
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 409(5/2562) 

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562   
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5  

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 
-------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ นพ.จรัส  สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
4. ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
14. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายสมพงษ์  เจริญสุข
15. อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ
16. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักดิ์  จันทรัตน์
17. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายคมกริช  ชนะศรี
18. รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

วาระที่ 2 ร่าง 
ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 410(6/2562)

ร่  าง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 แลว



2 
 

20. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

21. ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุิทย์  สุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
26. ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
27. นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
28. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ  
29. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง  
30. ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางสุวิมล  คงพล  
31. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นพ.บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
6.  รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 
และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
11. ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล  

14. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อำนวยการกองคลัง 
15. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน  
16. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมทางไกล 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์  เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพัุตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
6.  นายแดง  โฉมทอง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา  

และรักษาการแทนผู้อำนวยการกองทะเบียน 

และประมวลผล 
 

ผู้ชี้แจง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ  พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย    

สงขลานครินทร์ (วาระที่ 4.1 และ 5.13) 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน

ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งว่าสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อจากนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จำนวน 6 ราย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  
2.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์  
3.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  
4.  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์  
5.  นพ.บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา  
6.  รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์  

      
ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 408(4/2562)  
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  หลักการและเหตุผลบริษัทร่วมทุนพีเอสยู โฮลดิ้ง จำกัด (PSU Holding Company) 

ด้วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำเสนอหลักการ
และเหตุผลบริษัทร่วมทุนพีเอสยู โฮลดิ้ง จำกัด (PSU Holding Company) ซึ่งมีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้  

หลักการและเหตุผล 

1. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมจำนวนมาก แต่ยังไม่มีกลไก
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย       
ไปลงทุนให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ สังคม ชุมชน 
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2. มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบวงจรรายได้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างรายได้
ให้แก่มหาวิทยาลัยและการสนับสนุนวงจรการวิจัย 

3. แหล่งหรือช่องทางการมีรายได้ของมหาวิทยาลัย 
4. University Holding Company / University Enterprise ที่มีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล 

เป็นกลไกสำคัญของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีการสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้ว ได้แก่ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ความจำเป็นในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนพีเอสยูโฮลดิ้ง เพ่ือสนับสนุนการลงทุนในนวัตกรรม

ของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพทั้งที่เป็นนวัตกรรมพร้อมลงทุนและบริษัทพร้อมร่วมทุน  เป็นช่องทางหารายได้  
ของมหาวิทยาลัยในระยะยาวที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และเป็นกลไกของมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ของโลกที่มีบริษัทร่วมทุนที่มีการสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และเป็นรายได้ 

วัตถุประสงค์ของบริษัทร่วมทุนพีเอสยูโฮลดิ้ง เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลในการบริหารจัดการ 
กำกับ ดูแล การลงทุนของมหาวิทยาลัยในการนำองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์   
ต่อภาคธุรกิจ สังคม และชุมชน โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาและคัดกรองและตัดสินใจการลงทุน บริหารจัดการ
ลงทุน กำกับ ติดตามการลงทุน และภารกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 100 ล้านบาท โดยกำหนดให้มีการชำระเงินค่าหุ้นจะต้องแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 4 ปี สำหรับสัดส่วนการถือหุ้น ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 9,999,998 หุ้น 
และบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย จำนวน 2 คน จำนวนคนละ 1 หุ้น  

บริษัทร่วมทุนพีเอสยู โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารบริษัทร่วมทุน 
โดยมีกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ทำหน้าที่บริหารงาน โดยมีฝ่ายการดำเนินงาน 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการ
ประเมินและติดตามการลงทุน และฝ่ายที่ทำหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีของบริษัท 

คณะกรรมการบริหารบริษัทร่วมทุนฯ ประกอบด้วย 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน กรรมการ 
4. กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เลขานุการ  
โดยมีแนวทางการลงทุนในธุรกิจที่ใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม หรือ

ทรัพย์สินทางปัญญา ในธุรกิจที่มีการประเมินและมีแผนธุรกิจที่มีศักยภาพ ในธุรกิจที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ทางธุรกิจ และมีแผนที่จะออกจากการลงทุนโดยมีผลการตอบแทนการลงทุนรวมเมื่อออกจากการลงทุนไม่น้อยกว่า 
2 เท่าของเงินลงทุน 

กลยุทธ์ของการดำเนินงาน เป็นการร่วมลงทุนกับองค์กรธุรกิจหรือนิติบุคคลอ่ืน หรือเป็น
การลงทุนเองทั้งหมด โดยเน้นการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่มีเทคโนโลยีขั้นเริ่มต้น (Early stage: TRL ระดับ 5 ขึ้นไป) 
ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเริ่มต้นธุรกิจ และกิจการเพ่ือสังคม ขนาดการลงทุน
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ประมาณ 3.5-100 ล้านบาท/ธุรกิจ รูปแบบของการลงทุน อาจเป็นการลงทุนด้วยเงิน สินทรัพย์ และการแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3-8 ปี (โดยมี Exit plan เฉลี่ยประมาณ 5 ปี) 

แหล่งที่มาของเงินทุนและรายได ้จากการชำระมูลค่าหุ้นในการจัดตั้งบริษัทฯ จากมหาวิทยาลัย    
และผู้ร่วมลงทุน เงินปันผล หรือส่วนแบ่งกำไรเกิดจากการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย ผลตอบแทนที่ได้จากการ
ขายหุ้นของบริษัทย่อย ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะได้ผลตอบแทนประมาณ 2 เท่าของเงินลงทุน และผลตอบแทนที่ได้
จากการลงทุนจะนำส่งกลับไปที่มหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์  ได้แก่ เจลสมุนไพร
ทำความสะอาดมือจากสารธรรมชาติ สเปรย์ช่องปากจากสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีน      
ในปริมาณสูง เม็ดฟองฟู่จากสารสกัดเคอร์คูมินอยด์ สารสกัดใบชะมวงโอนด้วยน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร สารสกัดยางพารา (Hb Extract) และสารสกัดโอลิโกแซคคาไรด์ (Hb-OS) ผลิตภัณฑ์น้ำมันทำความสะอาด
เครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา โฟมยางที่มีส่วนประกอบของสารล่อแมลง แผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติ
ผสมผงหนัง เป็นต้น 

ผลงานวิจัยที่มีการจัดตั้งหรือกำลังจัดตั้งพร้อมร่วมทุน ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ถุงทวารเทียม
จากยางธรรมชาติ หจก.ดับเบิ้ลยู อิน เซอร์เจอรี่  การพัฒนาโพรไบโอติกส์เพ่ือใช้ป้องกันฟันผุ บริษัทเดนทัลสวีท 
จำกัด  จอกยางนาโนป้องกันการเกาะติดของน้ำยางพาราและยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ 
บริษัทวอนนาเทค จำกัด  อุปกรณ์ผ่าตัดผังพืดบริเวณข้อมูลแบบแผลเล็ก  อุปกรณ์วัดกำหนดตำแหน่งก่อนการ
ฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา บริษัทวอเทอร์ป๊อก จำกัด  

 

โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุนพีเอสยู โฮลดิ้ง จำกัด (PSU Holding Company) สรุปได้ดังนี้ 

1. ในการดำเนินงานของ PSU Holding Company ต้องตระหนักและคำนึงถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้ง คือ เพ่ือพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้โดยไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร
เป็นหลัก การดำเนินงานของ PSU Holding Company ด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการที่ดี 
หากทำได้จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจฐานราก เป็นการสร้างโอกาส สร้างผลผลิต     

2. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินได้มีข้อเสนอแนะว่าการต่อยอดนวัตกรรม         
มีหลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องจัดตั้งเป็น Holding Company อย่างเดียว และจากข้อมูลการจัดตั้ง Holding Company 
ของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการขาดทุน 

3. มหาวิทยาลัยจะจัดตั้ง Holding Company ต้องยอมรับเรื่องความเสี่ยง ต้องคำนึงถึง
ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ต้องมีตัวชี้วัด มีการวัดผลที่ชัดเจน สำหรับการจัดตั้ง PSU Holding Company ในกรอบ
วงเงิน 100 ล้านบาท เป็นเงินจำนวนสูงมาก และเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตามหากการดำเนินงาน 
ไม่ประสบผลสำเร็จ จะทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งอาจจะเกิดฐานที่แข็งแกร่งต่อไป  

4. ในการจัดตั้งบริษัทหลายแห่งจะประสบปัญหาขาดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การหา
บุคลากร ที่ทำงานอย่างทุ่มเทให้กับองค์กรหาได้ค่อนข้างยาก และการให้บุคลากรที่ทำงานอยู่ในระบบราชการ   
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ไปบริหาร Holding Company อาจจะทำให้เกิดปัญหา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความถนัดเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ 
แต่ไม่เชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจ ซึ่งระบบราชการมีวัฒนธรรมในการทำงานที่แตกต่างจากภาคธุรกิจเอกชน 
การจัดตั้ง PSU Holding Company อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่จะทำให้เกิดการเรียนรู้จากความล้มเหลว 
จึงขอให้มหาวิทยาลัยทดลองดำเนินงาน สำหรับระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนและมีความยืดหยุ่น
ได้ตามความเหมาะสม 

5. การเริ่มก่อตั้งธุรกิจหากไม่เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ หรือเป็นธุรกิจที่มียอดขายไม่สูงนัก 
เช่น ธุรกิจที่ขนาดไม่ถึง 100 ล้านบาท หรือมียอดขายจำนวน 10 - 20 ล้านบาท การจัดตั้งบริษัทจะมีค่าใช้จา่ย
ในการดำเนินการทางธุรกิจ (overhead) ที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน มหาวิทยาลัยอาจจะหารูปแบบการดำเนินงาน
ที่เป็นรูปแบบอื่น ๆ เช่น เป็นแบบกิจการร่วมค้า (Joint venture) เป็นต้น 

6. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นการค้นพบที่ยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ ต้องมีการ
ทดลองก่อนว่าผลงานใช้ประโยชน์ได้จริง และมีผู้สนใจใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว 

7. ผลิตภัณฑ์หรือผลงานนวัตกรรมที่นำเสนอมีจำนวนน้อย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสำรวจ
ว่ามหาวิทยาลัยมีผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ผลงานวิจัยอะไรบ้างที่มีศักยภาพสูง (strong potential) ที่สามารถ
นำไปพัฒนาต่อยอดได้ เช่น ซอฟต์แวร์ของโรงพยาบาล พันธุ์ปาล์มของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผลงานนวัตกรรม
ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งบริษัท
ร่วมทุนพีเอสยู โฮลดิ้ง จำกัด (PSU Holding Company) ในกรอบวงเงิน 100 ล้านบาท ตามที่เสนอ โดยเป็น
การทดลองและบุกเบิกในเรื่องดังกล่าว ซึ่งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนพีเอสยู โฮลดิ้ง จำกัด (PSU Holding Company) 
มีวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญ คือ เพ่ือต้องการพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
และเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม โดยให้นำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
พิจารณา 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2562 ไปพลางก่อน 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ .ศ. 2551  

หมวด 3 ข้อ 9 กำหนดให้หน่วยงานเสนอประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่ออธิการบดี    
ตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้อธิการบดีเสนองบประมาณประจำปีดังกล่าวต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพื่อถือเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีต่อไป นั้น  

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ/หน่วยงาน  
ที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั ้งที ่ 9/2562 เมื ่อวันที ่ 3 กันยายน 2562          
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้ง
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ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีผลบังคับใช้ประมาณปลายเดือนมกราคม 2563  ซึ ่งในส่วน
งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเบื ้องต้น ณ ขณะนี้ถูกปรับลด งบประมาณลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนประมาณ 722 ล้านบาท  ที่ประชุมจึงมีมติให้คณะและหน่วยงานพิจารณา
ทบทวนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีกครั้ง เพื่อให้แผนการใช้จ่ายจาก
งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานสอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดินที่ถูกปรับลด โดยในระหว่างที่งบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้บริหารโดยการใช้
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และเมื่อทราบวงเงินงบประมาณ
แผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ชัดเจนแล้วให้มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีอีกครั้งหนึ่ง 

นอกจากนี้ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมว่าการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนเฉพาะรายจ่ายประจำจำนวนไม่เกินหนึ่งในสาม ตามที่ระบุในระเบียบฯ   
ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทัน
ปีงบประมาณใหม่ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนได้ เฉพาะรายจ่ายประจำ
จำนวนไม่เกินหนึ่งในสามนั้น อาจจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน (เนื่องจากอาจมีความจำเป็น
ที่จะต้องดำเนินการในส่วนของงบลงทุนในช่วงไตรมาส 1 ด้วย) ในระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงควรกำหนดจำนวนเป็น “ไม่เกินกึ่งหนึ่งของวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562” ทั้งนี้ ตามข้อ 6 กำหนดให้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้     
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย ประกอบกับอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2559 มาตรา 23 วรรค 10 
สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจอนุมัต ิการตั ้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยจึงเสนอขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
จำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ตามวงเงินของคณะ/
หน่วยงาน ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณายกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยฉบับใหม่ โดยปรับแก้ไขในประเด็นกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้     
ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ซึ่งในระเบียบฯ 
ฉบับเดิม กำหนดให้สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วเฉพาะรายจ่ายประจำจำนวน
ไม่เกินหนึ่งในสาม ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรกำหนด
วิธีการที่สอดคล้องกับวิธีการงบประมาณของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัว โดยขอให้นำเสนอ  
ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ใช้งบประมาณรายจ่าย    
เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามวงเงินของคณะ/หน่วยงาน ตามท่ีเสนอ 
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5.2  การแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ตามที ่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  

ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข   

คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ได้ดำเนินการสรรหาตามลำดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะศึกษาศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจำคณะจัดทำแผน  

พัฒนาคณะ เพ่ือกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ และใช้ประกอบการพิจารณาการ

สรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนกำหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 

พิจารณา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562   

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการภายในพบบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือชี้แจง

รายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562   

4. ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 8 หน่วยงาน ในคณะศึกษาศาสตร์ คือ 

เลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา หัวหน้าภาควิชาการศึกษา หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา    

และการแนะแนว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา หัวหน้าภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 

หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เพื่อจัดดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัด

คณะศึกษาศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี  

คณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 1 คน ยกเว้นโรงเรียนสาธิต ผู้แทนให้ข้อมูล จำนวน 2 คน 

โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 

2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562   

5. แจ้งให้ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในคณะ

ศึกษาศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงที่ 18 มีนาคม 2562 (วันที่พบบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์) ซึ่งประสงค์

จะเสนอผู้สมควรจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี 

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562   

6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี  

คณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 
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7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น

จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 

ภายนอกเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

โดยพิจารณาแผนพัฒนาคณะประกอบ ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 11 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

เห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562  

8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา

โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การนำแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ 

ตามแผนพัฒนาคณะ และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทามเพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนา

กับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา

กับคณะกรรมการ ทั้งจำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562   

9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานเลขานุการคณะ ผู้แทนภาควิชาการบริหารการศึกษา ผู้แทนภาควิชาการศึกษา  

ผู้แทนภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ผู้แทนภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ผู้แทนภาควิชาประเมินผลและวิจัย

ทางการศึกษา ผู้แทนภาควิชาพลศึกษา ผู้แทนโรงเรียนสาธิต และผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมา

ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยนำเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การนำแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทามและพิจารณากลั่นกรอง

ผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย

ให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2562 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เสนอ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 

ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  

 

5.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ตามคำสั ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที ่ 020/2559 ลงวันที ่ 4 เมษายน 2559        

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2559 ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 

ในวันที่ 14 เมษายน 2563 นั้น 
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ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  

พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระตำแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า

หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 

ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 

   ที่จะดำเนินการสรรหาคณบดี จำนวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสามคน เป็นกรรมการ 

4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    

   หรือใกล้เคียง จำนวนสองคน    เป็นกรรมการ 

5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    

   หรือใกล้เคียงจำนวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 

6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 

7. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่ประชุม

กำหนด 

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่าจะ

ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้

ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาเขตปัตตาน ี
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 

2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 

3.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  กรรมการ 

4.  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี  กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข กรรมการ 
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6.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
7.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
8.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 

9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
10. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการ 
 

5.4  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 65(4/2562) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับ

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
1.  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 40 ราย ดังนี้ 

1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 29 ราย ดังนี้ 
1.1.1  ดร.วัสสา  คงนคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(รหัส 1105) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน

สมบูรณ์ 
1.1.2  ดร.สุพัตรา  พุฒิเนาวรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (รหัส 1806) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.3  ดร.สกุลรัตน์  พิชัยยุทธ์  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา

เทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ (รหัส 0165) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.4  ดร.จรัสลักษณ์  เพชรวัง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่ง      
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (รหัส 5123) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 

เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
1.1.5  อาจารย์ธาราณ์  ตันธนาธิป พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์  
(รหัส 2153) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.1.6  ดร.คณินทร์  เอี่ยมธนาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (รหัส 2166) ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.7  ดร.จารุวรรณ มะยะกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.8  ดร.สุพรรณี ดวงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (รหัส 0132) ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.9  ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม (รหัส 0136) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.10  ดร.สฤษฏิ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (รหัส 4124) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.11  ดร.ปราโมทย์ ทองสุข พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา 
การบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  11 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.12  ดร.ตรีนุช พุ่มมณี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา 
การพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(รหัส 3701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.13  ดร.ขวัญตา ขาวมี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์   
(รหัส 5143) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.14  ดร.วงศ์กฏ  ภู่ภูมิรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา   
(รหัส 0141) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.1.15  ดร.วรุณสุดา ศรีภักดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
เภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  
(รหัส 3303) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.16  ดร.กรกมล รุกขพันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (รหัส 3304) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ    
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.17  ดร.อรชา รักดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ 
ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รหัส 6101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานบทความทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.18  ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.19  ดร.ไพโรจน์ สังขไพฑูรย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (รหัส 0161) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ 

1.1.20  อาจารย์ชุษณา เพชรพิเชฐเชียร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (รหัส 2174) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.21  อาจารย์ชณัฐี  กิจศิริพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา  
(รหัส 2189) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.22  อาจารย์อัญชนา  นังคลา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (รหัส 8101 ) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.23  ดร.อภิรดี สรว ิส ูตร พนักงานมหาว ิทยาล ัย ตำแหน่งอาจารย์            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (รหัส 6111) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.1.24  ดร.วิริยะ  ดวงสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (รหัส 1801) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.25  อาจารย์อรพรรณ  จันทร์เทา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกาหลีศึกษา   
(รหัส 9122) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.26  อาจารย์กาญจนา  สหะวิริยะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาเกาหลี      
(รหัส 7114) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.27  อาจารย์ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์    
(รหัส 2186) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ ์

1.1.28  ดร.กันยปริณ ทองสามสี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รหัส 9162 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.29  ดร.ศศิภา จันทร์ขจร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์       
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหัส  4108) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 8 ราย ดังนี้ 
1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ กาละ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงภรรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น   
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.2  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา สำรวจเบญจกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2  
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (รหัส 3109) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป (หลักเกณฑ์ใหม่)    
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช สมนึก พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
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วิศวกรรมเครื่องกล (รหัส 1110) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป (หลักเกณฑ์ใหม่) ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา       
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย (รหัส 2176) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน ศรีสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(รหัส 1104) ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา  
(7801) อนุสาขาวิชาอิสลามศึกษา (780102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย หวังวโรดม ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พืชศาสตร์ (รหัส 5103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานประเภทตำราฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข 

1.2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ ชัยยะมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (รหัส 2166) ทั้งนี้  ตั ้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.3  อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1.3.1  รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ฑีฆสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล (รหัส 1110) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.3.2 รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  สังขทัต ณ อยุธยา พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที ่ 1 สาขาวิชา         
กุมารศัลยศาสตร์ (รหัส 2152) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3.3  รองศาสตราจารย์สายัณห์  สดุดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที ่ 1 สาขาวิชา         
พืชศาสตร์ รหัส 5103 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์
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1.4  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
1.4.1  ดร.ภัทรอร เวสารัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา

สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัส 6802)  

1.5  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
1.5.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  ผดุงพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) 
1.6  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จำนวน 1 ราย 

ดังนี้ 
1.6.1  ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ (รหัส 6111) 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั ้งตำแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ จำนวน 29 ราย  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 8 ราย  ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย 
ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จำนวน 1 ราย และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จำนวน 1 ราย ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

2.  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

2.1  เห็นชอบการกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 ราย ดังนี้ 

2.1.1 ดร.นภารัตน์ ไวยเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอกำหนดตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รหัส 1804 กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงาน    
ทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธุ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร            
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2.1.2  ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
และอาหารสุขภาพ ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รหัส 1809 
กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  
ระวียัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
3) รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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2.1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รหัส 5302 กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ       
เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชิดไธสง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.1.4 ดร.อัสมัน  แตอาลี วิทยาลัยอิสลามศึกษา ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา รหัส 7801 อนุสาขาวิชาอิสลามศึกษา รหัส 780102 กำหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 ราย  ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.1.5 ดร.สิริญญา จันทรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอกำหนดตำแหน่งผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ รหัส 1808 กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 

2 ราย ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป วิทยากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพันธ์ ทองเต็ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.1.6 อาจารย์จิระชัย  แซ่ตั้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอกำหนด

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน รหัส 7115 กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ 

จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) รองศาสตราจารย์ 

ดร.พัชนี ตั้งยืนยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) รองศาสตราจารย์สมชาย สุขะการค้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.1.7  ดร.จอมขวัญ  สุทธินนท์ คณะศิลปศาสตร์ ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 7101 กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน   

2 ราย ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา 

ช้างขวัญยืน มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกษียณ) 

2.2  เห็นชอบการกำหนดรายชื ่อผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 15 ราย ดังนี้ 

2.2.1  รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรีย์  ศรีพงศ์พันธุ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.2.2  รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2.2.3  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ระวียัน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.2.4  รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร  หงสประภาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.2.5  รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  ยงสวัสดิกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2.2.6  รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ชิดไธสง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 

2.2.7 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป  ผาริโน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.2.8 รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย  ณ นคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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2.2.9 รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  วิทยากร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2.2.10 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพันธ์  ทองเต็ม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.2.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  รุ่นพระแสง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.2.12 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี  ตั้งยืนยง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.2.13 รองศาสตราจารย์สมชาย  สุขะการค้า  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.2.14 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์  จารุวร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.2.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา  ช้างขวัญยืน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมข้อมูลเหตุผลในการเสนอขอ

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยในเอกสารประกอบการพิจารณา 

เช่น เป็นสาขาวิชาเฉพาะจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ประเมินผลงานเป็นการเฉพาะ หรือผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่มี

อยู่ในบัญชีรายชื่อมีไม่เพียงพอ เป็นต้น 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 

ผลงานทางวิชาการราย ดร.นภารัตน์ ไวยเจริญ  ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต  

ดร.อัสมัน แตอาลี  ดร.สิริญญา จันทรักษ์  อาจารย์จิระชัย แซ่ตั้ง  ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์ และเห็นชอบการกำหนด

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 15 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

 

3.  การขอทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการครั ้งที ่ 1 รายอาจารย์บุษบรรณ       

เชิดเกียรติสกลุ คณะศึกษาศาสตร์ 

 ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายอาจารย์    

บุษบรรณ  เชิดเกียรติสกุล ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ เสนอ    

โดยที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยไปพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจกับอาจารย์เจ้าของผลงานว่าสามารถเสนอขอทบทวน

การประเมินพิจารณาผลงานวิชาการครั้งที่ 2 ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับปรุงผลงานต่อไป 

 

5.5  โครงสร้างและส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ปรับระบบการดำเนินงานไปสู่รูปแบบการเป็น

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2559 ซึ่งได้มีพระบรม   

ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดระบบ
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และกำหนดโครงสร้างของมหาวิทยาลัยใหม่ โดยมีสาระสำคัญ กรอบความคิด และข้อกำหนดสำคัญ อ้างอิง    

ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ที่ได้ระบุไว้ ดังนี้  

มาตรา 9 มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ (1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย                 

(2) สำนักงานอธิการบดี (3) สำนักงานวิทยาเขต (4) คณะ (5) วิทยาลัย (6) สถาบัน (7) สำนัก มหาวิทยาลัยอาจให้

มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือสำนัก เพ่ือดำเนินการตามวัตถุประสงค์

ตามมาตรา 7 อีกได้   

มาตรา 10 การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 9 ให้ทำเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงานให้กำหนดฐานะ

และภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย การจัดตั้ง การรวม การแบ่ง หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงาน

ตามมาตรา 9 ให้ทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายละเอียดการกำหนดโครงสร้างภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 

393(1/2561) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยนำเรื่องการกำหนดโครงสร้าง

ของมหาวิทยาลัยไปศึกษาและพิจารณารายละเอียด และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยได้นำเรื่องการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ก้าวข้ามข้อจำกัด  

สู่การบริหารความต่างเสนอที่ประชุมคณะทำงานคลังสมองยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(Think Tank) ในคราวประชุมครั้งที่ 3(3/2562) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ซ่ึงที่ประชุมมีมติให้นำเรื่องดังกล่าว

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

การวางโครงสร้างให้สอดรับกับข้อเสนอแนะเชิงแนวคิดและหลักการการจัดโครงสร้าง  

ให้ตอบโจทย์อนาคตนั้น มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเป็นการภายในโดยผู้บริหารระดับรองอธิการบดีวิทยาเขต

ต่าง ๆ และฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย มีการปรับบริบทของโครงสร้างวิชาการใหม่ โดยมีแนวคิดให้การพัฒนา

ศาสตร์เชิงลึก/การเติบโตทางวิชาการ ยังคงมีฐานมาจากคณะวิชา แต่การพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การบูรณาการ 

และการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติอยู่ที่วิทยาลัย และการพัฒนาการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เชิงพ้ืนที่ให้เป็นบทบาทของสถาบัน 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นประกอบในการจัดทำโครงสร้างมหาวิทยาลยั 

ดังนี้   

1. ม.อ. มี 5 วิทยาเขต แต่ในโครงสร้างข้อ 5 ไม่มีสำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งใน

ประเด็นนี้จากแนวคิดเดิมระบบ PSU System อธิการบดีและรองอธิการบดีที่เป็นผู้บริหารกลางจะบริหาร

มหาวิทยาลัยในภาพรวมไม่ใช่เป็นผู้บริหารวิทยาเขตหาดใหญ่ 
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2. การให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารกลาง ระบบนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาการดำเนินงาน

ได้ดีกว่าการบริหารทั้งระบบกลาง (มหาวิทยาลัย) และบริหารวิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะนำประเด็นนี้

ไปวิเคราะห์ให้ชัดเจน 

3. มหาวิทยาลัยต้องสรุปว่าจะดำเนินงานอย่างไร จะรวมหรือจะแยกแต่ละแห่ง ต้องกำหนด

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน 

4. ในโครงสร้างข้อ 8 ได้กำหนดให้นิติบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 8 หน่วยงาน 

อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัย ซึ่งการกำหนดดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการบริหารงานภายหลัง เช่น 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย เป็นสมาคมที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย และบางหน่วยงานหากเป็นส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัยต้องรายงานงบการเงิน เป็นต้น ดังนั้นจึงควรตัดข้อ 8 ออก 

5. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนงานจะมีผลกระทบกับบุคลากร ดังนั้น มหาวิทยาลัย

ควรจะมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับบุคลากรให้รับทราบข้อมูล โดยมหาวิทยาลัยอาจจะตั้งกรรมการเฉพาะกิจ

ในการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

6. ในการนำเสนอโครงสร้าง มหาวิทยาลัยควรจะมีข้อมูลทั้งโครงสร้างเดิมของมหาวิทยาลัย

และโครงสร้างใหม่ท่ีสะท้อนโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบโครงสร้างและส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัย โดยให้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะและความเห็นเพื่อให้มหาวิทยาลัย

ดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังนี้ 

1. ข้อ 5 ส่วนงานนโยบายและบริหาร ให้เพ่ิม “สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่” 

2. ให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของส่วนงานอำนวยการ และสนับสนุนภารกิจ

มหาวิทยาลัยในข้อ 7 ให้ชัดเจนว่าเป็นส่วนงานกลางหรือส่วนงานวิทยาเขต 

3. ให้ตัดข้อความในข้อ 8 ซึ่งได้กำหนดหน่วยงานในกำกับและนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย

จำนวน 8 หน่วยงาน ออกท้ังหมด 

4. ให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดในแต่ละส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่

จะเป็นปัญหา เช่น หน่วยงานที่มีการยุบหรือรวมกับหน่วยงานอื่น เป็นต้น 

5. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินงานให้มีโครงสร้างมหาวิทยาลัยในอนาคตที่พึงประสงค์

ต่อไปโดยเร็ว   

6. ให้มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารภายในองค์กรกับบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูล

และเกิดความเข้าใจโดยทั่วกัน 
     

5.6  แผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ทุ่งใสไช อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ทุ่งใสไช อำเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
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5.7  การกำหนดสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือมีสิทธิได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่ขอเพ่ิมเติม Park, Recreation and Tourism 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ข้อ 4 วรรค 2 กำหนด

ว่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ

ปฏิบัติการวิจัยในสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็น

การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ

วิจัย แล้วแต่กรณี และตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 349(5/2556) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 

2556 ได้มีมติเห็นชอบสาขาวิชาจำแนกตาม ISCED (International Standard Classification of Educations) 

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มอ 024/ว.545 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557   

โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ นั้น คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการขอกำหนดสาขาเพิ่มเติม 

ในแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 

จำแนกสาขาวิชา 
สาขาวิชาที่ขอเพ่ิมเติม 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

5. SOCIAL SCIENCES 

   (สังคมศาสตร์) 

    5.5 SERVICE TRADES   

         (ธุรกิจบริการ) 

Parks, Recreation and Tourism อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 

6 สิงหาคม 2562  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบการกำหนดสาขาวิชาเพ่ิมเติม

ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ในแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อมีสิทธิได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

และพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ 

 

5.8  การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับหนว่ยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ 

ตามระบบการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีการประเมินในระดับ

หลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ และหน่วยงานสนับสนุน โดยการประเมินแต่ละระดับมีความ

แตกต่างกัน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 370(8/2558) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558   
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ได้พิจารณาเรื่องระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพ

ดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร ดำเนินการตามระบบ CUPT QA (AUN QA+ ตัวบ่งชี้การกำกับมาตรฐาน

ของ สกอ.), เกณฑ์ประเมินของสภาวิชาชีพ  
2. ระดับคณะ ดำเนินการตามระบบ EdPEx 
3. ระดับสถาบัน ดำเนินการตามระบบ EdPEx 
4. หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ  ดำเนินการตามระบบ TQA/ISO 
5. หน่วยงานสนับสนุน  ดำเนนิการตามระบบ TQA 
มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอทบทวนรูปแบบการประกันคุณภาพ จำนวน 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพในมาตรฐานนานาชาติ 

และการก้าวเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน สู่มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม และตามกระบวนการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรดำเนินการตรวจ
ประเมินเพื่อการพัฒนาตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด    
โดยทุกหลักสูตรจะต้องได้รับการประเมินจากกรรมการภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี ทปอ. มาสอบทาน
การประเมินมหาวิทยาลัยละ 1 หลักสูตร และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถ
เลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยอิสระ มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอทบทวนรูปแบบการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

ประเด็น เกณฑ์การประเมินปีการศึกษา 2558-2560 เกณฑ์การประเมินแบบใหม่ 
ระบบ ระบบ CUPT QA (AUN QA + ตัวบ่งชี้การ

กำกับมาตรฐานของ สกอ.) และเกณฑ์ประเมิน
ของสภาวิชาชีพ หรือเป็นระบบที่ยอมรับ 
ในระดับสากล 

AUN QA และ เกณฑ์ประเมินของ 
สภาวิชาชีพ หรือเป็นระบบท่ียอมรับ 
ในระดับสากล 

แนวทางการประเมิน 1. ประเมินแบบ Desktop Assessment 
2. ประเมินแบบ Site Visit โดยกรรมการ 

จาก ม.อ. 
3. ประเมินแบบ Site Visit โดยกรรมการ 
   จากภายนอก (ทปอ.) 
4. ประเมินแบบ AUN QA Inter 

1. ประเมินแบบ Desktop Assessment 
2. ประเมินแบบ Site Visit โดยกรรมการ   
   จาก ม.อ. และกรรมการจากภายนอก 
3. ประเมินแบบ AUN QA Inter (สำหรับ 

 หลักสูตรที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ 
 จากการประเมินระดับนานาชาติ) 

เนื้อหาที่ประเมิน 1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2. เกณฑ์ AUN QA 

1. เกณฑ์ AUN QA 
 

หมายเหตุ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- ระดับปริญญาตรี กำกับโดยโครงการ 
  จัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรม 
  การเรียนรู้  
- ระดับบัณฑิตศึกษา กำกับโดยบัณฑิต  
  วิทยาลัย 
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2.  การประกันคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ 

จากการประชุมหารือการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ
และหน่วยงานเทียบเท่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันคุณภาพพิจารณาประเด็น
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2562 โดยที่ประชุมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ 
หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าเป็นรายปี ในประเด็นผลการประเมินการบริหารตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx/TQA     
ว่าหากคณะ/หน่วยงานไม่ได้ทำ EdPEx/TQA แต่ทำ ISO อาจใช้ ISO เป็นเกณฑ์ในการประเมินได้ นั้น เพื่อให้
การดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะเป็นระบบเดียวกันและเพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมินผู้บริหารของหน่วยงาน (คณบดี/ผู้อำนวยการ) ในการนำผลการประเมินการบริหาร
ตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx/TQA มาเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอทบทวนรูปแบบ
การประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ จากเดิมดำเนินการตามระบบ TQA/ISO ขอเปลี่ยนเป็น
ใช้ระบบ TQA ทั้งหมด สำหรับรูปแบบการประเมินระดับอื่น ๆ ยังคงเหมือนเดิม ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
ใช้เกณฑ์ EdPEx , ระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน ใช้เกณฑ์ TQA  

 

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงวิธีดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
โดยกำหนดเกณฑแ์ละรูปแบบการประกันคุณภาพเป็นของมหาวิทยาลัยเอง เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้ามากขึ้น 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินแบบใหม่  
2. การประกันคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการ

ประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ จากเดิมดำเนินการตามระบบ TQA/ISO เปลี่ยนเป็นใช้
ระบบ TQA ทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ
เป็นระบบเดียวกัน และเพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินผู้บริหาร ของหน่วยงาน (คณบดี/ผู้อำนวยการ) ในการนำ
ผลการประเมินการบริหารตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx/TQA มาเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน ตามท่ีเสนอ 

 
5.9  การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่การตีพิมพ์ในวารสารหรือการนำเสนอและตีพิมพ์

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ซึ่งสามารถใช้ขอสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม   
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของ
อาเซียนภายในปี พ.ศ. 2570 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 จึงกำหนดเป้าประสงค์
ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   



25 
 

และเพ่ือการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ข้อ 14 เกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษา ระบุว่าผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนำเสนอฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการดังกล่าว  ซึ่งการกำหนดดังกล่าวอาจไม่ได้สนับสนุนให้เกิด Social 
Engagement อย่างเต็มที่หรือไม่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมหรือการทำวิจัยวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้จริง 
เนื่องจากนักศึกษาต้องมุ่งทำวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ได้ผลงานที่สามารถตีพิมพ์หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการได้เท่านั้น 
ผลงานวิทยานิพนธ์ที่จัดทำโดยมุ่งเพื่อใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหา เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น เป็นข้อกำหนด    
ของผู้ให้ทุนซึ่งอยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่ไม่อนุญาตให้เปิดเผยผลงานต่อสาธารณะ หรือเป็นผลงานที่มุ่งแก้ปญัหา  
ที ่มีความเจาะจงมาก เช่น แผนพัฒนาธุรกิจผ้าทอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน/SME การแก้ปัญหาจราจร         
ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอกลยุทธ์เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
คือ การจัดทำหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่การตีพิมพ์ในวารสารหรือการนำเสนอและตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ซึ่งสามารถใช้ขอสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีความเห็นว่าเนื่องจากหลักเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา ซึ่งควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนั้น  
ทีป่ระชุมจึงมีมติเห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

 
5.10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2562 
 คณะแพทยศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา 

(หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา และปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2557 ขณะนี้ได้ครบระยะเวลา 
5 ปี ของการปรับปรุงหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรข้างต้นให้ มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยให้มีการ
ประสานระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ เชื่อมโยงและบูรณาการกับศาสตร์ในวิชาชีพด้านอื่น  ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้าง
งานวิจัยที่สามารถส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านสุขภาวะของประชากรโลก โดยมีประเด็นสำคัญการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้  

 1. ปรับปรุงปรัชญา ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2. ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้น โดยปรับปรุงรหัสวิชา 

และคำอธิบายรายวิชา ตลอดจนยกเลิกบางรายวิชา  
 3. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558  
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 ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 25(3/2562) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2562 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตามท่ีเสนอ 
 

5.11  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์ได้เริ ่มเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา ขณะนี้ได้ครบระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุง
หลักสูตรแล้ว คณะวิทยาศาสตร์จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ โดยมีประเด็นในการปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้ 

1. ปรับปรุงปรัชญา ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหมวดที่ 3 ปรับปรุงรายละเอียดในหมวดที่ 4 

และปรับปรุงองค์ประกอบในหมวดที่ 7 
3. ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเปลี่ยนรหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา คำอธิบายรายวิชา และเพ่ิมรายวิชา 
4. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับนโยบายการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) 
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ิมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็น Social Engagement 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตามท่ีเสนอ 

 
5.12  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เปิดสอนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ขณะนี้ได้ครบระยะเวลา 5 ปี ของการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว 
โดยมีประเด็นในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

1. ปรับปรุงปรัชญา ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยปรับปรุง

ชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา และเพ่ิมรายวิชา  
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ซึ่งสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 24(1/2562) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตอินุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ 

 
5.13  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยบริษัทร่วมทุนพีเอสยู โฮลดิ้ง จำกัด  

(PSU Holding Company) พ.ศ. …. 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการ

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด โดยมอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ เป็นผู ้ดำเนินการและยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยบริษัทร่วมทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 397(5/2561) เมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2561 ประธานที่ประชุมขอถอนระเบียบวาระการประชุมเรื่องดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจาก
อธิการบดีครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยขอให้อธิการบดีคนต่อไปนำร่างระเบียบฯ ดังกล่าวไปพิจารณาอีกครั้ง 
โดยที่ประชุมทีมบริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 77(9/2561) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ 
โดยมอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์จัดทำเอกสารเพิ่มเติมที่มีข้อมูลชัดเจนในประเด็นต่าง ๆ และในคราวประชุม
ครั้งที่ 82(1/2562) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำเสนอผลการหารือคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและกระทรวงการคลัง ถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นรัฐวิสาหกิจของบริษัทร่วมทุนพีเอสยู โฮลดิ้ง จำกัด 
โดยกระทรวงการคลังแจ้งผลการพิจารณาตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย ว่าด้วยคุณสมบัติ
มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้ว บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นไม่เข้าข่ายรัฐวิสาหกิจ แต่ถ้าพิจารณา
จาก พ.ร.บ ร่วมลงทุนฯ 2556 หากมีการร่วมลงทุนเกิน 1 ,000 ล้านบาท จะมีผลให้บริษัทดังกล่าวเข้าข่ายเป็น
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งที่ประชุมทีมบริหารมีมติเห็นชอบร่างระเบียบฯ ดังกล่าว และที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และในคราวประชุมครั้งที่ 
6/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบฯ ดังกล่าว 
 

ทั้งนี้ โดยที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. ในร่างระเบียบฯ ที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยได้ระบุรายละเอียดในการดำเนินงาน

ค่อนข้างมาก เช่น มีทั้งเรื่องโครงสร้าง การบริหาร และการถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งการเขียนระเบียบดังกล่าวควรจะ
เขียนเฉพาะหลักการใหญ่ ไม่มีรายละเอียดมากเกินไป เพื่อให้ระเบียบมีความยืดหยุ่นและสามารถดำเนินงานได้ 
ตลอดจนให้ตัดข้อความในข้อ 15 ของร่างระเบียบออกท้ังหมด 

2. ในร่างระเบียบฯ ข้อ 11(1) ประธานกรรมการ และ (2) รองประธานกรรมการ    
เป็นอธิการบดี หรือผู้ที ่อธิการบดีมอบหมาย โดยไม่ได้กำหนดวาระในการดำรงตำแหน่ง แต่ทั้ง 2 ตำแหน่ง     
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงมีสิทธิ์ในการถอดถอนตำแหน่งดังกล่าว 
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3. มหาวิทยาลัยต้องศึกษากฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัท
ร่วมทุน ให้ครอบคลุมทุกมิติ เช่น พระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ระบบภาษี เป็นต้น 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้มหาวิทยาลัยไปจัดทำร่างระเบียบฯ ใหม่ 
โดยให้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และให้นำร่างระเบียบฯ เสนอ   
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินพิจารณา เสนอคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศของมหาวิทยาลัยก่อนจะเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ โดยในการจัดทำ
ระเบียบฯ ดังกล่าว ขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และอาจจะแต่งตั้งคณะทำงานตลอดจนมีนักกฎหมาย
จากภาคเอกชนศึกษาเรื่องนี้ โดยให้ปรึกษาหารือกับนายสราวุธ เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการร่วมทุนร่วมเป็นกรรมการ 

 
5.14  การกำหนดวงเงินในการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน 

หรือการร่วมลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยภายใต้พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 7 และมาตรา 14(5) 

วรรคสอง กำหนดว่าการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน 

ถ้าเป็นจำนวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังมิได้มีการกำหนดวงเงินในการดำเนินการตาม

มาตรา 14 (5) วรรคสองไว้ 

โดยมหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องการกำหนดให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน     

การลงทุน หรือการร่วมลงทุน ได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย และกำหนดให้

มหาวิทยาลัยกู้ยืมเงินได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบ

ต่อรัฐมนตรีเป็นวาระเพื่อทราบต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  407(3/2562) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 

2562 แล้วนั้น เนื่องด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความเหน็ว่า

เรื่องการกำหนดให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน ได้ในวงเงินไม่เกิน   

ร้อยละ 50 ของจำนวนสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย และกำหนดให้มหาวิทยาลัยกู้ยืมเงินได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 

ของจำนวนสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยควรได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น 

การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุนได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 

และกำหนดให้มหาวิทยาลัยกู้ยืมเงินได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย โดยให้

มหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 
6.1  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) กำหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง 
หรือการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเส นอ  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและทักท้วง และพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม 
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ นั้น 

สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 25(3/2562) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะแพทยศาสตร์  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 

 
6.2  การให้ความเห็นชอบการขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม การขอเพ่ิมรายวิชา  

และการขอเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตปัตตานี 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) กำหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง 
หรือการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเส นอ  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและทักท้วง และพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม 
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ นั้น 
สภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 23(3/2562) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562      

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม การเพ่ิมรายวิชา การเพ่ิมและเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
นายมนตรี สุมณฑา นักวิชาการประมงชำนาญการ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม สำหรับนักศึกษา 

1 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  
2.  เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี การเพิ่มรายวิชา 721-544 เคมีของยา 

3(3-0-6) เป็นวิชาเอกเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม และสาขาวิชา เคมี-
ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
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3.  เห็นชอบการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 

3.1  ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง     

พ.ศ. 2561 
3.2  ระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

3) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการ
การศึกษาอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

3.3  ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 
6.3  การให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตตรัง 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) กำหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง 
หรือการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและทักท้วง และพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม 
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ นั้น 

สภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมครั้งที่ 25(3/2562) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จำนวน 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

1.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560  
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1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559  

1.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554  

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562  
เป็นต้นไป  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

7.1  การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อแนะนำและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ดังนี้ 

เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน 

1 ครั้งที่ 408(4/2562)   

20 กรกฎาคม 2562 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ควรมีขั้นตอนการประเมินในระยะเวลาที่สั้น 

โดยวัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นการ

ประเมินเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการ

เรียนรู้และนำผลการประเมินไปปรับปรุงให้

เกิดการพัฒนาซึ่งควรสรุปผลการประเมิน

ประเด็นสำคัญที่สามารถนำไปใช้งานได้ 

มอบหมายรองอธิการบดีฝ่าย

วางแผนและนโยบายสาธารณะ  

และกองแผนงานไปดำเนินการ 

2 ครั้งที่ 408(4/2562)   

20 กรกฎาคม 2562 

ให้วิทยาเขตภูเก็ตนำเรื่องโครงการรับนักศึกษา

จากประเทศจีน (Goukai) เสนอท่ีประชุม

คณะทำงานคลังสมองฯ (Think tank) 

พิจารณา และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา ภายในเวลา 2-4 เดือน รวมทั้ง 

ให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะเรื่องการ

ขับเคลื่อนวิทยาเขตภูเก็ตสู่ความเป็น

นานาชาติไปพิจารณา 
 

มอบหมายรองอธิการบดีวิทยาเขต

ภูเก็ต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และนโยบายสาธารณะ และ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ไปดำเนินการ 

http://meeting.psu.ac.th/meeting/EM7/12561/7.1_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF.pdf
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เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน 

3 ครั้งที่ 408(4/2562)   

20 กรกฎาคม 2562 

บางคณะ/หน่วยงานไม่ได้มีเจ้าหน้าที่พัสดุ

โดยตรง ให้มหาวิทยาลัยรับประเด็นการ

พัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ดังกล่าวให้มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ

จัดจ้างโดยการส่งไปอบรม ซึ่งกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลังได้จัดอบรมเรื่องดังกล่าว

อยู่เป็นประจำ 

มอบหมายผู้อำนวยการกองคลัง 

ไปดำเนินการ 

4 ครั้งที่ 408(4/2562)   
20 กรกฎาคม 2562 

ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประเด็นอาจารย์

หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็น

ทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญ เมื่อเกษียณ

แล้วหากไม่ได้รับการต่อเวลามหาวิทยาลัย

จะมีวิธีการรักษาให้บุคลากรดังกล่าวทำงาน

ต่อในมหาวิทยาลัยอย่างไร จะกำหนดอัตรา

ค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างไร โดยให้นำประเด็น

ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหาร

บุคคล 

มอบหมายรองอธิการบดี 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา

คุณภาพไปดำเนินการ 

5 ครั้งที่ 408(4/2562)   
20 กรกฎาคม 2562 

ม.อ. มีหลายวิทยาเขต เพ่ือให้เกิดความสะดวก
คล่องตัวในการบริหารงานวิทยาเขตต่าง ๆ 
อธิการบดีจะมอบอำนาจให้รองอธิการบดี
วิทยาเขต จึงให้มหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียด
ว่าอธิการบดีสามารถมอบอำนาจให้ 
รองอธิการบดีได้หรือไม่ และเมื่อมอบ
อำนาจแล้วจะต้องมีการกระจายอำนาจด้วย 
นอกจากนี้ ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัย 
ได้มอบอำนาจเรื่องใดแล้ว ผู้รับมอบอำนาจ

จะต้องรายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบด้วย 

อธิการบดีรับไปดำเนินการ 

6 ครั้งที่ 408(4/2562)   
20 กรกฎาคม 2562 

ข้อบังคับเก่ียวกับทุนอุดหนุนการวิจัย  
จากแหล่งภายนอกเป็นกลไกสำคัญในการ
สนับสนุนการบริหารงานวิจัย ขอให้อธิการบดี
และทีมบริหารไปพิจารณาว่าจะปรับปรุง
แก้ไขระเบียบเรื่องดังกล่าวใหเ้หมาะสมอย่างไร 

อธิการบดีรับไปดำเนินการ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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7.2  รายงานทางการเงิน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 กำหนดไว้ว่า

ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  ภายใน 90 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี นั้น   

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายงานทางการเงิน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมี
ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงินภาพรวม 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

 

สินทรัพย์ 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน               7,667,301,407.79 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               19,968,109,034.60 

รวมสินทรัพย์                  27,635,410,442.39  
 

หนี้สิน 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,311,337,007.03 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                        329,795,218.85      

รวมหนี้สิน                                         1,641,132,295.88 
 

สินทรัพย์สุทธิ  
รวมสินทรัพย์สุทธิ                25,994,278,146.51 

 

 

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินภาพรวม 
สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

รายได้   
รวมรายได้จากรัฐบาล                   644,327,388.06 
รวมรายได้จากมหาวิทยาลัย                2,153,553,111.78 

รวมรายได้                  2,797,880,499.84 
 

ค่าใช้จ่าย 
รวมค่าใช้จ่าย                      3,092,268,193.88    
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       (294,387,694.04) 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
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7.3  อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2562 
กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ (THE EAKIN LAUGESEN MEMORIAL FUND) ได้มอบเงิน

ดอกผลจากกองทุนปีละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้เป็นรางวัลแก่อาจารย์ดีเด่นประจำปีของทุกสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ัวราชอาณาจักรหมุนเวียนกันไป โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้ความร่วมมือกับกองทุนในการ
ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน ซึ่งในปี 2535 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะผู้ประสานงาน
กองทุนได้พิจารณาเพ่ิมเงินรางวัลเป็น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้ได้รับรางวัลจะเข้ารับพระราชทาน
โล่เกียรติยศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัย สำหรับในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ส่ง
หนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ 
ประจำปี 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาคัดเลือกให้อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว คณะเภสัชศาสตร์ 
เป็นอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2562 
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7.4  รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 24(1/2562) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 
ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ในคราวประชุมครั้งที่ 24(1/2562) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานโครงการจัดตั ้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และโครงการจัดตั ้งคณะนวัตกรรม
การเกษตรและประมง โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี แผนงานการใช้ประโยชน์พื้นที่
ทุ่งใสไช อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ข้อตกลงความร่วมมือหน่วยปฏิบัติการร่วมด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำ
ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  หลักสูตร      
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร การปรับปรุงรายวิชา 
และการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรที่มีความซ้ำซ้อนหรือใกล้เคียงกันของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
เป็นต้น 
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7.5  รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 24(2/2562) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562   
ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรังได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุม

ครั้งที่ 24(2/2562) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาวิทยาเขตตรัง ช่วง 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โครงสร้างสายวิชาการคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
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และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงสร้างสำนักงานวิทยาเขตตรัง และการขอเพ่ิมรายวิชาของคณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ เป็นต้น 
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7.6  รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 23(3/2562) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 
ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานีได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราว

ประชุมครั้งที่ 23(3/2562) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 โดยมสีาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภารกิจบริการ
วิชาการและพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม การขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม การเพ่ิม
รายวิชา การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นต้น 
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ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ    
8.1  การขอให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรก่อนนำเสนอ   

สภามหาวิทยาลัย 
ประธานที่ประชุมเห็นว่าการพิจารณาหลักสูตรต่าง ๆ มีความสำคัญ จึงขอให้คณะกรรมการ 

นโยบายวิชาการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา     
และเนื่องจากศาสตร์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ต้องมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ ขอให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการไปพิจารณาจัดทำแนวทางการพิจารณา
หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานเดียวกัน และให้ทุกคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ โดยขอให้   
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายวิชาการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นว่าหลักสูตรมีข้อมูล กระบวนการและ
ขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายวิชาการกำหนดไว้ 
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8.2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของวิทยาเขต 
ประธานที่ประชุมได้มีความเห็นว่าเมื่อมหาวิทยาลัยได้กำหนดโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัย 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยควรนำประเด็น
การบริหารงานวิทยาเขตไปพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยจะมีวิธีการบริหารจัดการวิทยาเขตต่าง ๆ อย่างไร ควรจะมี
กรรมการสภาวิทยาเขตหรือไม่ องค์ประกอบของกรรมการสภาวิทยาเขตประกอบด้วยใครบ้าง ซึ่งอาจจะต้องมี
การแก้ไขข้อบังคับฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  




