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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

ครั้งท่ี 5/2563 

ในวันอังคารท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

ดวยระบบ Teleconference ณ หองประชุมทางไกลของแตละวิทยาเขต 

ซ่ึงวิทยาเขตหาดใหญประชุม ณ หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี และดวยระบบ Zoom 

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

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ  แกวประดับ  อธิการบดี 

2. อาจารยพิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝายบริหารและการเงิน 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงคเทพ  สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 

รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ 

4. รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

5. อาจารยบุญประสิทธิ์  กฤตยประชา รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

6. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  โกวิทยา รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  วงษศิร ิ 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 คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เก้ืออนันต  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดลอม   

22. รองศาสตราจารย ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล  คณบดีคณะการแพทยแผนไทย   

23. ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ   
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ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดตั้งขอสังเกตและเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ เพ่ิมเติม  ดังนี้ 

1. คณะ/สวนงานท่ีมีโรงเรียนอยูภายใตสวนงาน ควรนําจํานวนนักเรียนของโรงเรียนดังกลาว

มากําหนดเปนปจจัยเพ่ือใชในการพิจารณากําหนดขนาดสวนงานดวย 

2. ท่ีประชุมเสนอแนะเพ่ิมเติมวาการกําหนดจํานวนรองคณบดีของสวนงานควรพิจารณา

เรื่องภาระงานของรองคณบดีดวย เนื่องจากรองคณบดีมีภาระงานท้ังดานการบริหารสวนงานและภาระงานดานการสอน 

3. ท่ีประชุมเสนอแนะวาพัฒนาการของแตละสวนงานไมเทากันจึงขอใหพิจารณาประเด็น

เรื่องการพัฒนาผูนํารุนใหม เพ่ือฝกผูบริหารยุคตอไปใหมีทักษะดานผูนําและการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจงเพ่ือทราบโดยการนําเสนอ 

7.1  รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองคลังไดรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2563 วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

ถึง วันท่ี 22 เมษายน 2563  โดยมีผลการเบิกจาย ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจายงบประจํา  เบิกจายรอยละ 57.07 

2. ผลการเบิกจายรายจายลงทุน  เบิกจายรอยละ 1.49 

3. ผลการเบิกจายภาพรวม  เบิกจายรอยละ 46.96 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2  รายงานผลการเบิกจายงบลงทุนของปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 

กองคลังไดรายงานผลการเบิกจายงบลงทุนของปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 

22 เมษายน 2563 ดังนี้ 

1. งบประมาณงบลงทุน คาครุภัณฑ 382 รายการ จํานวนเงิน 625.74 ลานบาท 

1) อยูระหวางการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง/เซ็นสัญญา จํานวนเงิน 622.77 ลานบาท 

2) เบิกจายแลว 6 รายการ จํานวนเงิน 2.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.47 

2. งบประมาณงบลงทุน สิ่งกอสราง 58 รายการ จํานวนเงิน 431 ลานบาท 

1) งบผูกพัน 3 รายการ จํานวนเงินเงิน 166.01 ลานบาท ไดแก 

- งบผูกพันขามป 2 รายการ จํานวนเงิน 82.03 ลานบาท เบิกจายแลว 1 รายการ 

คือ อาคารศูนยการเรียนรู วิทยาเขตสุราษฎรธานี 12.75 ลานบาท เดือนเมษายน 2563 ไมมีการเบิกจาย คงเหลือ 

69.28 ลานบาท 

- งบผูกพันใหม 1 รายการ จํานวนเงิน 83.98 ลานบาท อยูระหวางจัดซ้ือจัดจาง 
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2) คากอสราง 1 ป จํานวน 55 รายการ จํานวนเงิน 264.99 ลานบาท 

- อยูระหวางกอสราง 45 รายการ จํานวนเงิน 94.86 ลานบาท 

- อยูระหวางจัดจาง 9 รายการ จํานวนเงิน 76.63 ลานบาท 

- เบิกจายแลว 1 รายการ 95,000 บาท 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

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

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

ณ วันท่ี 22 เมษายน 2563  ดังนี้ 

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

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

เดือนเมษายน 2563 จํานวนเงิน 27.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.78 ของเงินกัน รวมเบิกจายแลวท้ังสิ้น 101.45 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.18 ของเงินกันท้ังหมด และมีจํานวนเงินคงเหลือ 151.06 ลานบาท 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.4  รายงานผลการดําเนนิงานโครงการจัดการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ปการศึกษา 

2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดเริ่มดําเนินการจัดการศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษตั้งแตปการศึกษา 

2532 เพ่ือเปนโครงการท่ีมุงเนนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ที่ทําใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดและกําหนดใหผูเรียนรับผิดชอบคาใชจายสวนใหญ ซึ่งเปนการเปดโอกาส

และทางเลือกใหผูเรียนท่ีมีขอจํากัดเรื่องเวลาและภาระงานไดเรียนรูวิชาการท่ีทันสมัย สงผลใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพ

เพ่ิมข้ึนและไดรับวุฒิการศึกษาสูงข้ึน นั้น ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานโครงการจัดการพิเศษ

โดยมีโครงการจัดการพิเศษ จํานวน 33 โครงการ เปนระดับปริญญาเอก จํานวน 2 โครงการ ระดับปริญญาโท 

จํานวน 26 โครงการ และระดับปริญญาตรี จํานวน 5 โครงการ และมีเกณฑการประเมินโครงการ จํานวน 4 ดาน 

ไดแก เปาหมายการรับนักศึกษา จํานวนการออกกลางคันของนักศึกษา รายงานทางการเงิน และการเผยแพรผลงาน

วิทยานิพนธ/สารนิพนธ  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ขอมูลนักศึกษา  

1) นักศึกษาใหมในโครงการมีจํานวน 616 คน เปนระดับปริญญาเอก 13 คน ระดับ

ปริญญาโท 268 คน และระดับปริญญาตรี 335 คน โดยมีนักศึกรวมทั้งหมด 2,851 คน เปนระดับบัณฑิตศึกษา 

1,607 คน และระดับปริญญาตรี 1,244 คน ซ่ึงพบวาในภาพรวมโครงการพิเศษรับนักศึกษาใหมไดต่ํากวาแผน 

โดยรับนักศึกษาใหมไดรอยละ 71 ของแผน (แผน 865 คน) 




