
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 411(1/2563) 

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563   
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 
-------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม 
2. ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
11. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายสมพงษ์  เจริญสุข
12. อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ
13. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักดิ์  จันทรัตน์
14. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายคมกริช  ชนะศรี
15. นพ.บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
16. รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
17. รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วาระที่ 2 ร่าง ร่างร่าง  ร่ าง เมื่อวันที่ 21 มีน วาวาาคมระที่ 2ระที่ 2  2563 แลว 
ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 412(2/2563) 
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18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
20. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุิทย์  สุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
24. ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
25. นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
26. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ  
27. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง  
28. ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางสุวิมล  คงพล  
29. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 
 

ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง   
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

1.  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์ นพ.จรัส  สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
2.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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6.  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6.  รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  คงฤทธิ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย 

ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
และวิทยาการจัดการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
6.  รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  อ้ึงโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
8.  อาจารย์ธรรมรักษ์  จิตตะเสโน รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพัุตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังสี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 

และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
12. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
13. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อำนวยการกองคลัง 
14. นายนิติธร  ชำนาญเมือง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ 
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15. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน  
16. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี  หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.  ดร.มูอัสซัล  บินแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
5.  อาจารย์จารึก  อรรถสงเคราะห์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก รักษาการแทนรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
7.  อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์  อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  

วิทยาเขตปัตตานี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงค์  เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
5.  นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพ   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 
1.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง 
 

เริ่มประชุมเวลา 12.25 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายกสภามหาวิทยาลัยป่วยจึงได้มอบหมาย    
ให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน ต่อจากนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จำนวน 6 ราย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์ นพ.จรัส  สวุรรณเวลา 
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2.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  
3.  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล  
4.  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  
5.  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี  
6.  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน 

      
ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีแจ้งว่าได้มีประกาศมหาวิทยาลัย        

สงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดวิทยาเขตและการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ซึ่งประกาศดังกล่าวมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดเขต
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นวิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ ส่วนงานของมหาวิทยาลัย จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ ส่วนงานนโยบายบริหาร 
ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอำนวยการ และสนับสนุนภารกิจ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2562 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 410(1/2562)  
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  การบริหารจัดการพื้นที่ทุ ่งใสไชสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบวิทยาลัย

นวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (College of Agricultural, Marine and Costal Resource Innovation) 
ด้วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

และรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้นำเสนอการบริหารจัดการ
พื้นที่ทุ่งใสไชสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
ซ่ึงมีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาลัย      
ในการพัฒนาประเทศโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือการถ่ายทอด



6 
 

สู่ภาคการผลิต ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนและองค์กรภาครัฐ โดยใช้ศักยภาพทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
เครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติร่วมกับฐานทรัพยากรที่สำคัญของพ้ืนที่ทุ่งใสไช ตำบลพุมเรียง 
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเนื้อที่ 2,296 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา ซึ่งมีทำเลและลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่เหมาะสมในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมประมง เทคโนโลยี
อาหาร และการท่องเที่ยว โดยเสนอแผนการดำเนินงานในรูปแบบวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
(College of Agricultural, Marine and Costal Resource Innovation) ที่มรีูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

แนวทางการการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่งใสไชสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง โดยการใช้วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมแนวหน้า นำการ
เรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตร่วมกับการบริการสังคม โดยการดำเนินงานผ่านแผนงานหลัก 5 แผนงาน ดังนี้ 

1. แผนงานพื้นฐานที่เป็น Frontier knowledge & technology ของศาสตร์ต่าง ๆ คือ 
พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ โรคสัตว์น้ำ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ร่วมกับพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศที่สำคัญ คือ Big Data, ICT, Internet of things (IoT), 
Artificial intelligence (AI) และ Automation เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนแผนงานหลักอีก 4 แผนงาน  

2. แผนงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   
ที่ครอบคลุมถึงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เช่น กุ้ง ปลา หอย ปู ปลิงทะเล การเพาะเลี้ยงสาหร่าย (Micro and macro algae) 
สัตว์และพืชทะเล และอื่น ๆ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence, AI) และระบบอัตโนมัติ (Automation) ตลอดจนการบริหารจัดการ
แบบใหม่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการเลี้ยงแบบผสมผสานโดยคัดเลือกสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการเลี้ยงกุ้งในบ่อเลี้ยงต่าง ๆ เช่น ระบบ IMTA (Integrated multi-trophic aquaculture) เพื่อลด
ของเสียและนำไปสู่การเลี้ยงแบบไร้ของเสีย (Zero waste aquaculture) แล้วทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่ภาคการผลิตภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกร และผู้ประกอบการ เพ่ือนำไปสู่การใช้ประโยชน์  

3) แผนงานประมงชายฝั่ง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการทำฟาร์มทะเล (Sea farming) 
โดยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่กักขังในทะเลในกระชังหรือในคอก (Cage culture) โดยเลือกชนิดสัตว์น้ำให้เหมาะสม
กับพื้นที่ เช่น การกั้นคอกเลี้ยงปลิงทะเล หอย ปลา และสัตว์เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ การวิจัยการเพาะเลี้ยงแบบ 
Sea ranching โดยการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำจนถึงระยะที่เหมาะสมแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเมื่อสัตว์น้ำเจริญเติบโต
เต็มที่ เพ่ือความยั่งยืนของระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำ เช่น การทำธนาคารปูม้าและปูทะเลโดยการผลิตลูกพันธุ์ 
และปล่อยสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล โดยการปลูกปะการังและสัตว์ทะเลในกลุ่ม
ใกล้เคียง 

4) แผนงานอุตสาหกรรมประมง มีขอบเขตการดำเนินภารกิจที่ครอบคลุมด้านการจับ
สัตว์น้ำ การเก็บรักษา การแปรรูป การขนส่ง และการตลาด โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพ่ือนำสู่
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกร และผู้ประกอบการ รวมถึงเครือข่ายความร่วมกับองค์กรภาครัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนางานยกระดับอุตสาหกรรมประมงของประเทศ โดยเน้นการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology) เพ่ือให้สินค้าประมงและสัตว์น้ำ
มีคุณภาพด ีปลอดภัยต่อการส่งออกและการบริโภคในระยะไกล การวิจัยและพัฒนากระบวนการการแปรรูปสัตว์น้ำ 
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การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง นอกจากนี้ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลการประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหน่วยพยากรณ์อุตสาหกรรมประมง โดยการใช้ big data management เป็นต้น 

5) แผนงานพืชและสัตว์เศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการปลูกพืชและเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจในรูปแบบการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) คือ การเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture 
หรือ Precision Farming) เกษตรประณีต การเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นพืชสวน พืชไร่ และพืชเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
รวมทั้งการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (รวบรวมพันธุ์ท้องถิ่น/ พันธุ์พืช
เศรษฐกิจ/สมุนไพรพื้นถ่ิน) หน่วยการเรียนรู้และนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติ การบริหารจัดการแบบใหม่ที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Zero waste agriculture) มาใช้ นำสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาค
การผลิต ภาคธุรกิจ เกษตรกร และผู้ประกอบการ 

โดยมีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำ (ความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) โดยใช้ฐาน
ทรัพยากรของพ้ืนที่ทุ่งใสไชนำสู่จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่ใช้กระบวนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
นำไปสู่การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาและการบริการสังคมในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Module) 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการประกอบอาชีพและเพ่ือการศึกษาในระดับปริญญาจากการสะสมโมดูล และการบริการสังคม 
ในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (Entrepreneur) ที่เป็น Smart farmers 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและภาคการผลิต องค์กรภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน 
สังคม และชุมชน ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับประเทศ โดยเฉพาะการนำผลการวิจัย และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบวิสาหกิจสังคม (Social enterprise) หรือวิสาหกิจชุมชน (Community enterprise) รวมทั้งการสร้าง
ความร่วมมือในระดับนานาชาติที่เข้มแข็ง โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระภายใต้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 โดยการให้มขี้อบังคับฯ ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่น ในการบริหารงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่เป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองได ้ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลผลิต 
1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ประมงชายฝั่ง 

อุตสาหกรรมประมง และการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคธุรกิจ ภาคการผลิต 
องค์กรภาครัฐหรือภาคประชาชน 

2. บัณฑิตที่มีองค์ความรู้ และมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ในศาสตร์ด้านการเพาะเลี้ยง
และแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ประมงชายฝั่ง อุตสาหกรรมประมง การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และตลาดแรงงาน  

3. ผู้ประกอบการใหม่ (entrepreneur) ภาคการผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงหรือ
อุตสาหกรรมประมงอ่ืน ๆ และการทำการเกษตรด้านพืชและสัตว์เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ประณีต เป็นต้น 

4. หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นโมดูล (Non–degree curriculum) ที่ตอบสนองต่อการประกอบ
อาชีพ ซ่ึงสามารถสะสมโมดูลเพื่อรับปริญญาได้ 
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ผลลัพธ์ 
1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ประมงชายฝั่ง 

อุตสาหกรรมประมง และการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ สามารถนำสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในภาคธุรกิจ 
ภาคการผลิต รวมถึงภาคประชาชน สังคม ชุมชน และองค์กรภาครัฐ 

2. วิสาหกิจสังคม (Social enterprise) และ/หรือ วิสาหกิจชุมชน (Community enterprise) 
3. ความร่วมมือกับต่างประเทศ (International coorperation) เช่น ความร่วมมือด้าน

อุตสาหกรรมประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่งกับ National Taiwan Ocean university (NTOU) ประเทศไต้หวัน 
และ Kanazawa university ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

ผลกระทบ 
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่และประเทศ โดยสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิม 
GDP ของประเทศโดยตรง  

อนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีได้ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า การใช้
ประโยชน์พื้นที่ทุ่งใสไชเป็นการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ในอนาคต 
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั ่งเป็นวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากวิทยาเขต          
สุราษฎร์ธานีอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงจึงมอบหมายให้รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีดูแลเป็นหลัก การทีม่หาวิทยาลัย
มีคณะที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเกษตรและการประมง รวมทั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่มีโครงการจัดตั้ง
คณะนวัตกรรมเกษตรและประมงไม่ได้มีปัญหาทับซ้อนอย่างใด ซึ่งการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวเป็นโครงสรา้ง
ที่มหาวิทยาลัยจะบริหารเพ่ือให้เกิดเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตปัตตานี
สามารถมาทำโมเดลที่นี่ได้ เพราะฉะนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ จะไม่ใช่คู่แข่งของคณะเดิม แต่เป็นตัวรองรับ
ให้คณะเดิมทำงานได้เต็มศักยภาพ ซึ่งต้องยอมรับว่าคณะที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและประมง   
ทีเ่ปิดสอนอยู่ เป็นการเรียนการสอนโดยใช้ห้อง lab เป็นหลัก แต่วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ เป็นโมเดลเต็มรูปแบบ
ที่มีการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ คำนึงถึงการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง การสร้างรายได้ระหว่างทำงาน       
เป็น training center ซึ่งการเรียนแบบ non degree สามารถมาใช้ประโยชน์พื ้นที่ดังกล่าวได้ โดยเปิดโอกาส       
ให้ภาคประชาสังคมมาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นลักษณะ open platform ไม่ใช่คณะปิด โดยเปิดให้คณะต่าง ๆ ในทุก
วิทยาเขตพิจารณาว่าสนใจจะทำเรื่องใด ซึ่งทีมบริหารมหาวิทยาลัยได้ประชุมพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนการ
ดำเนินงานดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจเข้ามาร่วมดำเนินการในการสร้างฐานการเรียนรู้ในพ้ืนที่ดังกล่าว   

 

ทั้งนี้ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ทุ่งใสไชเป็นโครงการที่มีความจำเป็น มีความสำคัญ และเป็นโครงการ

ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ควรจะเพ่ิมเติมข้อมูลตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ เช่น โครงการ
พัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไชจะเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างไร  โดยมหาวิทยาลัยควรพิจารณาหน้าที่ 
(function) และจัดทำ business model หรือ business plan ให้ชัดเจนว่าตัวชี้วัดด้านผลิต (output) ผลลัพธ์ 
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(outcome) คืออะไร และจะทำอะไรให้เป็นรูปธรรมก่อนจะกำหนดรูปแบบโครงสร้างองค์กรภายหลัง สำหรับ
หลักการที่สำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช ควรเป็นโครงการที่เลี้ยงตัวเองได้ มีการสร้างงาน และทำให้
ประชาชนหรือชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2. การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ทุ ่งใสไชเป็นการทำหน้าที่มหาวิทยาลัยแบบใหม่ (new 
platform) เป็น integrated platform ที่มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่สร้างความรู้ งานวิจัย พร้อมทั้ งเป็น
สถานประกอบการ platform ที่สำคัญคือ engagement platform ซึ่งมหาวิทยาลัยจะอยู่ในระนาบเดียวกัน 
กับผู้ประกอบการ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นหุ้นส่วน (partner) กับพื้นที่และชุมชน มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำความรู้ 
และเทคโนโลยีมาพัฒนาทุ่งใสไช ดังนั้น ตัวชี้วัดของโครงการคือการเป็นโครงการที่เลี้ยงตัวเองได้ และการสร้างงาน
ในชุมชน 

3. โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยควรมีแนวคิดในลักษณะ
ของ business model มากกว่าเชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยต้องมองให้ครบทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเงิน สิ่งแวดล้อม ต้องมีองค์ประกอบของคนที่ช่วยคิดให้หลากหลายมิติ ต้องเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และบรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับผู้ร่วมลงทุนต้องกำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน (identify) และในกรณีท่ีโครงการล้มเหลว 
ไม่ประสบผลสำเร็จตามที่วางไว้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการอย่างไร 

4. พื้นที่ทุ่งใสไชเป็นที่ดินแปลงใหญ่ มหาวิทยาลัยจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
มากที่สุดจะทำอย่างไรให้ชาวบ้าน ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน เช่น การสร้างสวนป่าชุมชน      
ซึ่งสอดคล้องกับการรักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ สอน 
วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งอยู่ในพื้นที่ อยู่ในท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือพื้นที่ได้อย่างไร การจัดตั้งคณะที่เกี่ยวกับการเกษตรที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะเป็น
ประโยชน์กับพ้ืนที่ สำหรับโครงการพัฒนาพ้ืนที่ทุ่งใสไชมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร หรือ
คนที่จะมาทำงานในโครงการนี้ 

 5. โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไชจะมีประโยชน์ หากมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการ
การทำงานกับพ้ืนที่และชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน โดยอาจจะดำเนินงานให้ครอบคลุม
พื้นที่ของอ่าวบ้านดอนด้วย และมหาวิทยาลัยควรจะร่วมมือในลักษณะการเป็นหุ้นส่วน (partner) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชน เพื่อทำให้โครงการมีความยั่งยืน เลี้ยงตัวเองได้ และสร้างงานในพื้นที่   
การที่มหาวิทยาลัยร่วมมือและเชื่อมโยงการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนา
พ้ืนที่ทุ่งใสไช เพราะนอกจากประชาชนหรือชุมชนจะได้รับประโยชน์แล้ว ยังสามารถได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย 

6. มหาวิทยาลัยควรเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ สร้างรายได้ และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักความผูกพันกับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ 
ควรให้นักศึกษาเป็นผู้สร้างความรู้และสร้างวิธีการเรียนรู้ โดยนักศึกษาต้องทำโครงการ (project) และต้องเป็น
โครงการแบบ startup 

7. แผนงานด้านพืชและสัตว์เศรษฐกิจควรมีความชัดเจน โดยแผนงานพืชควรจะปลูก
ไม้ยืนต้นที่เป็นไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้พะยูง ซึ่งเป็นไม้ที่มีราคาแพงสร้างมูลค่าได้ ส่วนแผนงานด้านสัตว์เศรษฐกิจ
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ควรจะร่วมมือและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ โดยควรร่วมมือกับสถาบันฮาลาล ในการเลี้ยงแพะ
และแกะ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของภาคใต้ เป็นต้น     

8. ในการบริหารโครงการ ควรจะมีความชัดเจนว่าลูกค้า (customer) คือใคร กลุ่มไหน 
เช่น ผู้ใช้บริการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ เป็นต้น ตลอดจนจะมีช่องทางติดต่อกับลูกค้าอย่างไร ในส่วนของรายจ่าย 
ค่าใช้จ่าย ต้นทุนในการดำเนินการที่เกิดขึ้นจะจัดการอย่างไร และรายได้จะเกิดขึ้นอย่างไร 

9. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ทุ่งใสไชเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยที่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยได้มาร่วมกันดำเนินงาน และควรมีจุดเน้นในการดำเนินงาน (focus) สำหรับประเด็นหลัก คือ 
การหาบุคลากรมาทำงานให้กับโครงการนี้ และเนื่องจากพื้นที่ทุ่งใสไชตั้งอยู่ห่างไกลจากวิทยาเขตอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัย
จะต้องอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับผู้ที่มาทำงานในพ้ืนที่ 

10. การจะจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่งให้เป็นหน่วยงาน  
ที่มีรูปแบบการบริหารงานอิสระ (autonomous) ซึ่งทับซ้อนกับการบริหารมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัย  
ในกำกับของรัฐที่มีความเป็นอิสระคล่องตัวในการบริหารงาน (autonomous) อยู่แล้ว ซึ่งบางสถาบันสามารถ      
มีหน่วยงานในลักษณะนี้ได้ แต่บางสถาบันไม่ให้มีหน่วยงานที่มีอิสระในการดำเนินงานทับซ้อนกัน นอกจากนี้   
การจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จะมีความซ้ำซ้อนกับโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรม
และประมงของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีหรือไม่ มหาวิทยาลัยจะต้องมีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติในหลักการการบริหารจัดการ
พื้นที่ทุ่งใสไชสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
(College of Agricultural, Marine and Costal Resource Innovation)” และอนุมัติในหลักการให้มีข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2563 โดยให้นำ
เรื่องดังกล่าวเสนอคณะทำงานคลังสมองยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพิจารณา แล้วให้นำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  การแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว  ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ     
ได้ดำเนินการสรรหาตามลำดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนกำหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562   

2. ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานในคณะศิลปกรรมศาสตร์ คือ  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ     
ฝ่ายบริหารทั่วไป แขนงวิชาทัศนศิลป์ แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ แขนงวิชาศิลปะการแสดง และแขนงวิชา
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ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย เพื่อจัดดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
ของแต่ละกลุ่ม ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ ยกเว้นแขนงวิชาศิลปะการแสดงและแขนงวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
เสนอชื่อผู ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ 1 ชื่อ  โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี  
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2562   

3. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 (วันที่คณะกรรมการกำหนดขั้นตอนการ
สรรหาฯ) ซึ่งประสงค์จะเสนอผู้สมควรจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอ
โดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562     

4. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายในวันที่  8 พฤศจิกายน 2562 

5. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการ 
สรรหาฯ ภายนอกเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที ่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 5 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  

6. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื ่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้ว      
มาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การนำแผนพัฒนาคณะ
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทามเพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีผู้ตอบรับการ
เชิญมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้ง 2 ราย เมือ่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

7. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้ตอบรับการทาบทามในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยนำเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การนำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และท่ีเป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสม
จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศิริชัย พุ่มมาก ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป  



12 
 

5.2  การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา 
ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ได้ขอถอนระเบียบวาระเรื่องการแต่งตั้งผู ้อำนวยการสถาบัน   

สันติศึกษาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 411(1/2563) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563  
 

5.3  การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประกอบด้วย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามลำดับ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมหารือวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  
โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2562 

2. ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มอบหมายให้รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีพบบุคลากร
สำนักวิทยบริการ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 

3. มหาวิทยาลัยออกประกาศรับสมัครทั่วไปผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก  
วิทยบริการจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562   

4. ออกหนังสือแจ้งให้ 3 หน่วยงานในสำนักวิทยบริการ คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และฝ่ายหอสมุด จอห์น เอฟ เคเนดี้ เพื่อจัดดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัด     
สำนักวิทยบริการ ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
หน่วยงานละไม่เกิน 2 ชื่อ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาผู้อำนวยการต่อคณะกรรมการ
สรรหาฯ หน่วยงานละ 2 คน (ผู้ที่จะไปให้ข้อมูลประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทนหน่วยงานละ 1 คน) 
แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 

5. ออกหนังสือแจ้งให้บุคลากรทุกคนในสำนักวิทยบริการเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ คนละ 1 ชื่อ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 

6. ออกหนังสือแจ้งให้คณะ/ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย (ที่มีการจัดการเรียนการสอน) 
เสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ผ่านคณะกรรมการประจำส่วนงาน) คณะ/
ส่วนงานละไม่เกิน 2 ชื่อ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 

7. คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลรายชื่อผู้ที่จะเชิญมาสนทนา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ จากการรับสมัครทั่วไป การเสนอชื่อจากหน่วยงานในสำนักวิทยบริการ 
การเสนอชื่อจากบุคลากรสำนักวิทยบริการ และการเสนอชื่อจากคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย (ที่มีการ
จัดการเรียนการสอน) ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 9 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญ       
ผู้ได้รับการเสนอชื่อมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 3 ราย เมื่อวันที ่14 พฤศจิกายน 2562 

8. ออกหนังสือแจ้งผู้ผ่านการกลั่นกรองจากการเปิดรับสมัครทั่วไปและการเสนอชื่อ   
เพื่อพิจารณาการตอบรับการทาบทาม และให้ผู้ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารสำนักวิทยบรกิาร 
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ตามแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการ และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการ นอกเหนือจากแผนพัฒนาสำนัก 
วิทยบริการ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ
สรรหาฯ จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

9. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
กลั่นกรองจากการรับสมัครทั่วไปและจากการเสนอชื่อ รวมทั้งผู้ตอบรับและผู้ปฏิเสธการมาสนทนากับคณะกรรมการ
สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 

10. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการสนทนากับผู้ให้ข้อมูลการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรที่เป็นผู้แทนหน่วยงานในสำนักวิทยบริการ 
ผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้แต่งตั้ง ดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
วิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัตใิห้แต่งตั้งดร.สมพร ช่วยอารีย์ 
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 

 
5.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2563 

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปี 
โดยได้เชิญผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในโอกาสเดียวกันด้วยนั้น สำหรับการพิจารณา   
มอบปริญญากิตติมศักดิ์จะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

“ข้อ 8  ให้คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษาทำหน้าที่
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 

8.1  องค์ประกอบ 
8.1.1 อธิการบดี ประธาน 
8.1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย สาขาวิชาละ

หนึ่งคน จาก 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8.1.3 ประธานสภาอาจารย์ 
8.1.4 รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบงานวิชาการท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

8.2  อำนาจหน้าที่ 
ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและหรือ

พิจารณากลั่นกรองรายชื่อจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 8 โดยให้มีหน้าที่รวบรวมและเสนอข้อมูลต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์” 
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปี 2563 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ ์ประจำปี 2563 ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข กรรมการ 

(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
3.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  กรรมการ 

(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
4.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการ 

(สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
5.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
6.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 

5.5  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 67(6/2562) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับ
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 35 ราย ดังนี้ 
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 19 ราย ดังนี้ 

1.1.1  อาจารย์ธนัญญ์ เพชรานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโร 
(รหัส 2156) อนุสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ (รหัส 215601) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
เป็นต้นไป ซ่ึงเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.2  อาจารย์วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโร 
(รหัส 2156) อนุสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ (รหัส 215601) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.3  อาจารย์ธัญญา ลิ่มอภิชาต พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (รหัส 2195) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์
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1.1.4  อาจารย์อาอัยซะห์ ดาเด๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (รหัส 2195) ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.5  ดร.วิภาวดี เสียงล้ำ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา 
จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหัส 2102) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.6  ดร.สิริญญา จันทรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุ (รหัส 1808) ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  

1.1.7  ดร.ศิวพร ปิ่นแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (รหัส 3503) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง     
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8  ดร.วารุณี ณ นคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ 
ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รหัส 6101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.9  ดร.ธเนศ ปานรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัย
นานาชาติ ซ่ึงขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.1.10  ดร.นุจรีย์ แซ่จิว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รหัส 3504) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.11  ดร.จรีพร เรืองศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
ทรัพยากรประมงและชายฝั ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (รหัส 5501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.12  ดร.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาอาหรับ (รหัส 7116) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง  
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.13  อาจารย์ประเสริฐ ผันแปร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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สาขาวิชาภาษาอาหรับ (รหัส 7116) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง    
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.14  Mr. Abdulai M. Kaba พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนา
และเทววิทยา (รหัส 7801) อนุสาขาวิชาอิสลามศึกษา (รหัส 780102) ทั้งนี้ ตั ้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560     
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.15  ดร.เกษมสิริ จันทรโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์     
และเทคโนโลยี (รหัส 3302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.16  อาจารย์ธีรวัฒน์ ขวัญใจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์   
คณะนิติศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน  (รหัส 6702) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.17  ดร.สุธาทิพย์ สินยัง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(รหัส 1105) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ ์

1.1.18  ดร.อารีนา ฮะซานี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 0104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.19  ดร.สมพร ช่วยอารีย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (รหัส 0112) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 10 ราย ดังนี้ 
1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา

ชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล (รหัส 2103) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวร ชูสง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์
ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ (รหัส 2118) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิสัญญีวิทยา (รหัส 2189) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 
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1.2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ นพรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่ง เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก      
(รหัส 2107) ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รหัส 0183) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่   
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร ศรเลิศล้ำวาณิช พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
บริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการ
บริการ (รหัส 3304) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี (รหัส 3302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา ธาตรีมนตรีชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
(รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.9  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 0104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื ่อง     
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.10  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย สหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3  เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จำนวน 1 ราย 
ดังนี้ 

1.3.1 ศาสตราจารย์สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง 
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.4  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1.4.1 อาจารย์เทอดขวัญ ปลูกวงษ์ชื่น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 
(รหัส 3903)   

1.4.2 ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สถิติศาสตร์ (รหัส 6113)   

1.4.3 ดร.วิชชุตา มาชู พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัด 
การท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (รหัส 9151) อนุสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (รหัส 915101)  

1.5  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
1.5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.รุ ่งนภา ศรีชนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง       

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์    
โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 3302) 

1.5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) อนุสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (รหัส 370102 )  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั ้งตำแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ จำนวน 19 ราย  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 10 ราย ตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือน
ขั้นสูง จำนวน 1 ราย ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง
ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

2.  การตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ราย ดร.น้ำทิพย์ ตระกลูเมฆี 
ตามที่ ดร.น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยการเสนองานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง  

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาแล้ว  
เห็นว่างานวิจัยเรื่องที่ 1 และเรื่องที่ 3 เป็นงานวิจัยจากทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการเดียวกันมีความซ้ำซ้อนกัน
เป็นส่วนใหญ่ เช่น ชื่อเรื ่อง กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน ระเบียบวิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย ประชากรและ    
กลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น และไม่ได้อ้างอิงงานวิจัยของตัวเองในเรื่องเดียวกัน โดยนำผลงานไปเผยแพร่ 2 แห่ง ในช่วง
เวลาใกล้เคียงกัน (สิงหาคม-กันยายน ปีเดียวกัน) ซึ่งเข้าข่ายเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติให้
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา  
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คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 53(4/2560) เมื่อวนัที่ 
15 สิงหาคม 2560 พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะวิทยาศาสตร์โดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งตรวจสอบผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 56(1/2561) เมื่อวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาแล้วมีมติให้นัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อพิจารณาการประเมินผล
งานทางวิชาการ ราย ดร.น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี อีกครั้งหนึ่ง 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า
ผลงานที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเสนอขอกำหนดตำแหน่งเป็นผลงานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
จำนวน 1 เรื่อง มีความซ้ำซ้อนกันกัน 2 เรื่อง แม้ว่าจะมีผลงานวิจัยมีคุณภาพอยู่ในระดับดี จำนวน 1 เรื่อง แต่มี
ผลงานวิจัย 2 เรื่องที่เข้าข่ายผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ประชุมมีมติเห็นไม่สมควรแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 57(2/2561) เมื่อวันที่ 
2 เมษายน 2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาส่งเรื่องให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ราย ดร.น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี หากพบว่าผิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการให้แจ้งให้มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อไป 

คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์การกระทำ
ของ ดร.น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยนำผลงาน 2 ฉบับ ซึ่งเป็นผลงานจาก
โครงการวิจัยเดียวกันมีความซ้ำซ้อนของเนื้อหาไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า 1 ฉบับ ในลักษณะที่ทำให้
เข้าใจได้ว่าเป็นผลงานใหม่ เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิจัย
ตามข้อ 5 ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยมาตรการป้องกันและลงโทษผู้ที่กระทำผิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ. 2557 แต่ผู ้กระทำได้กระทำไปโดยเป็นการรู ้เท่าไม่ถึงการณ์        
จึงเห็นสมควรให้ตักเตือน และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อห้ามผู้กระทำผิดเสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 67(6/2562) เมื่อวนัที่ 
2 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเสนอ จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการตักเตือนและห้าม
ผู้กระทำผิดเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563 ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 
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5.6  การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รายนายณรงค์วิทย์ นาขวัญ คณะแพทยศาสตร์ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551 ข้อ 8 กำหนดวิธีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีปกติ ให้ดำเนินการดังนี้ 

1. ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คำสอน ได้ตามความเหมาะสม 

2. ให้คณะโดยกรรมการประจำคณะ เสนออธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณะ ประกอบด้วย คณบดี หรือรองคณะบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่เสนอ
ขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3-5 คน เป็นกรรมการ 

3. ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จำนวน 3-5 คน โดยเป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด และมีตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่าตำแหน่ง
ที่เสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

4. เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินให้ใช้เสียงข้างมาก 

5. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณะพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ ได้พิจารณาผลการ
ประเมินผลการสอนและผลการประเมินผลงานทางวิชาการเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายณรงค์วิทย์ นาขวัญ 
ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
(รหัส 2131) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 67(5/2562) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งนายณรงค์วิทย์ 
นาขวัญ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
(รหัส 2131) ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560 

 
5.7  เสนอผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ 
พ.ศ. 2562 ข้อ 6 กำหนดให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงาน
ของผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ต ามแบบ    
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ที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อสำนักวิจัยและพัฒนาเพ่ือกลั่นกรองก่อนนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
โดยผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์จะต้องดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (Professor) 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (Emeritus Professor) หรือผู้เชี่ยวชาญ (expert) ที่มีชื่อเสียงและมีจริยธรรมเป็นที่ยอมรับ 
มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญการวิจัยระดับโลก มีต้นสังกัดแน่นอนและเป็นสถาบันหรือองค์กรที่มี
ชื่อเสียงในระหว่างการดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเสนอชื่อ Prof.Dr.Norbert Vennermann  
เพื่อขอแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ได้พิจารณากลั่นกรองชื่อ
พร้อมประวัติและผลงาน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง Professor Dr.Norbert 
Vennermann จาก University of Applied Sciences Osnabrück, Germany ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
กิตติมศักดิ์ โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 
5.8  การแบ่งโครงสร้างภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ปรับระบบการดำเนินงานไปสู่รูปแบบการเป็น

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2559 ซึ่งได้มีพระบรม   
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นั้น มหาวิทยาลัยได้ปรับการจัดระบบและกำหนด
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยใหม่ มีสาระสำคัญและกรอบความคิดในการจัดระบบโครงสร้างเป็นดังนี้ 

1. ข้อกำหนดสำคัญในการจัดระบบและกำหนดโครงสร้างของมหาวิทยาลัย อ้างอิงตาม
มาตรา 9 และมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ที่ได้ระบุไว้ดังนี้ 
มาตรา 9 มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2) สำนักงานอธิการบดี      
3) สำนักงานวิทยาเขต 4) คณะ 5) วิทยาลัย 6) สถาบัน 7) สำนัก มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือสำนัก เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 อีกได้ และ
มาตรา 10 กำหนดให้การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 9 ให้ทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงานให้กำหนดฐานะและภาระหน้าที่
ของส่วนงานนั้นด้วย การจัดตั้ง การรวม การแบ่ง หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา 9   
ให้ทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

2. กรอบหลักการของการแบ่งโครงสร้างภายในส่วนงาน 
2.1 หลักคิดในการกำหนดประเภทของโครงสร้างภายในส่วนงานวิชาการ ประเภท     

ของโครงสร้างภายในส่วนงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 จำแนกเป็น 4 ประเภท 
ดังนี้ 
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2.1.1 สำนักงานบริหารคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน มีภาระหน้าที่ในการวางระบบ
บริหารจัดการงานส่วนกลางตามพันธกิจของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน  

2.1.2 สำนักงานวิชาการ  มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต บริหารและพัฒนา
วิชาการตามบริบทของส่วนงาน 

2.1.3 สำนักงานวิจัยและนวัตกรรม มีภาระหน้าที่ในการบริหารงานวิจัย ผลักดัน
ให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศตามบริบทของส่วนงาน 

2.1.4 สำนักงานบริการวิชาการ มีภาระหน้าที่ในการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอด     
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามบริบทของส่วนงานเพ่ือก่อให้เกิดกาเปลี่ยนแปลงต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศ 

ทั้งนี้ การแบ่งโครงสร้างภายในส่วนงานวชิาการจะพิจารณาถึงความเหมาะสม ความจำเปน็ 
ขนาด และลักษณะการบริหารงานของส่วนงาน ซึ่งรูปแบบและจำนวนประเภทอาจจะไม่เหมือนกันหรือเท่ากัน
ขึ้นอยู่กับบริบทของส่วนงานนั้น ๆ  

2.2  วางระบบโครงสร้างภายในส่วนงานนโยบายและบริหาร ส่วนงานอำนวยการ
และสนับสนุนภารกิจ; (สนับสนุนผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการกำหนดให้มีการ
บริหารงานส่วนกลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัวในการบริหารจึงไม่มีการแบ่งโครงสร้างภายในส่วนงาน 
ประกอบด้วยส่วนงาน ดังนี้ 

2.2.1 โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย ; สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักงาน
วิทยาเขตต่าง ๆ  

2.2.2 โครงสร้างการบริหารตามภารกิจและสนับสนุนกลาง; จำแนกแต่ละภารกิจ
และหน้าที่งานได้ดังนี้ 

1) การบริหารระบบการจัดการศึกษา คือ สำนักการศึกษาและนวัตกรรม
การเรียนรู้ 

2) การบริหารระบบงานการวิจัย คือ สำนักพัฒนาการวิจัยและพัฒนา  
3) การบริหารระบบบริการวิชาการ คือ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

และพันธกิจสังคม และสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ 
4) การสนับสนุนการจัดการศึกษา คือ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง 

อรรถกระวีสุนทร และสำนักวิทยบริการ 
5) การสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์

และการทดสอบ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. โครงสร้างภายในส่วนงานยังมีประเด็นสำคัญที่มหาวิทยาลัยควรนำมาพิจารณาทบทวน 

เช่น คณะแบ่งโครงสร้างภายในเป็นสำนักงานต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละคณะมีจำนวนไม่เท่ากัน โดยสำนักงานวิชาการ 
วิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ อาจจะเกิดปัญหาตามมาเพราะเป็น segmentation แบบเดิม ซึ่งในอนาคต
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การเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมจะต้องบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้ ควรปรับแก้ไขคำว่า 
“บริการวิชาการ” เป็น “พันธกิจเพ่ือสังคม”  

2. แนวคิดการแบ่งโครงสร้างภายในคณะ ปัจจุบันแบ่งเป็นภาควิชา หากจะเปลี่ยนจาก
ภาควิชาเป็นสาขาวิชา ในประเด็นนี้เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากสาขาวิชา     
กับภาควิชามีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน สาขาวิชาอาจจะเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่เปิดใหม่    
มีการทำวิจัยไม่ลึกมากและมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งอาจจะไม่เหมาะหากนำมาใช้กับ ม.อ. 

3. สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การประกาศโครงสร้างภายใน
ส่วนงานแบบตายตัวอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากหากจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

4. ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดวิทยาเขตและการจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้วิทยาลัยนานาชาติเป็นส่วนงานวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งปัจจุบันมีวิทยาลัยนานาชาติตั้งอยู่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนั้น หากจะมีการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติที่วิทยาเขต
อ่ืน ๆ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยนานาชาติที่วิทยาเขตหาดใหญ่หรือไม่ 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนำความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาทบทวนและนำเรื่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
อีกครั้งหนึ่ง 

 
5.9  แผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ทุ่งใสไช ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือขอ

อนุมัติสภามหาวิทยาลัยในการต่ออายุการใช้ประโยชน์อีก 30 ปี (พ.ศ. 2565-2595) 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งใสไช ตำบลพุมเรียง 
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 4,000 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2535 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 
เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งและอุตสาหกรรมประมง ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ 40/2535 
ณ วันที่ 16 เมษายน 2535 ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยได้สำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำผังแม่บทการใช้ที่ดิน 
ในพื้นที่ป่าทุ่งใสไช พบว่าพื้นที่ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์มีเพียง 2,773 ไร่ โดยได้
ดำเนินการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงเขตพื้นที่และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ  ในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้
สำรวจพืน้ที่เพ่ือวางแผนการใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พบว่ามีพ้ืนที่บ่อที่มีลักษณะต่อเนื่องกันกับพ้ืนที่
ทางด้านทิศเหนือของพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต จำนวน 43 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา อยู่นอกพ้ืนที่การรังวัด ในปี พ.ศ. 2560 
จึงขอขยายเขตการเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งใสไช เป็นเนื้อที่รวม 2,296 ไร่ 1 งาน 27 
ตารางวา 

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่ทุ่งใสไชตามวัตถุประสงค์ของการ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งและอุตสาหกรรมประมง โดยได้มีการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ ้งกุลาดำ เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2)  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับ
การดำเนินภารกิจตามแผนงานที่กำหนดไว้ 3) โครงการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ทุ่งใสไช มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงาน
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วิจัยและพัฒนาในพื้นที่ทุ่งใสไช โดยเน้นโครงการวิจัยที่บูรณาการนำสู่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ 
เพื่อเป็นสถานที่ให้กับนักศึกษา ทำวิจัย เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์กับสังคม ชุมชน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคธุรกิจเอกชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพ
และสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ในลักษณะต่าง ๆ 

มหาวิทยาลัยมีแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ทุ่งใสไช เพื่อเป็นพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคม 
ในช่วงปี พ.ศ. 2565-2595 ดังนี้ 1) หน่วยปฏิบัติการร่วมด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นสถานที่เก็บรักษา วิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำของประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยี
ประยุกต์ที่จะเสริมงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการด้านการพัฒนา
พันธุ์สัตว์น้ำ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกร  2) แผนงาน
พื้นฐาน พื้นที่การศึกษา วิจัย และบริการสังคม เป็นพื้นที่สำหรับดำเนินแผนงานพื้นฐานของวิทยาลัยนวัตกรรม
เกษตรทรัพยากรประมงและชายฝั่ง ในด้านการจัดการความรู้และเทคโนโลยีพื้นฐาน ด้านพันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา
และสิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ โรคสัตว์น้ำเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับดำเนินการให้ความรู้และปฏิบัติการด้าน 
Big Data, ICT, Internet of things, Artificial intelligence (AI) และ Automation เพ่ือเป็นฐานให้กับแผนงาน
ต่าง ๆ ของวิทยาลัย 3) แผนงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมงชายฝั่ง และอุตสาหกรรมประมง เป็นพื้นที่สำหรับ
ดำเนินแผนงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมงชายฝั่ง และอุตสาหกรรมประมง โดยมุ่งเน้นการดำเนินการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมแนวหน้า 4) แผนงานพืชและสัตว์เศรษฐกิจ เป็นพื้นที่สำหรับดำเนินแผนงานด้านพืชและสัตว์
เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแนวหน้าด้านการเพาะ ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ   
โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ 5) พ้ืนที่พัฒนาด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ และวัฒนธรรม พ้ืนที่ทุ่งใสไชอุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลและริมคลองพุมเรียงและตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน โบราณสถาน สถานที่สำคัญ
ทางศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ชุมชนแหลมโพธิ์ ตลาดพุมเรียง สวนโมกขพลาราม วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร 
มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนงานด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรต่าง ๆ ขยายงานสู่การดำเนินโครงการ/กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และแหล่งเรียนรู้ด้านอารยธรรมศรีวิชัย รวมถึงเป็นพื้นที่
รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประชุม (MICE) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6) พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้พ้ืนถิ่นและพันธุ์ไม้
หวงห้าม จากการสำรวจพื้นที่ป่าทุ่งใสไช มีเนื้อที่ประมาณ 320 ไร่ 95 ตารางวา อุดมด้วยพันธุ์ไม้พื้นถิ่น เช่น    
ไม้เค่ียม ไม้ตำเสา กล้วยไม้ป่า หม้อข้าวหม้อแกงลิง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดเป็นเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ือรักษาไว้
ซึ่งพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่นและพันธุ์ไม้หายาก รวมถึงการปลูกเพ่ิมเติมพันธุ์ไม้หวงห้าม และการพัฒนาสู่การจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจได้เข้าศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ สร้างสำนึก
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7) พ้ืนที่อนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (เจดีย์โบราณ) จากการสำรวจ
พ้ืนทีท่างด้านทิศใต้ติดกับคลองพุมเรียงเป็นพ้ืนที่ตั้งของเจดีย์และบ่อน้ำโบราณ ที่เรียกกันว่า เส้นทางสายไหม (Silk 
road หรือ Silk route) มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทางวัฒนธรรม โดยการรวบรวม  
องค์ความรู้และหลักฐานทางประวัติศาสตร์และขยายสู่การส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรมรดกวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยว  
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ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่
ทุ่งใสไช ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอต่ออายุการใช้ประโยชน์อีก 30 ปี (พ.ศ. 2565-
2595) โดยขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนและเงื่อนไขของกรมป่าไม้ รวมถึงแสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยได้มีการลงทุนและใช้พ้ืนที่เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไชมาระยะ
หนึ่งแล้ว ดังนั้น อาจจะขอให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพิจารณาในประเด็นความคุ้มค่าในการ
ลงทุน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

 
5.10 แนวปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ

อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุม เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ ระบบติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 
5.11 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั ่งซื ้อเครื่อง PET/CT Scan และ Cyclotron 

ด้วยวิธีคัดเลือก 
ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  

โครงการ: โครงการยกระดับมาตรฐานการบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ รายการ: เครื่อง PET/CT Scan และ Cyclotron 1 ชุด วงเงินทั้งสิ้น 
350,000,000 บาท จำแนกเป็น เงินนอกงบประมาณ 140,000,000 บาท เงินงบประมาณ 210,000,000 บาท ปี 2563 
ตั้งงบประมาณ 210,000,000 บาท ซึ่งมกีำหนดลงนามสัญญาภายในกุมภาพันธ์ 2563 

โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563    
และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล ให้หมายความถึงเมื่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาในวาระที่ 2 ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบฯ ความละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว577 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562  

อำนาจในการดำเนินการจัดซื้อ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ
ตามข้อ 22 หรือข้อ 23 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้ (ข้อ 22 ในการซื้อหรือจ้าง 
แต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 23 และข้อ 79 วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อ
หรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1611/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ 
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และหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ มีอำนาจดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ
โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน (โดยไม่กำหนดวงเงิน) แต่อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างให้มีอำนาจดังนี้ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท 
2. วิธีคัดเลือกครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท 
3. วิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท 
คณะแพทยศาสตร์ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมอบอำนาจและพระราชบัญญัติการจัดซื้อ  

จัดจ้างฯ มาตรา 56 (ข) กรณีพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต
จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูง 
และผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจํากัด รายงานขอซื้อเครื่อง PET/CT Scan และ Cyclotron จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี
คัดเลือก วงเงินทั้งสิ้น จำนวน 350,000,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยใช้เกณฑ์ราคา (ร้อยละ40) 
ประกอบเกณฑ์อื่น (ร้อยละ 60) ในการพิจารณาพร้อมจัดทำหนังสือเชิญชวนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เชิญผู้ประกอบการมายื่นข้อเสนอ 3 ราย ได้แก่ 1) บริษัทซีเมนส์ 
เฮลท์แคร์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ Siemens 2) บริษัทยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตภัณฑ์ GE และ    
3) บริษัทอินโนเวทีฟ อิมเมจจิ้ง ซิสเต็มส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ Philips ในการพิจารณาผลการคัดเลือก คณะกรรมการ
จัดซื้อเสนอให้บริษัทอินโนเวทีฟ อิมเมจจิ้ง ซิสเต็มส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ Philips เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงิน 
339,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบเก้าล้านบาท) ซึ่งต่ำกว่างบประมาณท่ีได้รับร้อยละ 3.14 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยได้สอบถามคณบดีคณะแพทยศาสตร์ถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา  
ซ่ึงคณะแพทยศาสตร์ได้ชี้แจงว่าบริษัทที่ชนะการเสนอราคานั้นเป็นผู้ชนะท้ังเกณฑ์คุณภาพและเกณฑ์ราคา  

เนื่องจากอำนาจในการสั่งซื ้อหรือสั่งจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 85 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่งให้เป็น
อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้ 1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท 2) ผู้มี
อำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท ซึ่งกำหนดประเภทของผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คือ สภามหาวิทยาลัย 

 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ
เสนอเรื่องเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

1. เอกสารที่นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาควรมีข้อมูลสรุปขั้นตอนการ
ดำเนินงานทั้งหมดที่ชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลและเหตุผลที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา 
ว่าบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในแง่ของเกณฑ์คุณภาพและราคา 

2. ในการเสนอเรื่องเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยจะต้องรับรอง
ว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างถูกต้องใน 2 ประเด็น คือ 1) การใช้งบประมาณถูกต้อง 2) ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบทุกประการ ก่อนที่นำเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ  
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3. กรณีท่ีมีการใช้ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบ
ใน 2 ประเด็น คือ 1) การใช้เงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายงบประมาณ 
2) การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตดิังนี้ 
1. รับทราบรายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกพิจารณาให้บริษัท

อินโนเวทีฟ อิมเมจจิ้ง ซิสเต็มส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ Philips เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงิน 339,000,000 บาท 
(สามร้อยสามสิบเก้าล้านบาท) 

2. อนุมัติสั่งซื้อเครื่อง PET/CT Scan และ Cyclotron จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก 
จากบริษัท อินโนเวทีฟ อิมเมจจิ้ง ซิสเต็มส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ Philips ในวงเงิน 339,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบ
เก้าล้านบาท)  

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยที่เกินอำนาจของอธิการบดี ก่อนที่จะนำเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
โดยที่ประชุมขอให้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการและให้
ประธานกรรมการพิจารณาเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว    

 
5.12 ขออนุมัติหลักการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน จำนวนไม่น้อยกว่า 

600 ยูนิต วงเงินค่าก่อสร้าง 509,765,000 บาท ด้วยงบประมาณเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ประสบปัญหาเรื่องที่พักหลักของนักศึกษาแพทย์ที่ทรุดโทรม 

เนื่องจากก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2528 อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนในทศวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมีพ้ืนที่ให้นักศึกษา
ได้ศึกษาอ่านหนังสือ เรียนรู้ด้วยตนเอง และทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ประกอบกับคณะมีแผนสร้างอาคารศนูย์
การแพทย์ 300-400 เตียง ใน 5-10 ปีข้างหน้า ตามแผนการขยายงานเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากร
ทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น ดังนั้น เพ่ือรองรับแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน 
จึงต้องเตรียมแผนห้องพักรองรับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวไว้ โดยขอก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และแพทย์
ใช้ทุน จำนวนไม่น้อยกว่า 600 ยูนิต เพ่ือให้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน ได้อาศัยอยู่ในอาคาร
หอพักเดียวกัน ซึ่งจะขอก่อสร้างบนตำแหน่งพื้นที่อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์บินหลา 1 (เดิม) เนื่องจากข้อจำกัด
ของพ้ืนที่ และอาคารเก่ามีสภาพทรุดโทรมมาก 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ได้กำหนดอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ข้อ 84 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่งให้
เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้ 

 (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 
 (2) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท 

ซ่ึงกำหนดประเภทของผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คือ สภามหาวิทยาลัย 
โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุนจำเป็นต้องสร้างเป็น

อาคารสูง และมีห้องพักไม่น้อยกว่า 600 ยูนิต เพ่ือให้รองรับการขยายงานข้างต้นจึงเป็นอาคารสูง 16 ชั้น วงเงิน
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ราคากลาง 509,765,000 บาทโดยจะขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างและขอก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ดังนี้  

ปีงบประมาณ 2563 จำนวน  9  งวดงาน  เป็นเงิน    56,074,150  บาท 
ปีงบประมาณ 2564 จำนวน  12  งวดงาน  เป็นเงิน  198,808,350  บาท 
ปีงบประมาณ 2565 จำนวน   9  งวดงาน  เป็นเงิน   254,882,500  บาท 
ซึ่งที่ประชุมทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 17 

ธันวาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้ งที่ 8/2562 เมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติหลักการก่อสร้างอาคารหอพัก
นักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน จำนวนไม่น้อยกว่า 600 ยูนิต วงเงินค่าก่อสร้าง 509,765,000 บาท ด้วยงบประมาณ
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ 

 
5.13 ขออนุมัติหลักการก่อสร้างอาคารจอดรถและอาคารอเนกประสงค์ วงเงินราคาค่าก่อสร้าง 

401,717,800 บาท ด้วยงบประมาณเงินกองทุนประกันสังคมคณะแพทยศาสตร์ 
 ด้วยในปัจจุบันโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการรักษาพยาบาลเป็น

จำนวนมาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องมีญาติมาดูแล ดังนั้น ในแต่ละวันจึงมีทั้งผู้ป่วยและญาติที่มาใช้
บริการในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประมาณ 10,000 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีสิทธิอยู่ใน 3 กองทุน คือ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง กองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุน
ประกันสังคม ถึงร้อยละ 67 อีกร้อยละ 33 เป็นผู้ป่วยกลุ่มที่จ่ายเงินสด สำหรับผู้ป่วยประกันสังคมประกอบกับ
การขยายตัว ของคณะแพทยศาสตร์ทั้งทางด้านการวิจัยและด้านการเรียนการสอน ทำให้มีจำนวนบุคลากรเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์มีบุคลากรทั้งสิ้น 5,752 คน ทำให้ประสบปัญหาเรื่องสถานที่จอดรถยนต์
ซึ่งไม่เพียงพอจนส่งผลกระทบทำให้มีรถยนต์จำนวนมากต้องจอดบนไหล่ทางบนถนนกาญจนวณิชย์นอกมหาวิทยาลัย 
ทำให้ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความไม่ปลอดภัยต่อการสัญจรของประชาชนทั่วไป การก่อสร้าง
อาคารจอดรถและอาคารอเนกประสงค์นี้จะเป็นอาคารที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยและญาติที่มารับการ
รักษาพยาบาล เป็นอาคารที่จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องสถานที่จอดรถยนต์ ซึ่งเป็นปัญหาวิกฤตอย่างมากในปัจจุบัน 
และจะเป็นอาคารที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยในวันข้างหน้าต่อไป 
คณะแพทยศาสตร์จึงเตรียมแผนงานก่อสร้างอาคารจอดรถและอาคารอเนกประสงค์ ความสูง 14 ชั้น สามารถ
จอดรถได้ไม่น้อยกว่า 500 คัน เพ่ือรองรับผู้มาใช้บริการโดยเตรียมพ้ืนที่ไว้บริเวณด้านหน้าติดกับถนนกาญจนวณิชย์ 
เพ่ือสะดวกต่อผู้รับบริการในการเข้าออก ลดความแออัดของรถที่จะต้องเข้ามาหมุนเวียนหาที่จอดภายในมหาวิทยาลัย  

คณะแพทยศาสตร์ได้วางแผนการลงทุนก่อสร้างอาคารจอดรถและอาคารอเนกประสงค์
ด้วยงบประมาณเงินกองทุนประกันสังคมคณะแพทยศาสตร์และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนเงินประกนัสังคม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 วงเงินค่าก่อสร้าง 401,718,000 บาท 
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จะขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างและขอก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินกองทุนประกันสังคมคณะแพทยศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 ดังนี้  

ปีงบประมาณ 2563  จำนวน  5  งวดงาน เป็นเงิน  48,206,200  บาท 
ปีงบประมาณ 2564  จำนวน  12  งวดงาน เป็นเงิน  96,412,800  บาท 
ปีงบประมาณ 2565  จำนวน  12  งวดงาน เป็นเงิน  96,412,800  บาท 
ปีงบประมาณ 2566  จำนวน  10  งวดงาน เป็นเงิน 160,686,000  บาท 
การขอใช้เงินในการก่อสร้างด้วยงบประมาณเงินกองทุนประกันสังคมคณะแพทยศาสตร์

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/64797 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 เรื่อง เงินที่สถานพยาบาลได้รับ
จากสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดวิธีการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของสถานพยาบาลเพื่อให้สถานพยาบาล
บริหารเงินที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมสำหรับการจัดบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตนเป็นไปอยา่ง
คล่องตัวมีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการต่อผู้ประกันตนในข้อ 2.3 , 2.4 และ 3 ดังนี้ 

2. ให้หัวหน้าส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาลที่
ได้รับตามโครงการประกันสังคมภายในวงเงินที่ได้รับในกรณีดังนี้ 

2.3 กิจการเพ่ือบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้ประกันตน 
2.4 กิจการเพ่ือการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพของ

การให้บริการ 
3. รายจ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้จ่ายตามระเบียบเงินรายรับของ

สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณไว้แล้วและ
เพ่ือให้การบริหารเงินที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง คณะแพทยศาสตร์
จึงได้จัดตั้งกองทุนเงินประกันสังคมคณะแพทยศาสตร์ และออกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
กองทุนเงินประกันสังคม คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนไว้ในข้อ 5 และการ
ใช้จ่ายเงินของกองทุนในข้อ 7  

ข้อ 5  กองทุนมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 5.1 เพ่ือจัดบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตนเป็นไปอย่างคล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ  
ข้อ 7  กองทุนมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
 7.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้ประกันตน 
 7.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วย  

ซึ่งที่ประชุมทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
แพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2562 เพ่ือทราบแล้ว 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบในประเด็นการนำงบประมาณเงินกองทุนประกันสังคม
มาใช้ในการก่อสร้างอาคารจอดรถว่าตรงหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนประกันสังคมหรือไม่  

2. รายละเอียดของโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยังไม่ชัดเจน รายละเอียดในเอกสาร
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติระบุการก่อสร้างอาคารจอดรถและอาคารอนกประสงค์ ความสูง 
14 ชั้น แต่รายละเอียดในเอกสารแนบเป็นโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ความสูง 14 ชั้น เป็นอาคาร
สำนักงานร้านค้า ห้องพัก และท่ีจอดรถยนต์ในอาคาร ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกัน 

3. การบริการที่จอดรถของสถานที่บริการของราชการหรือสถานที่บริการสาธารณะ   
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอนั้น โดยหลักการและแนวปฏิบัติแล้วไม่สามารถรองรับ
ได้อย่างเพียงพอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้มหาวิทยาลัยนำเรื ่องขออนุมัติ
หลักการก่อสร้างอาคารจอดรถและอาคารอเนกประสงค์ วงเงินราคาค่าก่อสร้าง 401,717,800 บาท ด้วยงบประมาณ
เงินกองทุนประกันสังคมคณะแพทยศาสตร์ปรึกษาหารือกับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ และนายสราวุธ เบญจกุล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
5.14 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง 

และการพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขต พ.ศ. .... 
 ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุม เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขต พ.ศ. .... ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป 

 
  5.15  ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ จำนวน 1 หลัง  

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
ด้วยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 403(11/2561) เมื่อวันที่ 24 

พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติให้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง
อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ จำนวน 1 หลัง ณ คณะแพทยศาสตร์ ในวงเงินค่าจ้าง 818,880,000 บาท 
(แปดร้อยสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) คณะแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ จำนวน 1 หลัง 
เป็นเงิน 818,880,000 บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.15/62 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคณะแพทยศาสตร์
ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลา 1,095 วัน ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2565  

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง ได้ส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี
ธนาคารในการโอนเงินค่าจ้าง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จากเดิม ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา
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ถนนรัถการ หาดใหญ่ ชื่อบัญชี หจก.หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง เลขที่บัญชี 392-1-07281-9 เปลี่ยนเป็น ธนาคาร
ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัถการ หาดใหญ่ ชื่อบัญชี หจก.หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง เลขที่บัญชี   
392-2-14375-9 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเห็นควรให้อนุมัติแก้ไขสัญญา ตามรายงานขอแก้ไขสัญญาจ้าง
ครั้งที่ 1  

ทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 408(4/2562) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2562 ได้มีมติไม่เห็นชอบในประเด็นที่มหาวิทยาลัยเสนอขอให้สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้แก่อธิการบดี     
ในการอนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจของสภามหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติแก้ไขสัญญาเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะกรณี ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะหน้า
กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีของผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารของคณะแพทยศาสตร์ตามที่มหาวิทยาลัย
นำเสนอในที่ประชุมต้องระบุหลักการเหตุผล ประเด็นที่ขอแก้ไขสัญญาให้ชัดเจน และให้ขอมติเวียนที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการขอมติเวียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2562 และได้ครบกำหนดทักท้วง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งไม่มีข้อทักท้วงประการใดจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยได้สั่งการให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  
นโยบายการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน      
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
โดยให้ระบุเหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีประกอบการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 165 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา
หรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้ง
ราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย  
ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรอง
จากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ 
แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนาม      
ในสัญญาหรือข้อตกลงทีไ่ด้แก้ไขนั้น เนื่องจากเลขที่บัญชีได้ระบุไว้ในสัญญาจ้างข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จึงจำเป็น 
ต้องเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลง
เลขที่บัญชีธนาคารในการโอนเงินค่าจ้างตามท่ีห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้างขอเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ
ไม่ทำให้มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์ตาม พรบ.ฯ มาตรา 97(2) เพื่อไม่ให้การโอนเงินค่าจ้างกระทบกับภาระ
ทางการเงินของผู้รับจ้าง และไม่ให้มีผลกระทบการการก่อสร้างอาคาร โดยขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง
อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ จำนวน 1 หลัง ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี
ธนาคารในการโอนเงินค่าจ้างจากเดิม ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัถการ หาดใหญ่ ชื่อบัญชี       
หจก.หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง เลขที่บัญชี 392-1-07281-9 เปลี่ยนเป็น ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
สาขาถนนรัถการ หาดใหญ่ ชื่อบัญชี หจก.หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง เลขที่บัญชี 392-2-14375-9 เนื่องจากบัญชี
เดิมที่ผู้รับจ้างใช้ในการทำสัญญาเป็นบัญชีกระแสรายวัน ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 
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392-1-07281-9 ผู้รับจ้างได้มีการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารทหารไทย เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสรา้ง
อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ เนื่องจากมีวงเงินในการก่อสร้างสูง แต่บัญชีกระแสรายวันธนาคาร
ทหารไทยไม่สามารถที่จะหักเงินจากการเบิกจ่ายเงินในแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างจึงขอเปลี่ยนเป็นบัญชีออมทรัพย์    
ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 392-2-14375-9 แทนเพื่อให้ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
สามารถหักเงินจากการเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้งได้  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง
อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1   
โดยเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารในการโอนเงินค่าจ้าง จากเดิม “ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา
ถนนรัถการ หาดใหญ่ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี หจก.หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง เลขที่บัญชี 392-1-
07281-9” เป็น “ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัถการ หาดใหญ่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 
หจก.หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง เลขที่บัญชี 392-2-14375-9” 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

6.1  ขอปรับแก้มติสภามหาวิทยาลัยตามข้อสังเกตของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยได้นำเรื่องการปรับการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเสนอ    
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 396(4/2561) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้
นำเรื ่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั ้งหนึ่งในภาพรวมกับระเบียบวาระเรื ่องรายงานผลการ
ดำเนินงานของอธิการบดี พ.ศ.2555-2561 ซึ่งอธิการบดีจะนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2561 ซึ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 397(5/2561) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2561 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่อธิการบดีนำเสนอ มหาวิทยาลัยจึงได้นำเรื่องการปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการพิจารณาให้ความเห็นชอบดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2561 ต่อมาสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้แจ้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยขอให้ปรับแก้มติสภามหาวิทยาลัยให้เห็นชัดเจนว่าสภามหาวิทยาลัย   
ได้อนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากในมติสภามหาวิทยาลัย    
ไม่ปรากฏข้อความว่าได้อนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการแก้ไขมติสภามหาวิทยาลยั 
ในคราวประชุมครั้งที่ 397(5/2561) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง รายงานผลการ
ดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างมิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2561 โดยเพิ่มข้อความ 
จากเดิม “ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่อธิการบดีนำเสนอ” เป็น “ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่อธิการบดีนำเสนอ
และเห็นชอบและอนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
เป็นต้นไป” 
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6.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 

ข้อ 12(1) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยโดยการแนะนำของที่ประชุม
คณบดี ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการอ่ืน ๆ อีกไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน 
และอาจมีที่ปรึกษาด้วยก็ได้ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีนั้น  

เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 050/2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ได้ครบวาระการดำรง
ตำแหน่งแล้ว สำนักวิจัยและพัฒนาจึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยชุดใหม่   
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ดังนี้ 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน รองประธานกรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ กรรมการ 
4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
5. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการ 
6. นายอภินันท์  ศรีสมานุวัตร กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ กรรมการ 
8. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ 
9. ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการ 
10. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการและผู้จัดการกองทุน 
11. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 
12. หัวหน้าฝ่ายแผนและบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 
13. นางสาวสกาวเดือน  อุ้ยเอ้ง ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 

7 มกราคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตามท่ีเสนอ 

 
6.3  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตปัตตานี 

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

สภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 24(4/2562) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.4  การให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

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 

สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือใช้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

ลำดับที่ อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่) 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  เสนทอง * คงเดิม* 

2 ดร.นุจรีย์  แซ่จิว * คงเดิม* 
3 ดร.ปฏิมา  เพิ่มพูนพัฒนา  อาจารย์กชพรรณ  หนูชนะ * 

คุณวุฒิ: - วท.ม. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ 
ปลอดภัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 

4 อาจารย์ณัฐจิต  อ้นเมฆ * อาจารย์กัญธิมา  หล่าดอนดู่ * 
คุณวุฒิ:  - วท.ม. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ 

 ปลอดภัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 

5 อาจารย์ลิเลียน  วิวัฒน์ คงเดิม 
หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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2. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใช้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  

ลำดับที่ อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่) 
1 Mr.Seppo Juhani Karrila คงเดิม 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรินุช  ชุมแก้ว* คงเดิม* 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  เชี่ยวชาญวุฒวิงศ์* คงเดิม* 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา  รักกะเปา คงเดิม 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู  ใคลคลาย* 
 

คงเดิม* 
ประธานหลักสูตร 

6 ดร.ระชา  เดชชาญชัยวงศ ์
 

ดร.ธีรศักดิ์  ปั้นวิชัย 
คุณวุฒิ:  - Ph.D. Chemical Engineering/Process  
             Engineering, Montpellier II  

           University of France, France, 2559 

หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 
6.5  การให้ความเห็นชอบและอนุมัติการปรับปรุงรายวิชา และการขอเพิ่มรายวิชาของสภา

วิทยาเขตตรัง 
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 

สภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมครั้งที่ 27(5/2562) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาและการเพ่ิมรายวิชา ดังนี้ 

1. การปรับปรุงรายวิชา 946-244 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 
จากเดิม 3(3-0-6) หน่วยกิต เป็น 3(2-2-5) หน่วยกิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
เป็นต้นไป 
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2. การเพ่ิมรายวิชา 997-436 การเลือกและวางผังบริเวณ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  
2/2562 เป็นต้นไป 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อแนะนำและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้ 

เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน 

1 ครั้งที่ 410(6/2562) 
16 พฤศจิกายน 
2562 

คุณภาพการศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ที่
วิทยานิพนธ์ ซึ่งการทำวิทยานิพนธ์จะเป็น
หัวใจหลักสูตรระดับปริญญาเอก ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยต้องควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนควรปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในการ
พิจารณาอนุมัติหลักสูตรหรือการปรับปรุง
หลักสูตร โดยเป็นการพิจารณาหลักสูตร 
ทีเ่น้นสมรรถนะ (Competency) ของ
นักศึกษาหรือบัณฑิต เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ไปดำเนินการ 

2 ครั้งที่ 410(6/2562) 
16 พฤศจิกายน 
2562 

ให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะเรื่อง 
ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ...  
ไปพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขและ
นำเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาคุณภาพไป
ดำเนินการ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.2  ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพ 
ด้วยมหาวิทยาลัยได้รายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย     

ในคราวประชุมครั้งที่ 409(5/2562) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ในประเด็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน  
ด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบประกันคุณภาพ โดยมีแนวทางการ

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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ดำเนินการและผลด้านการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ CUPT QA ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต 
และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx พร้อมแผนการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพในแต่ละระดับ เป็นต้น 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.3  การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง จำนวน 1 ราย และการดำเนินการทางวินัยอย่าง 
ไมร่้ายแรง จำนวน 3 ราย 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัย     
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง เมื่ออธิการบดีได้ดำเนินการทางวินัยแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้ใดแล้ว หรือได้สั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานไปแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบนั้น 
มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงและการดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ดังนี้ 

1.  การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
1.1 รายนางสาววราภรณ์ จันทร์แก้ว พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง

นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนา     
ได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการเสวนาแนวทางการนำงาน
วิชาการรับใช้สังคมสู่การใช้ประโยชน์และการขอตำแหน่งทางวิชาการ  ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2560   
และได้ดำเนินการสั่งจ้างสถานีวิทยุ ม.อ. ให้ทำการบันทึกเทปและตัดต่อวีดีโอการจัดเสวนาซึ่งสถานีวิทยุ ม.อ.   
เรียกเก็บค่าบริการจากสำนักวิจัยและพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 5,000 บาท แต่ในการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินของ
นางสาววราภรณ์ จันทร์แก้ว ได้ใช้เอกสารหลักฐานการสั่งจ้างและใบสำคัญรับเงินที่มีชื่อนายสิทธิกร ทองคำ   
เป็นผู้รับจ้างและเงินค่าจ้าง จำนวน 8,000 บาท เสนอขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างบันทึกเทปและตัดต่อวีดีโอตาม
โครงการดังกล่าว เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นรับประโยชน์ที่มิควรได้ และในกรณีกระทำการลักเงินของมหาวิทยาลัย
ไปจากศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนล่างซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักวิจัยและพัฒนาเป็น  จำนวน 
5,000 บาท อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและฐานกระทำการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา 9(1) และ (12) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัย
และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้มคีำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที ่1819/2562 ลงวันที ่11 พฤศจิกายน 2562 ลงโทษไล่นางสาววราภรณ์ จันทร์แก้ว ออกจากงาน ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่นางสาววราภรณ์ จันทร์แก้ว ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากงาน                 

2.  การดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
2.1 รายรองศาสตราจารย์ ดร. เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ได้กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กรณีไม่แจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามประกาศประกวดราคา ฉบับลง
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ให้ผู้เสนอราคาทราบเป็นหนังสือ อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
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อุดมศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 39 วรรคสี่ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 และข้อ 28 และข้อ 10(3) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป็นกรณีกระทำ  
ผิดวินัยเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรกจึงเห็นควรงดโทษให้เป็นว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร. เจริญ  
นาคะสรรค์ ได้ทำหนังสือรับการตักเตือน ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ให้ไว้กับอธิการบดีแล้ว  

2.2 รายนายวรีะชาต ิรอดพันธ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนยป์ฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
และเครื่องมือกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงกรณีการขาดงานไม่ได้ลง
เวลาปฏิบัติงาน จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และไม่สามารถแสดงหลักฐานยืนยันการมาปฏิบัติงาน
ในวันดังกล่าวได้ อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไมป่ฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแบบแผน
ของมหาวิทยาลัยและไม่อุทิศเวลาให้มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ตามข้อ 6(3) และข้อ 6(6) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัย 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 70252/2562 ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2562 ลงโทษภาคทัณฑ์นายวีระชาติ รอดพันธ์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป  

2.3 รายนางพัทธ์ธีรา ไตรพงศ์รัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
ชำนาญงาน คณะแพทยศาสตร์ ไดก้ระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงกรณีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ได้ลักข้าวกล่อง 
จำนวน 3 กล่อง ของนางสุศิษฎา คอวิเชียรกุล อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ประพฤติตน 
ให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติของตำแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย
ตามข้อ 6(5) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ได้มีคำสั่งที่ 160/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และคำสั่งที่ 
453/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ลงโทษตัดเงินเดือน 4% นางพัทธ์ธีรา ไตรพงศ์รัตน์ เป็นเวลา 3 เดือน 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562  

ที่ประชุมรับทราบ 

7.4  รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 26(4/2562) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรังได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุม

ครั้งที่ 26(4/2562) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยว
จังหวัดตรังตามเส้นทางรถไฟสายวัฒนธรรมและพะยูนลิบง แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรด้านศิลปะการแสดง 
ในวิทยาเขตตรัง รายงานสถานภาพการรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ปีการศึกษา 2561 รายงาน
การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 และ
การเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินในนามมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

ที่ประชุมรับทราบ 






