยและสํานักวิจัยและพัฒนาไดกําหนดจัดงาน PSU Research Expo 2020 

ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หองประชุม Conference Hall 

ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีวัตถุเพ่ือสรางความกระตือรือรน

และกระตุนใหนักวิจัยปรับตัวเพ่ือสรางโอกาสและความสามารถในการแขงขันเพ่ือขอรับทุนวิจัยในปจจุบัน รวมท้ัง

เพ่ิมชองทางใหนักวิจัยไดรับรูขาวสารความเคลื่อนไหวของการบริหารจัดการทุนวิจัย โดยมีกิจกรรมภายในงาน  ดังนี้ 



- 21 - 
 

1. การเสวนาพิเศษเรื่อง“การปรับตัวและเตรียมความพรอมของนักวิจัย เพื่อขอทุนวิจัย

ของประเทศ” โดยหนวยงานบริหารทุนวิจัยของประเทศ 

2. การนําเสนอนโยบายการจัดสรรทุนวิจัยและการเตรียมความพรอมในการขอรับทุน 

โดยรองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังการประชุมกลุมยอย โดยแบงเปน 4 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 การพัฒนา

กําลังคนและสถาบันความรู กลุมท่ี 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายสังคม กลุมที่ 3 การวิจัย

และสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน และกลุมท่ี 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมลา 

3. การจัดงานนิทรรศการ แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

1) นิทรรศการผลงานวิจัยเดนจากนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 

2) นิทรรศการสถาบันภายใตสานักวิจัยและพัฒนา จํานวน 5 สถาบัน 

3) นิทรรศการเครือขายวิจัยภายใตการดูแลของสํานักวิจัยและพัฒนา 

สํานักวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมงานดังกลาว ดังรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.9 การจัดงานคุณคาสงขลานครินทร ประจําป 2563  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหวันท่ี 13 มีนาคม ของทุกปเปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร นั้น ในป 2563 มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดงานคุณคาสงขลานครินทร ในวันท่ี 13 มีนาคม 2563 

เวลา 08.30 - 13.30 น. ณ หองประชุม Conference Hall ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระลึกถึงวันกอต้ังมหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาท่ีไดสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ 

1) การมอบรางวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษาท่ีไดสรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย 

ไดแก งานแสดงความยินดีแกบุคลากรท่ีไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ รางวัลนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. รางวัล

อาจารยตัวอยางและผลงานดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รางวัลผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผูปฏิบัติราชการเปนเวลานาน รางวัลโครงการเวทีคุณภาพ รางวัลเพ่ือเชิดชูบุคคลากร

ท่ีมีความสามารถทางดานกีฬา และรางวัลนักศึกษาตัวอยางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2) การบรรยายพิเศษในหัวขอ “คุณคาสงขลานครินทร” โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ 

แกวประดับ อธิการบดี  

3) การจัดนิทรรศการผลงานดีเดนในแตละดานท่ีไดรับรางวัล 

สํานักวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมงานดังกลาว ดังรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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7.10 รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน 

ศูนยรับเรื่องรองเรียนไดรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนในรอบครึ่งปงบประมาณหลัง

(เมษายน 2562 - กันยายน 2562) ซ่ึงเปนการรายงานผลจาก 2 แหลงขอมูล ไดแก ขอมูลจากศูนยรับเรื่องรองเรียน 

และขอมูลจากคณะ/หนวยงานทุกวิทยาเขต  ดังนี้ 

1. การรายงานผลจากศูนยรับเรื่องรองเรียน มีเรื่องรองเรียน จํานวน 6 เรื่อง ไดแก วิทยาเขต

หาดใหญ จํานวน 5 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 4 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 เรื่อง และวิทยาเขตตรัง 

จํานวน 1 เรื่อง ดําเนินการเสร็จแลว โดยไดเสนอขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนแยกตามประเภทตาง ๆ ไดแก  

- สถิติเรื่องรองเรียนแยกตามประเภทเรื่องและวิทยาเขต 

- สถิติเรื่องรองเรียนแยกตามเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

- ตารางเปรียบเทียบจํานวนเรื่องรองเรียน (แยกตามประเภทเรื่องแตละวิทยาเขต) 

ชวงเดือนเมษายน 2561 - เดือนกันยายน 2561 และ เดือนเมษายน 2562 - เดือนกันยายน 2562 

2. การรายงานผลจากคณะ/หนวยงานทุกวิทยาเขต จํานวน 48 คณะ/หนวยงาน โดยมี

คณะ/หนวยงานรายงานวาไมมีเรื่องรองเรียน จํานวน 37 คณะ/หนวยงาน และมีเรื่องรองเรียน จํานวน 11 คณะ/

หนวยงาน รวมเรื่องรองเรียน จํานวน 53 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 45 เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ 

จํานวน 8 เรื่อง ซ่ึงไดเสนอขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนแยกตามประเภทตาง ๆ ไดแก 

- สถิติเรื่องรองเรียนแยกตามชองทางการรับเรื่อง 

- สถิติเรื่องรองเรียนแยกตามประเภทเรื่อง 

- สถิติเรื่องรองเรียนแยกตามเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.11 การพิจารณาคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตามท่ี อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2543  เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2543 

มีมติมอบอํานาจการพิจารณาคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด และญี่ปุน ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ แลวแจงท่ีประชุม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยทราบ นั้น อธิการบดี

ไดพิจารณาคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย  ดังนี้ 

1. Mr.Gavin John Nicholson สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วุฒิ Doctor of Business 

Administration จาก Victoria  University ประเทศออสเตรเลีย ใหไดรับเงินเดือนเดือนละ 31,500 บาท ตั้งแต

วันท่ี 23 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเปนวันบรรจุ 

2. Mr.Arno T Immelman สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วุฒิ Master of Science (Business 

with Entrepreneurship) จาก University of Northumbria at Newcastle สหราชอาณาจักร ใหไดรับเงินเดือน

เดือนละ 26,250 บาท ตั้งแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเปนวันบรรจุ 




