
รายงานการประชุมประสานงานการเจ้าหน้าท่ี 
ครั้งท่ี 6/2560 

เม่ือวันท่ี  20  พฤศจิกายน 2560  
ห้องประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ และ ห้องประชุมทางไกล ของแต่ละวิทยาเขต 

     
 
ผู้มาประชุม 
 
 1. นายสิทธิศักด์ิ   สมบัติยานุชิต  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

2. นางสุนันทา  แก้วเจริญ  งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ 
3. นางอภิสรา   อินทแก้ว  งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ 
4. นางอชิดา  นิลรัตน์   งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ 
5. นายเริงศักด์ิ   ธรานุเวชน์  งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 
6. นางชุติมา  มุตตาหารัช  งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 
7. นางนวพร  หอมจันทร์  งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 
8. นางสาวสุชาดา เลิศวณิชย์วัฒนา  งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 
9. นางนิศากร  ช่างสุวรรณ  งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ 
10. นางสาวจตุพร อมรกุล   งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ 
11. นางสาวกนกพร อินทร์ทอง  งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ 
12. นายสุรศักด์ิ  สุวลักษณ์  งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ 
13. นางกนกวรรณ พันธรัตน์  งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ 
14. นางรัตติยา  เขียวแป้น  งานพัฒนาและฝึกอบรม 
15. นายมานพ  สัมพันธ์   งานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ 
16. สมบูรณ์  บัวเทพ   งานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ 
17. นางสาวชนิดา ณ นคร   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18. นายณัฎฐ์นันท์  ประจักษ์เลิศวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิพวรรณ จันทมาส  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
20. นายไกรสิทธ์ิ  ปุราวัฒนากุล  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
21. นางชลกาญจน์ เจริญผล   คณะทันตแพทยศาสตร์ 
22. นางปานจิต   ชูศรี   คณะแพทยศาสตร์ 
23. นางสาวนวนิษฐ์ สุขสุอรรถ  คณะแพทยศาสตร์ 
24. นายประยุทธ์  โอภาโส   คณะแพทยศาสตร์  
25. นางสาวเนตรติยา สมบูรรัตน์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
26. นางสาวชิดชนก สุขวิเศษ   คณะเศรษฐศาสตร์ 
27. นางอารมณ์  รัตนสุวรรณ์  สํานักวิจัยและพัฒนา 
28. นายอํานวย  ทองน้อย  คณะเภสัชศาสตร์ 
29. นางสาวนุสรา สุวรรณมณี  คณะเภสัชศาสตร์ 
30. นางพรพิมล  ทองฉิม   บัณฑิตวิทยาลัย 
31. นางจิระวัฒน์  พิสุทธ์ิพิทยากุล  สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 
32. นางสาวเกศริน รัตนกรีฑากุล  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
33. นางสาวรัตนา ขาวหิรัญ  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
34. นางสาวอรพรรณ แก้วบุญกุล  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
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35. นางสาวสุรีย์รัตน์ อําพันสุข  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
36. นางอรทัย  บุญมี   ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
37. นางสาววรณิษฐา แซ่เล้า   คณะพยาบาลศาสตร์ 
38. นางสาวอรธีรา ด้วงทอง   คณะพยาบาลศาสตร์  
39. นางสาวเขมณัฎฐ์ มาศวิวัฒน์  คณะศิลปศาสตร์ 
40. นางสาวจินดารัตน์ สันติภราภพ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
41. นางพิมพาภรณ์ สุวรรณเคหะ  คณะวิทยาศาสตร์ 
42. นางสาวศิริพร   เทพอรัญ  คณะวิทยาศาสตร์ 
43. นางกิตติวรรณ วรรณพฤกษ ์  คณะแพทย์แผนไทย 
44. นางสาวนิตดาอร  กาญจนวงศ์  คณะเทคนิคการแพทย์ 
45. นางวัลดี  ชัยรัตน์   คณะวิทยาการจัดการ 
46. นางสาวสุรัชนา อรทัย   อุทยานวิทยาศาสตร์ มอ. 
47. นางสาวกนกรัตน์ ไชยวงศ์   วิทยาลัยนานาชาติ 
48. นางสาวสุพรทิพย์ นพสุวรรณ์  บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการฯ 

 49.  นางอิสราภรณ์ รัตนคช   กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี 
50. นางอนงค์  หนูเรือง   กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี 
51 นางพรทิพย์  ทองศรีสุข  กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี 
52. ว่าที่ร้อยตรี นูรุดดีน มูลทรัพย์  กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี 
53. นางสาวสุพัฒตรา ปลื้มจิตร  กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี 
54. นางสาวสุทธิษา พรหมจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์ 
55. นางกนธิชา  ปราบปัญจะ  คณะศึกษาศาสตร์ 
56. นายธนัท  บุญคงวัฒน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
57. นางวาสนา  สีลาภเกื้อ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
58. นางเอมรัตน์  ย่ิงคง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
59. นางสาวมัสหยา วงษ์หอมทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
60. นางแก่นจันทร์ มูสิกธรรม  คณะวิทยาการสื่อสาร 
61. นายอนันต์  เจ๊ะมามุ   วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
62. นางแวรอบิยะห์   เจ๊ะอะ   วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
63. นางสาวณาฐิมิยา หลีหเจริญกุล  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
64. นางสาวจอมใจ เพชรกล้า  สํานักวิทยบริการ 
65. นางสาวมาเรีย มะยีแต   สํานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง   
66. นางศศิธร  บุญนํามา  วิทยาเขตภูเก็ต 
67. นายสิทธิพร  ภูขะโร   วิทยาเขตภูเก็ต 
68. นางสาวจุฑาภรณ์ พงศ์ทองเมือง  วิทยาเขตภูเก็ต 
69. นางสาวนิตยา ประทีป ณ ถลาง  วิทยาเขตภูเก็ต 
70. นางสาวโภไคย เฮ่าบุญ   วิทยาเขตภูเก็ต 
71. นางสาวสุปราณี บํารุงภักด์ิ  วิทยาเขตภูเก็ต 
72. นางสาวกรองกาญจน์   รุจน์ปฏิธาน  วิทยาเขตภูเก็ต  
73. นางสลิลา  ตันติกุศลมงคล  วิทยาเขตภูเก็ต 
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74. นางพรนิภา  พลฤทธ์ิ   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
75. นางสุพัตรา  ส้มเขียวหวาน  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
76. นางสาวมาริสา กุฎอินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
77. นางประกายมาส บาหลัง   วิทยาเขตตรัง 
78. นางสุกัญญา  ดําจุติ   วิทยาเขตตรัง 

 
เริ่มประชุมเวลา    09.45 น.  
 
                  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 
วาระที่  1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
2560  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   โดยให้แก้ไข  ดังน้ี 
 หน้า 1. ข้อ 24  แก้ไขคํานําหน้านาม  จาก  นางสาว   เป็น  นาง 
 หน้า 2. ข้อ 35  แก้ไขช่ือ  จาก  เกศนี  เป็น  เกศณี 
 
วาระที่  2    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
       2.1 การใช้งานระบบสารสนเทศ  โดยศูนย์คอมพิวเตอร ์
 นายจตุพร   ชูช่วย    จากศูนย์คอมพิวเตอร์   ได้แจ้งเรื่องรายละเอียดการขอ  psu  
 passport  สําหรับ  แขก  คนพิเศษ  ผูม้าดูงาน  อบรม  เดิมขอในลักษณะเป็น VIP โดยบันทึก 
 ผ่านระบบ   MIS-DSS      เพ่ือให้ฐานข้อมูลบุคลากรถูกต้องจึงสร้างระบบแยกต่างหากสําหรับ 
    ผู้ใช้งาน VIP จะยกเลิกการบันทึกข้อมูลลงในระบบ  MIS-DSS  สําหรับผู้ใช้แบบ VIP  ให้ขอได้ 
 โดยตรงที่  คุณจตุพร  ชูช่วย   และในอนาคตจะเปิดให้คณะสามารถสร้างได้เอง 
 
 ที่ประชุมรับทราบ     
 
 2.2  การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2560 
 วาระสืบเน่ืองจากที่ประชุมคร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 งานบริหารงาน 
 บุคคล   ได้แจง้เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2560  
 ซึ่งที่ประชุมมีประเด็นหารือเก่ียวกับการทดลองการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

1. หลักเกณฑ์การประเมินการทดลองการปฏิบัติงานใช้สําหรับพนักงานเงินรายได้ด้วยหรือไม่ 
2. ผู้ที่บรรจุก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ก่อนที่ประกาศฯ มีผลบังคับใช้จะต้องประเมินผล 

 การทดลองการปฏิบัติงานหรือไม่ 
3. กรณีให้รายงานการทดลองการปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน  

 ระยะเวลาการทดลองการปฏิบัติงานจะไม่ครบ 6 เดือน  น้ัน 
  งานบริหารงานบุคคล ได้ทําบันทึกแจ้งเวียนคณะ/หน่วยงานแล้วตามหนังสือที่ มอ.023/ว 
 431  ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560   
       
  ที่ประชุมรับทราบ 
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  2.3 การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตําแหน่ง 

     หรือระดับที่ดํารงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน 
    
 งานทะเบียนประวัติได้แจ้งเรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
 เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตําแหน่งหรือระดับที่ดํารงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน  ซึ่งมีผลให้ใช้ 
                          บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  เป็นต้นไป   ดังน้ี 

 

1. ยกเลิกการกําหนดเง่ือนไขการได้รับเงินเดือนถึงอัตราขั้นสูงของตําแหน่ง 
 ศาสตราจารย์ โดยให้มีการประเมินเพ่ือได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา 15,600 บาท 
 ตามกฎ  ก.พ.อ. ว่าด้วยการได้รับเงินประจําตําแหน่งเพียงอย่างเดียว 

2. การได้รับเงินเดือน  ให้ได้รับตามบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่า  ขั้นสูงที่ ก.พ.อ. กําหนด  
 เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับชํานาญงานพิเศษในสายงาน ก.พ.อ.กําหนด (เจ้าหน้าที่ 
 บริหารงานการเงินและบัญชี  เจ้าหน้าที่บรหิารงานพัสดุ  เจ้าหน้าที่บริหารธุรการ  และเจ้าหน้าที่ 
 บริหารงานอาคารสถานที่)  ให้รับเงินเดือนไม่เกิน  41,620 บาท 

3. เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของตําแหน่งหรือระดับที่ดํารงอยู่  ให้ได้รับเงินเดือนสูง 
 กว่าขั้นสูงของตําแหน่งหรือระดับที่ดํารงอยู่น้ัน  โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในตําแหน่งหรือระดับ 
 ถัดไปอีกตําแหน่งหน่ึงหรือระดับหน่ึงของแต่ละประเภทตําแหน่ง 

4. ในการเลื่อนเงินเดือน  ให้คิดคํานวณโดยใช้ฐานในการคํานวณสําหรับประเภทและ 
 ตําแหน่งหรือระดับที่ผู้น้ันดํารงอยู่  ยกเว้นตําแหน่งศาสตราจารย์ และตําแหน่งระดับชํานาญงาน 
 พิเศษให้ดําเนินการ ดังน้ี 

4.1 ตําแหน่งศาสตราจารย์ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 : ได้รับเงินเดือนสูงกว่า 
 อัตรา 74,320 บาท  ใหใ้ช้ฐานคํานวณระดับบน 2  (อัตรา 68,560 บาท 

4.2 ตําแหน่งชํานาญงานพิเศษ  ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 : ได้รับเงินเดือนสูงกว่า 
 อัตรา 41,620 บาท  ใหใ้ช้ฐานคํานวณระดับบน 2  (อัตรา 44,970 บาท) 

5. ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่างประเภท  ต่างสายงานหรือต่างระดับ  และ 
 เงินเดือนที่ได้รับอยู่สูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 
 ที่ได้รับอยู่เดิม  แต่ไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงของตําแหน่ง / ระดับถัดไป 
   ที่ประชุมรับทราบ     
 

2.4  การจ่ายเงิน  TOP UP  สําหรับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ 
         

 งานทะเบียนประวัติ   ได้แจ้งเก่ียวกับแนวทางการจ่ายเงิน Top up  สําหรับข้าราชการที่
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน โดยเงินที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณใน
งวดแรก  จะนํามาจ่ายให้กับข้าราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังน้ี  
 กลุ่มที ่1  กลุม่ลาออกจากราชการ  หรือเกษียณอายุ  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ให้จา่ยเงิน  
Top up (0.4)  ต้ังแต่วันที่เปลี่ยนสถานภาพจนถึงวันที่ออกจากราชการ 
 กลุ่มที ่2  กลุม่ที่แสดงเจตนาเพ่ือขอเปลี่ยนสถานภาพภายใน 1 ปี  ให้จ่ายเงิน Top up 
(0.16)  ต้ังแต่วันที่เปลี่ยนสถานภาพจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  เป็นต้นไป 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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2.5 ประกาศ  เรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2560 

  งานบริหารงานบุคคล  ได้แจง้ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรือ่งมาตรฐาน 
 กําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2560 โดยให้กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ  ประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ   และประเภทบริหาร 

 ตามรายละเอียดแนบประกาศฉบับน้ี   สําหรบัมาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  
 ประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพที่ไม่ได้กําหนดไว้   ใหใ้ช้ช่ือตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 ที่ประชุมรับทราบ 
  

2.6 ประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  การยกย่องเชิดชูเกียรติพ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัย 
                   สงขลานครินทร์  พ.ศ. 2560   

 งานพัฒนาและฝึกอบรม  ได้แจ้ง  เรื่องหลกัเกณฑ์  การยกย่องเชิดชูเกียรติพ่ีเลี้ยง 
 อาจารย์ใหม่   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ พ.ศ. 2560  ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวกําหนดให้ 
 อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  สอดคล้องกับการจัดการศึกษาใน 
 ศตวรรษที่ 21  สามารถปฏิบัติภาระงานต่าง ๆ ของบุคลากรสายวิชาการได้ครบถ้วนรวมถึง 
 การเข้าการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการได้ตามหลักเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกําหนดสมควรกําหนด 
 ให้มีหลกัเกณฑ์  การยกย่องเชิดชูเกียรติพ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 
 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป    

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
  2.7 ประกาศ  เรื่องการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2560 
 งานสวัสดิการ   ได้แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่องการจัดสวัสดิการ 
 พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2560  

 ที่ประชุมรับทราบ   และวิทยาเขตปัตตานี  ได้สอบถามเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
 ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ   แต่ยังคงดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร   สามารถใช้ 
 สิทธิสวัสดิการจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยได้หรือไม่  งานสวัสดิการได้แจ้งที่ประชุมหากใน 
 ระบบสารสนเทศบุคลากร   (MIS, DSS)   ระบุพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นประเภท “ผูบ้ริหาร”    
 จะไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยได้ 

 
เลิกประชุมเวลา   12.00   น. 
 
 
                                                                                               (นางสาวอภิสรา อินทแก้ว)   

    

                                                                                                 ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                             
            


