
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 412(2/2563) 

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563   
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5  

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

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

นายสมพงษ์  เจริญสุข
14. อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ
15. นพ.บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
16. รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
17. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักดิ์  จันทรัตน์
18. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุิทย์  สุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

วาระที่ 2 ร่าง 
ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 414(4/2563) 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 แลว
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20. ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ปฏิบัติการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  21. ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 นางสุวิมล  คงพล  

22. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 
 

ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
4.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา 
5.  ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายคมกริช  ชนะศรี 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ 
7.  นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กสุุมา  กูใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร 

 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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3.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกือ้อนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8.  ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
9.  ดร.สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพัุตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังส ี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 

และนวัตกรรมการเรียนรู้ 



4 
 

17. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
18. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อำนวยการกองคลัง 
19. นายนิติธร  ชำนาญเมือง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ 
20. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน  
21. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
22. นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพ   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
2.  ดร.บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี  หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานิ  เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
7.  อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์  อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  

วิทยาเขตปัตตานี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
2.  รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.  ดร.ตุลย์  ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษา 

และกิจการพิเศษ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
5.  ดร.อัจฉริยะ  โชติขันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการ 

ทรัพย์สิน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
6.  อาจารย์จิรยุทธ์  จันทนพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  คงฤทธิ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย 

ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
และวิทยาการจัดการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 

1.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมงานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงค์  เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน

ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม ต่อจากนั้น ได้แนะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ คณาจารย์ประจำคณะวิทยาการ
สื่อสาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ตามมาตรา 20(6) และได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  
2.  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล 
3.  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์  

      
ที่ประชุมรับทราบ 

 
1.2  การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19   

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีแจ้งว่าในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออก
ประเทศไทย แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด โดยให้ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน
ทีไ่ม่มีการรวมกลุ่มกันในชั้นเรียน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใหม่ มีแนวทาง
ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดการเดินทางและลดความแออัดภายในสถานที่ทำงาน 
มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การป้องกันและดูแลตนเอง
ให้กับนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความจำเป็นต้องพักอยู่ในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้จัดรถส่งนักศึกษา
กลับภูมิลำเนาและนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องพักอยู่ในหอพัก มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
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หอพักในสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ในการ
ช่วยเหลือ ดูแล คัดกรอง และการตรวจเชื้อผู้ที่เข้าข่ายและยืนยันผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 411(1/2562)  

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1  ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563-2565 
(PSU Research Innovation Transformation 2020-2023) 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมได้นำเสนอ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งมีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้  

วิสัยทัศน์: การวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะก้าวเป็นผู้นำระดับโลก
ด้วยความเฉพาะของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าในระดับสูงเพ่ือพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

- เป้าหมายที่ 1 Increase technology-transfer ability at the international level 
ผลงานวิจัยนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กับบริษัทขนาดใหญ่หรือเปิดบริษัท Spin off หรือเกิดการระดมทุน
ในต่างประเทศได้มากกว่า 5 ชิ้นงาน ใน 3 ปี  

1.1  แผนปฏิบัติการระยะสั้น  
1) วิเคราะห์หาบริษัทที่น่าจะร่วมลงทุนหรือเป็น Partner ในการทำงานร่วมกัน 

2) สื่อสารความเข้มแข็งและจุดเด่นของสงขลานครินทร์ให้บริษัทที่มีศักยภาพสูงทราบ 3) จัดตั้งบริษัท PSU Holding 
เพ่ือทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิ เจรจาต่อรองกับบริษัทหรือหน่วยงานภายนอก พัฒนานักวิจัยและผลงานวิจัยนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น 4) วิเคราะห์จุดเน้นและข้อกำหนดที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวักตกรรมให้เป็นช่องทางหรือแนวทางการทำ sandbox มาเป็นจุดชูให้นักลงทุนหรือบริษัทใหญ่มาลงทุน
หรือร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

1.2  แผนปฏิบัติการระยะยาว 
1) การทำตลาดเชิงรุกและมีนโยบายหรือสร้างแรงจูงใจให้บริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

หรือบริษัทเป้าหมายมาร่วมลงทุนกบัมหาวิทยาลัย หรือใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ 2) ทำความร่วมมือกับ Venture 
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Capital ที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นแหล่งทุนให้กับ Startup ที่ผ่านการ Incubate กับทาง
มหาวิทยาลัยให้พร้อมที่จะ spin off 3) สร้าง One stop service และ Databank สำหรับประสานงานและติดตาม
การทำงานร่วมกับหน่วยงานเป้าหมาย  

1.3  ตัวชี้วัด  
1) ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2) รายได้ของมหาวิทยาลัย

จากงานวิจัยนวัตกรรม 3) จำนวนบริษัทคู่ความร่วมมือ 4) หน่วยงาน One stop service 
- เป้าหมายที ่ 2 Increase impact outcomes  มี Social และ Economic Impact 

มากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี 
2.1  แผนปฏิบัติการระยะสั้น  

1) สร้างระบบการประเมิน Impact ที่เรียบง่ายและเป็นมาตรฐาน 2) ทำความเข้าใจ
ภายในองค์กรเกี่ยวกับเป้าหมาย ความสำคัญ คำจำกัดความ และผลของตัวชี้วัดที่จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย 3) ผลักดันให้มีการประเมิน Impact ที่จะเกิดขึ้นทุกโครงการ และมีการติดตาม impact เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 2 ปีและ 5 ปี 4) สื่อสารถึงผลงานของมหาวิทยาลัยที่ม ีImpact ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2  แผนปฏิบัติการระยะยาว  
1) สร้างเวทีและส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงของมหาวิทยาลัยทั้งใน

และต่างประเทศ เช่น Innovation Bazaar, Innovation tour โดยมีเป้าหมายเป็นหน่วยงานในระดับประเทศ 
เอกชนรายใหญ่หรือแหล่งทุนต่างประเทศ เป็นต้น 2) สร้างเวทีที่นักวิจัยพบผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มจำนวนการ
อนุญาตใช้สิทธิ เช่น Business Matching, Innovation Bazaar เป็นต้น 3) สร้างกลไกในการเพ่ิมการอนุญาตใช้
สิทธิให้แก่ชุมชนและ SMEs เช่น IP Day, การให้ทดลองใช้ IP เป็นต้น 4) ผลักดันให้เกิดการคิดค้น สร้างสรรค์
และพัฒนา Social Innovation เพื่อแก้ปัญหาชุมชนด้วยวิจัยและ 5) สร้าง One stop service สำหรับรับงาน
ประสานและติดตามงานของมหาวิทยาลัย 

2.3  ตัวชี้วัด  
1) Social และ Economic Impact 2) จำนวนความร่วมมือ 3) จำนวนการอนุญาต

ใช้สิทธิ 4) จำนวนนวัตกรรม 5) จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 
- เป้าหมายที่ 3  Increase outcomes & publication เพ่ิมการตีพิมพ์และผลงานวิจัย

นำไปใช้ประโยชน์มากกว่า 2,000 ผลงาน ใน 3 ปี 
3.1  แผนปฏิบัติการระยะสั้น  

1) การเพิ่มอัตรานักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยให้กับอาจารย์นักวิจัย 2) การกำหนดความ
รับผิดชอบในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามสัดส่วนอาจารย์ของคณะ  3) ระบบค่าตอบแทนให้กับคณะที่สามารถ
ขับเคลื่อนผลงานที่ตีพิมพ์ได้ตามเป้าหมาย 4) สนับสนุนงานวิจัยประเภท deep tech หรืองานวิจัยที่ตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นให้กับมหาวิทยาลัย 

3.2  แผนปฏิบัติการระยะยาว  
1) การรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก นักวิจัยหลังจบปริญญาโท เพื่อผลิตผลงานที่มี

ศักยภาพสูง 2) สร้างความร่วมมือกับศาสตราจารย์ชาวต่างประเทศ ในรูปแบบ honorary professor 3) การสร้าง
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ระบบที่เอ้ือให้นักวิจัยต่างศาสตร์มาทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสังคมศาสตร์ 4) การเพิ่มสัดส่วน
อาจารย์สายวิจัยเพิ่มมากขึ้น 5) การเสริมศักยภาพบัณฑิตศึกษาให้มีศักยภาพในการตีพิมพ์มากยิ่งขึ้น 6) การดึง
ศักยภาพของนักวิจัยอาวุโสหรือนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงมาเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 7) สร้างinfrastructure 
และเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยเพ่ือเอ้ือให้สามารถสร้างผลงานที่มีศักยภาพในการแข่งขันได้สูง 

3.3  ตัวชี้วัด  
1) จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI, SCOPUS) 2) สัดส่วน

ผลงานต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 3) จำนวนครั้งของการอ้างอิงต่อนักวิจัย 4) ต้นทุนต่องานวิจัย  
- เป้าหมายที่ 4 Increase research grants ได้รับทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี 

4.1 แผนปฏิบัติการระยะสั้น  
 1) สำรวจความต้องการ ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของแหล่งทุนเดิม พร้อมทั้งสร้าง

ระบบติดตามความเคลื่อนไหวของแหล่งทุนภายนอก 2) จัดทำแผนที่นำทางการวิจัยตั้งแต่รายบุคคล หน่วยงาน 
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงกับหัวข้อที่รัฐสนับสนุน 3) แต่งตั้ง program manager ดูแลแผนงาน
บูรณาการแบบครบวงจร และสื่อสารแหล่งทุนให้นักวิจัยทราบโดยเท่าเทียมกัน 4) สร้างกลไกและเครือข่ายวิจัย 
ที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ในประเด็นที่สอดคล้องกันและเกี่ยวข้อง
กับหัวข้อท่ีแหล่งทุนต้องการ หรือเป็นจุดแข็งเชิงพ้ืนที่ 5) สร้างทีมบริหารเชิงรุกในการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ระดับนโยบาย โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐหรือ เอกชนขนาดใหญ่ 

4.2 แผนปฏิบัติการระยะยาว  
 1) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยระดับประเทศ เช่น RUN, BCG ในการทำงาน

ร่วมกัน 2) พัฒนาโครงการวิจัยร่วมมือกับต่างประเทศพร้อมทั้งการของบจากแหล่งทุนวิจัยจากต่างประเทศ เช่น 
UN, WHO, IUCN Erasmus, Newton funds เป็นต้น 3) สร้าง One stop service และ Databank สำหรับติดตาม
แหล่งทุน รวบรวมข้อมูลนักวิจัย รวมถึงเป็น connecting point ในการทำงานร่วมกัน 4) ส่งเสริมบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงไปเป็นกรรมการคณะทำงานหรือติดตามแหล่งทุนหลักทั้งในและต่างประเทศ  5) กำหนดเป้าหมาย
การทำงานที่ชัดเจนเพื่อทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 6) สื่อสารถึงความเข็มแข็งทางด้านงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้แหล่งทุนและบุคคล ภายนอกทราบ 

4.3 ตัวชี้วัด 
 1) งบประมาณวิจัยต่อปี 2) จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วม 3) จำนวนแหล่งทุนใหม่   

4) จำนวนแหล่งทุนที่ให้ทุนซ้ำ 3 ครั้งข้ึนไป 5) หน่วยงาน One stop service 
- เป้าหมายที่ 5 Strengthen strategic partners network  อุทยานวิทยาศาสตร์เกิดความ

ร่วมมือกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ด้านวิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงทุนสร้างยูนิต/อาคารในพื้นที่ 5 แห่ง ใน 2 ปี 
สำนักวิจัยและพัฒนาสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ โดยให้เกิดการร่วมทุนในพ้ืนที่ 2 แห่ง ใน 2 ปี 

5.1 แผนปฏิบัติการระยะสั้น  
1) เสริมสร้างความพร้อมของอุทยานวิทยาศาสตร์และการสนับสนุนการขอใช้

พื้นที่ลงทุนอาคารหรือ unit วิจัยของภาคเอกชน 2) วิเคราะห์บริษัทที่ควรจะทำความร่วมมือ 3) วิเคราะห์จุดเน้น
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และข้อกำหนดที่กระทรวงใหม่เปิดทาง หรือแนวทางการทำ sandbox เพื่อให้นักลงทุนหรือบริษัทใหญ่มาลงทนุ
หรือร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัย 4) สื่อสารความเข้มแข็งและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยให้บริษัทที่มีศักยภาพสูงทราบ
และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกับบริษัทเป้าหมาย 5) เพิ่มการสื่อสารของอธิการบดีและทีมผู้บริหารให้กับ
หน่วยงานภายในทราบถึงแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน 

5.2 แผนปฏิบัติการระยะยาว  
 1) การทำตลาดเชิงรุกและมีนโยบาย หรือสร้างแรงจูงใจให้บริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

หรือบริษัทเป้าหมายมาร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยหรือใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์  2) สร้างระบบที่เอ้ือและสนับสนุน 
ให้มีการนำเอางานที่มี TLO 1-3 ไปพัฒนาเป็น TLO 4-7 3) จัดให้มีระบบขับเคลื่อนกลยุทธเชิงรุกผ่านกิจกรรม
อธิการบดหีรือผู้แทนพบรัฐมนตรีในกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

5.3 ตัวชี้วัด 
 - จำนวนบริษัท เอกชนขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมลงทุนในพ้ืนที่ 

- เป้าหมายที่ 6 Increase utilization ขายสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้เพ่ิมข้ึนมากกว่า 10 เท่า ใน 2 ปี 

6.1 แผนปฏิบัติการระยะสั้น  
 1) พัฒนากำลังคนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเพ่ือรองรับการดูแลลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น 

2) โครงการ Certified Innovation Manager (CIM) เพื่อพัฒนาผู้บริหารในมหาวิทยาลัยสำหรับดูแลงานวิจัย
นวัตกรรม 3) ประเมินรายรับที่ได้จากการขายสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่เดิม 4) การส่งเสริมการนำเอา
ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย  5) สื่อสารถึงผลงานของ
มหาวิทยาลัยที่ม ีimpact ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.2  แผนปฏิบัติการระยะยาว  
1) ร่วมกับภาครัฐในการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาค 

เอกชนอย่างต่อเนื่อง 2) การจัดหา IP Licensing Arms ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือเชิงธุรกิจ 3) สร้างเครือข่าย 
Trainer ด้านการ Pitching เพ่ือฝึกนักวิจัยในการนำเสนอผลงาน และสื่อสารงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมให้มีการนำเอา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 4) สร้างระบบที่เอื้อและสนับสนุนให้มีการนำเอางานที่มี  TLO 1-3 ไปพัฒนาเป็น TLO 
4-7 โดยดึงหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนางานให้สามารถใช้ได้จริง  5) การสร้างตรา
หรือสัญลักษณ์ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับผลงานวิจัยนวัตกรรมของสงขลานครินทร์ที่ถูกนำเอาไปพัฒนา
เป็น product หรือบริการในเชิงพาณิชย์ 6) ส่งเสริมให้บริษัทหรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่มาร่วมคิดโจทย์
สำหรับการทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งเป็นโจทย์ที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริงและเมื่อสำเร็จสามารถนำเอา
ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 7) สร้าง One stop service และ Databank สำหรับประสานงานและติดตามการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการนำเอางานไปใช้ประโยชน์ 

6.3  ตัวชี้วัด 
1) รายรับที่เกิดจากการขาย/ขอใช้สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา  2) จำนวน

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 3) จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
และเอกชน 4) จำนวนบริษัทหรือหน่วยงานที่มา license งานของมหาวิทยาลัย 5) หน่วยงาน One stop service 
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ทั้งนี้ โดยที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. การวิจัยของมหาวิทยาลัยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตอบสนองความต้องการ

ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ การใช้วิจัยนวัตกรรม (Research Innovation) ในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้เกดิผลสำเร็จ (Implementation) ต้องใช้วิธีการบูรณาการ (Integrated Approach)  

2. มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนให้คณะต่าง ๆ มีงานวิจัยที่เป็นการวิจัยพื้นฐาน (Basic 
Research) งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้และมีการนำไปอ้างอิง (Citation) ตลอดจนมหาวิทยาลัยต้องมีการ
บริหารจัดการงานวิจัยแบบใหม่ที่ต้องมีการมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วน (Engagement) กับหน่วยงานภายนอก เช่น 
สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนกับต่างประเทศ แต่สิ่งที่ยากคือการทำให้
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยทำงานเชิงวิจัยนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีระบบ HR (Human Resource) ที่ดี มีระบบ
การตอบแทนการให้รางวัล มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการรวมพลังให้มีการทำงานข้ามศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย      
ต้องสร้างนักวิจัยโดยเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน  

3. การบริหารจัดการให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์การวิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยต้องทำใน
ลักษณะ Sandbox ให้มาก มหาวิทยาลัยต้องมีข้อมูลหลักและมีรายละเอียดว่าใครบ้างที่มีส่วนช่วยผลิตงานวิจัย 
(Contribute) และมีใครต้องการงานวิจัยบ้าง ซึ่งในมหาวิทยาลัยหลายแห่งถึงแม้ว่าจะมีอาจารย์จำนวนมาก แต่มี
อาจารย์เพียงจำนวนน้อยที่ทำวิจัยอย่างจริงจัง 

4. เป้าหมายที่ 2 (Goal 2) มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายผลงานมีผลกระทบทางสังคม      
และเศรษฐกิจ (Social and Economic Impact) แต่ในประเด็นการขอเพิ่มจำนวนนักวิจัยจำนวน 100 อัตรา 
จะเป็นสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด ซึ่งในต่างประเทศจะใช้ศาสตร์สหวิชาซึ่งมีนักวิจัยทางสังคมศาสตร์
ร่วมอยู่ในทีมตั้งแต่เริ่มออกแบบงานวิจัย เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะทำอย่างไรให้มีนักวิจัยทางสังคมศาสตรไ์ด้
เป็นองคป์ระกอบ (component) ของทีมวิจัย ทั้งในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน 

5. เป้าหมายที่ 3 (Goal 3) มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายจะเพ่ิมผลงานตีพิมพ์มากกว่า 
2,000 เรื่องภายใน 3 ปี แต่ความเป็นไปได้ ม.อ. จะทำอย่างไร เพราะในปัจจุบัน ม.อ. มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ประมาณ 800 กว่าคน อยากเห็นแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกที่เป็นโปรแกรม
วิจัย (research program) ที่มีความชัดเจน เพราะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นฐานของมหาวิทยาลัยวิจัย 
(Research University)  

6. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาในภาพองค์รวมให้มากขึ้น ไม่ใช่การวิจัยนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว 
ปัญหาใหญ่ คือ กำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งในเป้าหมายที่ 5 (Goal 5) มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมาย  
ที่จะร่วมมือด้านวิจัยนวัตกรรมกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ แต่การที่จะร่วมมือกับบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Google, 
Microsoft, Apple เป็นต้น เป็นไปได้ยากที่มหาวิทยาลัยจะได้ร่วมมือกับบริษัทเหล่านี้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะ
พิจารณาสาขาหรือศาสตร์อื่น ๆ เช่น ด้าน IT ในลักษณะ AI ซอฟแวร์ ซึ่ง ม.อ. มีโอกาสทำได้ 

7. ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัยควรเริ่มจากต้นน้ำ โดยให้มีสมมุติฐานว่าอาจารย์ใหม่
ทีร่ับเข้ามายังวิจัยไม่เป็น ยังไม่เก่งด้านวิจัย ดังนั้น ต้องเริ่มจากต้นน้ำก่อน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมี KPIs ที่ชัดเจน
กำหนดให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัยคนละ 1 เรื่อง มหาวิทยาลัยจะมีผลงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ในปัจจุบันนี้
มหาวิทยาลัยมีข้อยกเว้นหลายประการที่อาจารย์ไม่ต้องทำวิจัย จึงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้เกิดงานวิจัย 1 :1 และ
ยากมากข้ึนที่จะให้เกิดการวิจัยนวัตกรรม 
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8. นักศึกษาปริญญาเอกเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันงานวิจัย แต่นักศึกษาที่จะผลิตผลงาน
ได้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และจากนักศึกษาจำนวน 1,000 คน จะช่วยงานได้ประมาณ 300 คน สำหรับ
การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่รับเข้ามาไม่ใช่ผู้รับการถ่ายทอดความรู้ แต่นักศึกษาจะเป็นผู้เข้า
มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับอาจารย์ ดังนั้น นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความสามารถ ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีอาจารย์
ประมาณ 2,500 คน มหาวิทยาลัยยังต้องมีกลไกที่บังคับให้อาจารย์มีพันธกิจการวิจัยนวัตกรรม หลายคณะไม่มี
ผลผลิต (Output) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทำวิจัยนวัตกรรมโดยเน้นคุณภาพ เป็นการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง 
โดยเป็นแบบระยะสั้น และมหาวิทยาลัยต้องพิจารณากระบวนการเรียนการสอนที่สนับสนุนการวิจัยนวัตกรรม  

9. สำหรับประเด็นที่มหาวิทยาลัยเสนอขอเพิ่มนักวิจัย จำนวน 100 คน ถ้าไม่ระวังจะเป็น
การรับลูกมือหรือผู้ช่วยของอาจารย์ แต่มหาวิทยาลัยต้องหาบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญมาทำงาน นักวิจัยต้องมา
เติมเต็มในส่วนที่ขาด 

10. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้จัดทำ Frontier Research 
ปัญหาอุปสรรคคือการทำให้สำเร็จ สำหรับปัญหาการเพิ่มนักวิจัยในขณะนี้ ม.อ. มีอาจารย์จำนวนมากที่เลือก
ประเภทภาระงาน (Track) ที่เน้นการสอนมากกว่าการวิจัย แต่ในปัจจุบันผู้เรียนมีจำนวนลดน้อยลง มหาวิทยาลัย
จึงควรมีระบบการบริหารจัดการโดยการสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์กลุ่มที่เน้นการสอนไปอยู่ใน ประเภท
ภาระงานที่เน้นการวิจัย ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยและผลงานวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

11. การมีศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) และนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Postdoctoral Researcher) มาช่วยสนับสนุนงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์มีความจำเป็น โดยมหาวิทยาลัยต้องมี
จุดเน้นปัญหาวิจัยทั้งปัญหาท้องถิ่น ปัญหาพื้นที่ให้ชัดเจน และในขณะนี้นักวิจัยหลังปริญญาเอกของ ม.อ. มีจำนวนน้อย 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยใช้เงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรใช้เงินกองทุนวิจัยแทนงบประมาณ
แผ่นดินในการสนับสนุนให้มีนักวิจัยหลังปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 

12. มหาวิทยาลัยควรมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของ THE (Times Higher 
Education) เช่น Research Income and Reputation, International outlook (International Diversity), 
Industry income และ Citation เป็นต้น สำหรับเกณฑ์ Citation บางตัว มหาวิทยาลัยไม่ได้สนับสนุน เช่น 
Review Article และ Proceeding เป็นต้น และเนื่องจากอาจารย์มีความสามารถในการวิจัยไม่เท่ากัน การกำหนด 
TOR ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยควรมีทางเลือก (option) ให้แก่อาจารย์ที่มีความถนัดแตกต่างกันด้วย 

13. การก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Science Park) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยควรใช้
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า โดยควรจะให้อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นห้องเรียนทางวิทยาศาสตร์ เป็นสถานที่ส่งเสริม   
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ในภาคใต้  

 

ประธานที่ประชุมได้สรุปและเสนอความคิดเห็นว่าการเพ่ิมจำนวนนักวิจัย จำนวน 100 คน 
เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งต้องเปลี่ยนแนวคิด (mindset) ในการรับนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ผลิตผลงานวิจัย บางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งกองทุนสำหรับสนับสนุน
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ให้นักศึกษาเข้ามาเรียนระดับปริญญาเอก ซึ่งประเด็นนี้ให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาในส่วนของ Deep Teach 
PSU Startup จะทำให้เกิดผลจริงได้อย่างไร ในขณะทีก่ารสนับสนุนนักวิจัยสายสังคมศาสตร์ให้ไปทำงานร่วมกับ
นักวิจัยสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาอ่ืน ๆ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัย
ยังเกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคล ซึ่งจะต้องมีการปรับระบบการตอบแทน การให้รางวัล นอกจากนี้ อุทยาน
วิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานสำคัญที่ลงทุนสูง ควรมีการรายงานปัญหา อุปสรรค และผลการดำเนินงานของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา 

ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ    
สุธีรวุฒิ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ดำเนินการกลั่นกรองฯ ตามลำดับ ดังนี้ 

1. แจ้งให้สถาบันสันติศึกษา โดยคณะกรรมการประจำส่วนงานจัดทำแผนพัฒนาสถาบัน    
เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสถาบันสันติศึกษา และใช้ประกอบการพิจารณาการกลั่นกรอง
ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 

2. ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ นัดประชุมหารือวิธีการกลั่นกรองผู้อำนวยการสถาบัน
สันติศึกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562   

3. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนกำหนดขั้นตอนการกลั่นกรองให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
พิจารณากำหนดขั้นตอนการกลั่นกรองฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 

4. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบบุคลากรสถาบันสันติศึกษาเพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการ
กลั่นกรองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2562   

5. ออกประกาศรับสมัครทั่วไปผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสันติศึกษา เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2562   

6. ออกหนังสือแจ้งให้บุคลากรทุกคนในสถาบันสันติศึกษาเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา คนละ 1 ชื่อ และให้กลุ่มบุคลากรสายวิชาการและกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 
ประชุมผู้แทนในกลุ่ม เพ่ือเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มบุคลากรมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ กลุ่มละ 2 คน  

7. วันสุดท้ายของการเสนอชื่อและการรับสมัครทั่วไปผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
สถาบันสันติศึกษา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2562      

8. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลรายชื่อจากการเปิดรับสมัคร
ทั่วไป และการเสนอชื่อจากสถาบันสันติศึกษา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา โดยพิจารณา
จากข้อมูล ประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน จากการรับรับสมัครทั่วไป และจากการเสนอชื่อประกอบกัน  
โดยคณะกรรมการกลั่นกรองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษาได้มีมติเชิญผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ



13 
 

สถาบันสันติศึกษา จำนวน 6 ราย มานำเสนอแนวคิด นโยบายในการบริหารสถาบันสันติศึกษา  โดยเรียงลำดับ
ตามตัวอักษร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562   

9. ออกหนังสือแจ้งผู้ผ่านการกลั่นกรองจากการเปิดรับสมัครทั่วไปและการเสนอชื่อ     
เพ่ือพิจารณาการตอบรับการทาบทาม และให้ผู้ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารสถาบันสันติศึกษา 
ตามแผนพัฒนาสถาบันสันติศึกษา และแนวทางการบริหารสถาบันสันติศึกษานอกเหนือจากแผนพัฒนาสถาบัน
สันติศึกษาตามความเหมาะสมของผู้ตอบรับการทาบทาบ โดยกำหนดให้วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เป็นวันสุดท้าย
ของการตอบรับการทาบทาม ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562                            

10. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองจากการรับสมัคร
ทั่วไปและจากการเสนอชื่อ รวมทั้งผู้ตอบรับและผู้ปฏิเสธการมาสนทนากับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เมื่อวันที่ 6 
มกราคม 2563   

11. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ สัมภาษณ์และรับฟังความเห็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสันติศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้แทนสายวิชาการ ผู้แทนสายสนับสนุน สนทนากับผู้ตอบรับการทาบทาม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 

12. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ศึกษาพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบันสันติศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563   

คณะกรรมการกลั่นกรองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษาได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษาเสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตใิห้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  

 
5.2  การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองผู ้อำนวยการสถาบันฮาลาล  
ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ดำเนินการกลั่นกรองฯ ตามลำดับดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแจ้งให้สถาบันฮาลาล โดยคณะกรรมการประจำส่วนงานจัดทำแผนพัฒนา
สถาบัน เพ่ือกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสถาบัน และใช้ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งผู้อำนวยการ
สถาบันฮาลาล ทั้งนี้ แผนพัฒนาสถาบันดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
2562 

2. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมหารือหลักเกณฑ์และวิธีการกลั่นกรองผู้อำนวยการ
สถาบันฮาลาล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
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3. ออกหนังสือแจ้งให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดสถาบันฮาลาล เสนอชื่อ
ผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล คนละ 1 ชื่อ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 

4. แจ้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา 
เพื่อจัดประชุมกลุ่มบุคลากรสังกัดสถาบันฮาลาลที่ปฏิบัติงานในแต่ละวิทยาเขต พร้อมทั้งคัดเลือกผู้แทนซึ่งจะมา
ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสรรหา วิทยาเขตละ 3 ชื่อ 

5. แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 11 ส่วนงาน เสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล โดยผ่านคณะกรรมการประจำส่วนงาน ส่วนงานละไม่เกิน 2 ชื่อ โดยให้ 3 ส่วนงาน 
คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการอิสลาม และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารฮาลาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ส่งหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงาน หน่วยงานละ 1 คน มาให้ข้อมูล
ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

6. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบันฮาลาล จำนวนไม่เกิน 2 ชื่อ 

7. แจ้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนามาให้ข้อมูลการกลั่นกรองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล 
8. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณากลั่นกรองข้อมูลรายชื่อจากการเสนอชื่อ

จากบุคลากรในสถาบันฮาลาล และการเสนอชื่อจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

9. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแล้วมา
สนทนา โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารสถาบันและกลยุทธ์การนำแผนพัฒนาสถาบัน
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาสถาบัน รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ กำหนด 
โดยแจ้งการตอบรับ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการตอบรับการทาบทามมาสนทนา
กับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

10. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
ฮาลาล ประกอบด้วย ผู้ที่เป็นผู้แทนหน่วยงาน และผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะท่ีจะมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล โดยนำเสนอแนวทางการบริหารสถาบันและกลยุทธ์การนำแผนพัฒนาสถาบันไปปฏิบตัิ
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ กำหนดและพิจารณา
กลั่นกรองผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563   

คณะกรรมการกลั่นกรองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2563  เป็นต้นไป   

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลเสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตใิห้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ดร.อัสมัน แตอาลี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  
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5.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามคำสั ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที ่ 063/2559 ลงวันที ่ 31 ตุลาคม 2559        

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
4 ปี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระตำแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 
   ที่จะดำเนินการสรรหาคณบดี จำนวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียง จำนวนสองคน    เป็นกรรมการ 
5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียงจำนวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่ประชุม
กำหนด 

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่า 
จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ดำเนินการให้ไดม้าซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   กรรมการ 
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3.  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว   กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ   กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข  กรรมการ 
6.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
7.  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  กรรมการ 
8.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรรมการ 
9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรรมการ 
10. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 
 

5.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
ตามคำสั ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที ่ 057/2559 ลงวันที ่ 29 กันยายน 2559        

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 2 
ตุลาคม 2563 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระตำแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 
   ที่จะดำเนินการสรรหาคณบดี จำนวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียง จำนวนสองคน    เป็นกรรมการ 
5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียงจำนวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่ประชุม
กำหนด 

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่า 
จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 
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ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ดำเนินการให้ไดม้าซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์  กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข  กรรมการ 
5.  ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ   กรรมการ 
6.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
7.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
8.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กรรมการ 
9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรรมการ 
10. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 
 

5.5  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 68(1/2563) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติ
เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 46 ราย ดังนี้ 

1. อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 31 ราย ดังนี้ 
1.1  อาจารย์จรรยา สายนุ้ย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(รหัส 0107) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2  อาจารย์มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาอาหรับ (รหัส 7116) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งวันเป็นที่คณะรับเรื่อง    
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3  อาจารย์คีต์ตา อิสรั่น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (รหัส 8101 ) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งวันเป็นที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.4  ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา      
สารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (รหัส 7101) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งวันเป็นที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.5  ดร.สรัญญา พัฒนสิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษา 
ต่างประเทศ คณะวิเทศศึกษา ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (รหัส 7401) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งวันเป็นที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.6  ดร.บุญญา ชาญนอก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย  
สหวิทยาการระบบพลังงาน ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (รหัส 1803) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.7  อาจารย์สุธา เกลาฉีด ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (รหัส 5123) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.8  อาจารย์ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (รหัส 0151) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.9  ดร.อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รหัส 1104) ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.10  ดร.จินดา คงเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส 6113) อนุสาขาวิชาสถิติประยุกต์ (รหัส 611302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่  

1.11  ดร.วาริช วีระพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี     
การจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (รหัส 0151) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.12  อาจารย์ธีรนัย สกุลชิต พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา    
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
(รหัส 2195) ทั้งนี้ ตั ้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื ่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์
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1.13  อาจารย์ศศิวรา บุญรัศมี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
(รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.14  อาจารย์ถาวร เด่นดำรงทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย (รหัส 2176)  
อนุสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย (รหัส 217601) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ  
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.15  อาจารย์กมลวรรณ คัตตพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย (รหัส 2176)  
อนุสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย (รหัส 217601) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ  
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.16  อาจารย์กิตติพิชญ์ บรรณางกูร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย (รหัส 2176) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.17  อาจารย์ชัชวิน อังกุรวสพร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรม
ประดิษฐ์  (รหัส 3111) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.18  ดร.สูรีนา มะตาหยง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 8 
ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.19  ดร.ธันว์ สุวรรณเดชา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา   
เภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา รหัส 3301 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.20  ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รหัส 1109) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.21  อาจารย์จงกลนี รุ่งเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.22  อาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รหัส 6802 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.23  ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รหัส 0107) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.24  ดร.พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา 
(รหัส 0141) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.25  อาจารย์ฮ ัสณาฐ ์  โต ๊ะพา พน ักงานมหาว ิทยาล ัย ตำแหน่งอาจารย์               
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(รหัส 3701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.26  อาจารย์สุริยงค์ ลิ้มสังกาศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาการสอนภาษาอังกฤษ (รหัส 650125) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.27  อาจารย์เศวต ไชยมงคล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่ง    
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (รหัส 5502) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.28  ดร.พลสิทธิ์ สถาผลเดชา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาชีวเคมี (รหัส 0138) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.29  ดร.สุรวุฒน์  ช่อไม้ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งขอกำหนด
ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.30  อาจารย์พุมรี อรรถรัฐเสถียร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
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ปรัชญา (รหัส 8001) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.31  ดร.สถาพร พฤฒิพรรลาย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพิษวิทยา 
(รหัส 2108) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

2.  อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย ดังนี้ 
2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินินาฏ จงคง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รหัส 1101) 
อนุสาขาวิชาเคมีวิศวกรรม (รหัส 110101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รหัส 1115) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวติยา ปลอดภัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ 
นาสิก วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา  
(รหัส 2190) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (รหัส 0132) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ศุภวิริยากร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สาขาวิชาไทยและอาเซียนศึกษา คณะวิเทศศึกษา ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์  
(รหัส 8501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานฉบับปรับปรุงแก้ไข 

2.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 3302) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.7  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์   
โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาทันตกรรมเด็ก (รหัส 3108) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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3  อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย ดังนี้ 
3.1  รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ รัตนวิไล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
(รหัส 1109) โดยวิธีปกติ วิธีที่ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

3.2  รองศาสตราจารย์วรวิทย์ จิตติถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์      
คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ 
(รหัส 2155) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

3.3  รองศาสตราจารย์จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์ 
และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชามะเร็งนรีเวชวิทยา 
(รหัส 2172) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

3.4  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเทคโนโลยี  
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์และ
เทคโนโลยี (รหัส 3302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

3.5  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี จงรักษ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที ่ 1 
สาขาวิชาจิตวิทยา (รหัส 6104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

4  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
4.1  ดร.กรวิทย์ เกาะกลาง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รหัส 6101) 
4.2  อาจารย์วธนัญญ์ ศรีนิล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา

เอเชียศึกษา คณะวิเทศศึกษา ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (รหัส 8104) 
อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (รหัส 810403) 

5  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
5.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขำ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (รหัส 680202) 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั ้งตำแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ จำนวน 31 ราย  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย 
ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จำนวน 1 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 
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5.6  รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามคำสั่งที่ 010/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562  ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง ร่วมกับผู้สอบบัญชี
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

1.  การจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประเด็นสำคัญในผลการตรวจสอบรายงานการเงิน

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่ารายงานการเงินไม่ถูกต้อง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ส่วนที่ 2 รายการที่ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐาน     
ที่เหมาะสมเพียงพอ ซึ่งสะท้อนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญและ    
ไม่ยอมรับเรื่องรายงานการเงินไม่ถูกต้องหรือ Zero tolerance  

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง กระบวนการกำกับดูแลที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มี
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สอบทานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นความเสี่ยงจำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ และหลักสูตร
ที่มีความต้องการของตลาด ยุทธศาสตร์การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ/พัฒนาประเทศ ประเด็น
ความเสี่ยงงานวิจัยที่ส่งผลกระทบ (Impact) ระดับชาติ และยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร ประเด็น
ความเสี่ยง PSU System ระบบการจัดการข้ามวิทยาเขต การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ การรับ Ph.D.  
การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ การคงอยู่ของบุคลากร และรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยมี
แผนงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  

3. สอบทานการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความก้าวหน้าระบบการจัดการสารสนเทศในการ

ขับเคลื่อนการบริหารงาน การมีระบบสารสนเทศในการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ระบบ PSU 
FMIS Budget) ระบบการเงิน 3 มิติ (MIS) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning 
หรือ ERP) เพ่ือจัดทำระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย คาดว่ารายงานทางการเงินแบบสมบูรณ์
จะสามารถรายงานได้ภายในปีงบประมาณ 2563 สำหรับการเตรียมความพร้อมการจัดทำระบบงบประมาณแบบใหม่
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 เรื่องใหญ่ 25 เรื่องสำคัญ คาดว่าสามารถปรับระบบงบประมาณแบบใหม่ได้ทัน
ปีงบประมาณ 2564  ทั้งนี้ การจะทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น Digital University ต้องมีการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน ต้องวางระบบมัลติเอเจนต์ (MAS) หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทั้งหมด มีการสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ /โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การตั้งงบประมาณที่สอดคล้องกัน  
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4. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมผีลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

5. การประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้หน่วยตรวจสอบภายในรักษาคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพและตรงกับเป้าหมาย การมีระเบียบวิธี และการเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบ สนับสนุน
ให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และดำเนินงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน พิจารณาปัญหาอุปสรรคด้านอัตรากำลังและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน 

 

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมขอให้อธิการบดีนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในแต่ละเรื่องอย่างไร โดยให้จัดทำเป็นเอกสาร ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ
ช่วยอธิการบดีในการติดตามงาน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ 

 
5.7  ทบกวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2563  (Audit 

Committee Charter) 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ

ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน   
ของรัฐ ข้อ 13(1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว 

ซึ่งกฎบัตรฉบับใหม่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นกลไก
ในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลให้มีการดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ท้ังมหาวิทยาลัย ติดตามการบริหารความเสี่ยง ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2563 ตามท่ีเสนอ 
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5.8  งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

หมวด 3 ข้อ 9 กำหนดให้หน่วยงานเสนอประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่ออธิการบดี   
ตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดและอธิการบดีเสนองบประมาณประจำปีดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิจารณา 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพื่อถือเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป นั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 5,807.7035 
ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 722.8616 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.07 ซึ่งงบประมาณจำนวน
ดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2563 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 
มหาวิทยาลัยต้องมีงบประมาณจากเงินรายได้เพ่ือใช้ในการดำเนินงานอีก จำนวน 8,332.9634 ล้านบาท และงบประมาณ
จากแหล่งอื่น จำนวน 1,230.2689 ล้านบาท รวมงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
2563 จำนวน 15,370.9358 ล้านบาท จำแนกสัดส่วน งบประมาณแผ่นดิน : งบประมาณเงินรายได้: งบประมาณ
แหล่งอื่น คือ 37.8 : 54.2 : 8.0 (ปีงบประมาณ 2562 สัดส่วน 43.4 : 48.4 : 8.2) 

ประมาณการรายรับ-ประมาณการรายจ่าย 
1. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2563 มีประมาณการรายรับ จำนวน 15,370.9358 

ล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 329.2333 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.19 
1.1 รายได้ จำนวน 13,125.0907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.97 
1.2 เงินสะสม จำนวน 2,155.8451 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.03 

2. ประมาณการรายจ่าย 
2.1 งบประมาณรายจ่ายภาพรวม จำนวน 15,370.9358 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 

2562 จำนวน 329.2333 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.19 
2.2 งบประมาณรายจ่ายตามงบรายจ่ายภาพรวม จำนวน 15,370.9358 ล้านบาท 

3. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ด้านการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3.1 ประมาณการรายรับ จำนวน 8,853,806,000 ล้านบาท 
3.2 ประมาณการรายจ่าย จำแนกเป็นประมาณการรายจ่ายตามงบรายจ่าย จำนวน 

9,290.9286 ล้านบาท และประมาณการรายจ่ายตามภารกิจ จำนวน 9,290.9286 ล้านบาท 
4. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ด้านบริการรักษาพยาบาล 

4.1 ประมาณรายรายรับ จำนวน 6,517.1298 ล้านบาท 
4.2 ประมาณการรายจ่าย จำนวน 6,080.0072 ล้านบาท 

5. งบประมาณปีงบประมาณ 2563 ตามกรอบทิศทาง นโยบายมหาวิทยาลัย 
5.1 HRD การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) รวมจำนวน 

524.3176 ล้านบาท 

http://meeting.psu.ac.th/meeting/Em7/92561/5.1_%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89_%E0%B8%9B%E0%B8%B5_62_(1).pdf
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5.2 RID การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและพัฒนาประเทศ (Research Innovation 
Development) รวมจำนวน 4,765.4613 ล้านบาท 

5.3 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (Increase Management Efficiency) 10,081.1569 
ล้านบาท 

โดยงบประมาณปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15,370.9358 ล้านบาท จำแนกเป็นดังนี้ 
- งบประมาณที่ใช้เพื่อการดำเนินงานตามภารกิจปกติของมหาวิทยาลัย (RUN) จำนวน 

8,315.5318 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.10 (IME 3 และ IME 5) 
- งบประมาณที่ใช้เพ่ือการขับเคลื่อนหรือสร้างความเติบโตให้กับมหาวิทยาลัย (GROWTH) 

จำนวน 7,055.40400 ล้านบาทหรือร้อยละ 45.90 (HRD+RID+IME1+IME2+IME4) 

ซ่ึงงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะ/หน่วยงาน ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในปีต่อไป ขอให้มหาวิทยาลัย

นำเสนอข้อมูลสัดส่วนของงบค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งหมด เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา รวมถึงสวัสดิการอ่ืน ๆ 
เป็นต้น กับงบดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2. ผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
อาจจะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในบางรายการไม่สามารถใช้จ่ายได้ เช่น รายจ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ 
รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนดังกล่าว 
โดยอาจจะปรับงบประมาณในส่วนนี้ไปใช้ในสิ่งที่จำเป็น  

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตอินุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วงเงิน 8,332.9634 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายสมทบกับ
งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 5,807.7035 ล้านบาท และงบประมาณแหล่งอื่น ๆ วงเงิน 1,230.2689 ล้านบาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,370.9358  ล้านบาท ในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามท่ีเสนอ 

 
5.9  แนวปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ

อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 23(16) สภามหาวิทยาลัย

มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มาตรา 34 ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้ง       
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด เพ่ือทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี
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มอบหมายก็ได้ และมาตรา 45 ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 405(1/2562) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ให้นโยบายเพื่อการ
วางระบบการประเมินผลในภาพรวม ตลอดจนการนำผลการประเมินไปใช้เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาให้บรรลุยุทธศาสตร์
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย วางระบบการจัดการข้อมูลและสื่อสารผลการประเมิน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ
ยกร่างแนวปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้า
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา และวิธีการดำเนินงานการประเมินผลงานของอธิการบดีและหัวหน้า
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล ในคราวประชุมครั้งที่ 8(8/2562) 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบแนวปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โดยที่ประชุมขอให้คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผลพิจารณาเสนอรายชื่อผู้เหมาะสม
ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของอธิการบดี และของหัวหน้า
ส่วนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

 

5.10 การร่วมลงทุนในโครงการจัดตั้งองค์กรเพ่ือการวิจัยทางคลินิกแห่งประเทศไทย (Thailand 
Clinical Research Enterprise: TCRE) 

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ประชุม
หารือเรื่องโครงการจัดตั้งองค์กรเพื่อการวิจัยทางคลินิกแห่งประเทศไทย (Thailand Clinical Research Enterprise: 
TCRE) ร่วมกับคณบดีและผู้แทนคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 16 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือเป็นองค์กร “One Stop Service” มีหน้าที่
ให้บริการด้านการวิจัยทางคลินิก และเพิ่มพูนองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในการวิจัย  
ด้านคลินิก โดยคณะแพทยศาสตร์แต่ละมหาวิทยาลัยจะทำงานร่วมกันเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนด้านอุตสาหกรรม
การแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก ่ด้านการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ ด้านวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และด้านการสร้างสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อผลิตยาและเวชสำอาง โดยมีการดำเนินงานและบริหารจัดการร่วมกับ
ภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้มีธนาคารกรุงเทพเสนอเข้าร่วมทุน  

รูปแบบองค์กรและเงินลงทุนเบื้องต้น 
1) องค์กรจะเป็นรูปแบบบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นหลักจาก 2 ฝ่าย คือ เอกชน 51 % และโรงเรียน

แพทย์ 49 % มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 
2) โรงเรียนแพทย์จะสนับสนุนด้านวิชากรและเทคนิค โดยภาคเอกชนจะเป็นผู้สนับสนุน

หลักในด้านการบัญชี งานบุคคล และพ้ืนฐานขององค์กร 
3) บอร์ดนโยบายจะมีสมาชิกเป็นตัวแทนจากท้ังภาคเอกชนและโรงเรียนแพทย์ 
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4) โรงเรียนแพทย์หลักที่เป็นที่เข้าร่วมลงทุนในโครงการเบื้องต้น ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์  

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 

มีนาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 11(2/2563) เมื่อวันที่ 

13 มีนาคม 2563 ไดพิ้จารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นโครงสร้างกรรมการ ซึ่งกำหนดให้ผู้แทนโรงเรียนแพทย์

ทุกแห่งในส่วนกลางเป็นกรรมการ แต่ในส่วนของโรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคให้ร่วมกันเป็นกรรมการ 

1 ตำแหน่ง เนื่องจากเป็นการร่วมลงทุนด้วยกัน ดังนั้น อาจจะส่งผลถึงอำนาจในการออกเสียงตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 

ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จึงขอให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาด้วย 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ

จัดตั้งองค์กรเพื่อการวิจัยทางคลินิกแห่งประเทศไทยของคณะแพทยศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ซึ่งเป็นนิติบุคคล ตามท่ีเสนอ 

 

5.11 การขออนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ทพญ.สมรตรี วิถีพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพช่องปากเป็นกรณีพิเศษ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ขออนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ทพญ.สมรตรี วิถีพร ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพช่องปาก และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก จำนวน 10 ราย 

ซึ่งศาสตราจารย์ ทพญ.สมรตรี วิถีพร มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.4 และ ข้อ 10.4.4 กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไว้ดังนี้ 

1. ปริญญาโท ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล  ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

2. ปริญญาเอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  
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กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ 

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ข้างต้นอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองอนุมัติบัตรให้มี
คุณวุฒิเทียบเท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ดังนั้น คุณสมบัติของศาสตราจารย์ ทพญ.สมรตรี วิถีพร จึงไม่สอดคล้อง
กับเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 28(1/2563) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั ้งศาสตราจารย์ 
ทันตแพทย์หญิงสมรตรี วิถีพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก จำนวน 10 ราย เป็นกรณีพิเศษ 
ตามท่ีเสนอ 

  
5.12 การขออนุมัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพ่ือทำหน้าที่ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะการจัดการสิ ่งแวดล้อมขออนุมัติแต่งตั ้งผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติไม่

สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.4.4 กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไว้ว่า “ปริญญาเอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ” เพื่อทำหน้าที่ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. รายรองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ เพื่อทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิมผีลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

1.1 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus 
จำนวน 4 เรื่อง 

1.2 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
จำนวน 1 เรื่อง  

1.3 ผลงานอื่น ๆ ได้แก่ proceedings 11 เรื่อง รายงานการวิจัย 11 เรื่อง การเป็น 
keynote speaker ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 ครั้ง (ในปี 2013 และ 2015) บทความในหนังสือ 2 เล่ม 
และหนังสือ 5 เล่ม 
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2. รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
เพ่ือทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ แต่มีผลงานระดับชาติ
ทีส่ามารถเทียบเป็นผลงานระดับนานาชาติตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผลงานทางวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 และ ACI จำนวน 13 เรื่อง 
เทียบเท่าบทความฐาน Scopus จำนวน 6.5 บทความ (2 ต่อ 1) 

2.2 ผลงานทางวิชาการฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 จำนวน 7 เรื่อง เทียบเท่า
บทความฐาน Scopus จำนวน 2.3 บทความ  

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงได้ขออนุมัติเทียบผลงานวิชาการข้างต้นโดยอ้างอิงตาม
ประกาศดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 28(1/2563) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมต ิดังนี้ 
1. เห็นชอบให้รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ ทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

และเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ราย 

2. เห็นชอบการเทียบผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีติเทพ อยู่ยืนยง 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน 2 ราย เป็นกรณีพิเศษ 

 
5.13 การแต่งตั้งผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพ่ือทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ด้วยรองศาสตราจารย์กัลยาณี คุปตานนท์ ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อเดือนกันยายน 
2562 โดยทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ และมีนักศึกษาในความดูแลซึ่งยังไม่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ราย ซึ่งรองศาสตราจารย์
กัลยาณี คุปตานนท์ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ข้อ 2 กำหนดคุณสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไว้ว่า “สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง” 
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กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ ซึ่งรองศาสตราจารย์กัลยาณี คุปตานนท์ ไม่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจึงไม่ตรงตามเกณฑ์ดังกล่าว แต่มีผลงาน
ทางวิชาการซึ่งได้รับการยอมรับและอยู่ในฐาน Scopus จำนวน 28 รายการ  

ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 28(1/2563) เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์

กัลยาณี คุปตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ จำนวน 3 ราย เป็นกรณีพิเศษ จนกว่านักศึกษา
ในความดูแลจะสำเร็จการศึกษา 

 
5.14 การแต่งตั้งผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอขอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.4.3 กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้ “สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ     
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง” 

ซ่ึงรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ไม่มีผลงานระดับนานาชาติ แต่มีผลงานทาง
วิชาการในฐาน TCI กลุ่ม 1 และ ACI จำนวน 18 บทความ และฐาน TCI กลุ่ม 2 จำนวน 15 บทความ คณะการ
จัดการสิ่งแวดล้อมจึงขอเทียบผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
เทียบผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้   

ผลงานทางวิชาการ 

เทียบเท่า 

บทความฐาน ISI/Scopus 

TCI กลุ่ม 1 และ ACI จำนวน 18 บทความ 9 บทความ 

TCI กลุ่ม 2 จำนวน 15 บทความ 5 บทความ 
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ซ่ึงที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 28(1/2563) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์  
ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย เป็นกรณีพิเศษ 
จนกว่านักศึกษาในความดูแลจะสำเร็จการศึกษา 

 
  5.15  แนวทางการพิจารณาอาจารย์ประจำเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติมตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 ในข้อ 10.3 และข้อ 10.4 ได้กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
สรุปได้ดังนี้ 

ข้อกำหนด ปริญญาโท ปริญญาเอก 
องค์ประกอบ อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
จำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่น้อยกว่า 5 คน 
ประธาน
กรรมการสอบ 

ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คุณสมบัติอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

1) ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์    
(ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร) และ 
2) มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

คุณสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
2. มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์  
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
2. มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

หากคุณสมบัติ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกไม่ครบ 

จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 

ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ว่า อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และตามเกณฑ์ สกอ. 
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ยังกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไว้อย่างชัดเจน จึงเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. “อาจารย์ประจำ” ที่ไม่ได้เป็น “อาจารย์ประจำหลักสูตร” ไม่สามารถเป็นอาจารย์
ผู้สอบได ้

2. “อาจารย์ประจำ” ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม แต่ไม่ได้เป็น “อาจารย์ประจำหลักสูตร” 
ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอบได้ 

แม้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ประจำบางรายมีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์สูงในงานวิจัยนั้น ๆ ก็ไม่สามารถเป็นผู้สอบตามเกณฑ์ สกอ. ได้ ปัญหาพบมากในหลักสูตรที่มีนักศึกษา
จำนวนมากและหลักสูตรสหวิทยาการ ซึ่งต้องการผู้สอบที่มีวุฒิหลากหลายและเป็นจำนวนมาก จึงไม่สะดวกในการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ดังนั ้น เพื ่อให้การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีคุณภาพและมีความคล่องตัว      
บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา โดยให้อาจารย์ประจำ ทั้งท่ีเป็นและไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์สามารถเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ได้  โดยกำหนดเงื่อนไขผลงานทางวิชาการที่อิงตามคุณสมบัติของ
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 
28(1/2563) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแนวทางการพิจารณาอาจารย์
ประจำเป็นอาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558     
โดยให้อาจารย์ประจำทั้งที่เป็นและไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ได้ โดยกำหนด
เงื่อนไขผลงานทางวิชาการท่ีอิงตามคุณสมบัติของผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 
5.16 หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ 

เพ่ือใช้ขอสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 ไดก้ำหนดไว้ว่า วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกที่เป็นผลงานนวัตกรรม
หรือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และเศรษฐกิจนั้น สามารถใช้ผลงาน
ดังกล่าวในการขอสำเร็จการศึกษาได้ แต่วิทยานิพนธ์ดังกล่าวต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 คน ที่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเสนอหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
วิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ขอสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 25(3/2562) เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 409(5/2562) 
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เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการก่อนนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ 
เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11(2/2563) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยใหปรับปรุงแกไขตาม  
ขอเสนอแนะ และโดยมติเวียน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 ไดพิ้จารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมต ิดังนี้ 
1. เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงาน

สร้างสรรค์ เพ่ือใช้ขอสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งใช้สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกท่ีใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2. เห็นชอบให้ดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือใช้หลักเกณฑ์ฯ ในข้อ 1 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ปริญญาโทและเอกท่ีใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ดังนี้ 

2.1 ให้สามารถใช้ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จากวิทยานิพนธ์ทดแทนผลงาน
การตีพิมพ์ เพ่ือสำเร็จการศึกษาได้ 1 ชิ้น และ 

2.2 ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ข้างต้นต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกอย่างน้อย 3 คนที่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับในสาขาเดียวกัน
หรือเก่ียวข้องกับหลักสูตรของผู้สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 
5.17 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนิน

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรีจากกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2561 กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ได้เปลี่ยนแปลงระเบียบการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ โดยให้สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาออกข้อกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธการรับนิสิตนักศึกษาพิการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การ
อุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา    
ในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับลักษณะความพิการ การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้าน
นักศึกษาพิการ หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษา เป็นต้น 
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 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2563 และที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา    
ในระดับปริญญาตรี ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

6.1  เสนอแต่งตั้งกรรมการนโยบายวิชาการเพ่ิมเติม 
ตามที่ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 405(1/2562) เมื่อวันที่ 12 

มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายวิชาการ แล้วนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11(2/2563) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการนโยบายวิชาการ
เพ่ิมเติม 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งศาสตราจารย์  
ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการนโยบายวิชาการเพ่ิมเติม ตามท่ีเสนอ 
 

6.2  การให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร การขอเปิดรายวิชา การยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน 
การเปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อนเป็นรายวิชาบังคับร่วม การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

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

สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 28(1/2563) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร การเปิดรายวิชา การยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน การเปลี่ยนรายวิชา
บังคับก่อนเป็นรายวิชาบังคับร่วม การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปิดหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 
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2. เห็นชอบการเปิดรายวิชา จำนวน 5 รายวิชา ดังนี้  
671-793  การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในงานทันตสาธารณสุข (Systematic 

Review for Dental Public Health)  จำนวน 2(1-3-2)หน่วยกิต 
ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยจัดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562   

642-778  การพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้บริหารการพยาบาล (Clinical Nursing 
for Nursing Administrators) จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการ
พยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยจัดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

520-526  การจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร (Value Chain Management    
of Agricultural Products) จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

520-527  การบริการของระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร (Ecosystem 
Services for Sustainable Agriculture) จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยจัดสอนให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

200-108  โมบาและการพัฒนากลยุทธ์ (MOBA and Strategy Development)
จำนวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต  

ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะ
และตัวเลข (สาระการคิดเชิงระบบ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

3. เห็นชอบการยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน ของรายวิชา 473-306 แบบจำลองทางการเงิน 
(Financial Modeling) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 

4. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนเป็นรายวิชาบังคับร่วม 
เดิม ใหม่ 

640-491 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก             4(0-12-0)     
            (Financial Modeling)   
รายวิชาบังคับก่อน : 640-325 การพยาบาลเด็ก 
                         (Practicum in Pediatric Nursing) 
รายวิชาบังคับร่วม : - 

640-491 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก     4(0-12-0)     
            (Financial Modeling)   
รายวิชาบังคับก่อน : - 
รายวิชาบังคับร่วม : 640-325 การพยาบาลเด็ก 
                        (Practicum in Pediatric Nursing) 

โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
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5. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 33 หลักสูตร ดังนี้ 

5.1 เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

5.2 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 คณะการแพทย์แผนไทย 

5.3 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

5.4 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

5.5 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

5.6 เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

5.7 เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ 

5.8 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ 

5.9 เปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ 

5.10 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ 

5.11 ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ 

5.12 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 

5.13 ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559       
คณะพยาบาลศาสตร์  

5.14 ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 

5.15 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาล-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559      
คณะพยาบาลศาสตร์ 
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5.16 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาล-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 

5.17 ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

5.18 ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

5.19 เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

5.20 เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

5.21 เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

5.22 ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

5.23 ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

5.24 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

5.25 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาค-
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

5.26 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

5.27 ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

5.28 ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

5.29 ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

5.30 ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5.31 ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5.32 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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5.33 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

6.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร-
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์ 

6.2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลกัสูตรเศรษฐศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ 

6.3 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

6.4 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะเทคนิคการแพทย ์

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 
6.3  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและการขอเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตปัตตานี 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย 

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

สภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 25(1/2563) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี้ 

1. เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2. เห็นชอบการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 

2.1 ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
2.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559  
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2.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560  

2.1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  
2.2 ระดับปริญญาตรี จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

2.2.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
2.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
2.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
2.2.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หลักสูตร 5 ป) 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (หลักสูตร 4 ป) (แขนงวิชาสุขศึกษา) 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.4  การให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ประกาศเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา การชะลอการรับนักศึกษา และการปิดหลักสูตรของสภาวิทยาเขต
ภูเก็ต 

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

สภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 21(4/2562) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562   
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ประกาศ
เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา การชะลอการรับนักศึกษา และการปิดหลักสูตร ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์ 

ลำดับที่ อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่) 

1 ดร.วินัย  นาดี* อาจารย์อยุทธย์  อินทรประดิษฐ์* 
คุณวุฒิ:  - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 
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ลำดับที่ อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่) 

2 อาจารย์เลอลักษณ์  บุญล้ำ* คงเดิม* 

3 อาจารย์เอสเธอร์  เสงี่ยมกุล* คงเดิม* 
4 ดร.ขวัญกมล  ดิฐกัญจน์* คงเดิม* 

5 ดร.ปาณิศา  ตรีพงศ์* คงเดิม* 
หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

ลำดับที่ อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่) 

1 ดร.กิติมาพร  ชูโชติ*  อาจารย์อยุทธย์  อินทรประดิษฐ์* 
คุณวุฒิ:  - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

2 ดร.กาญจนา ทองกลิ่น อาจารย์เลอลักษณ์  บุญล้ำ* 
คุณวุฒิ:  - วท.ม. (การจัดการสารสนเทศ),  
             สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2549 

- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538 

3 อาจารย์เอสเธอร์  เสงี่ยมกุล คงเดิม 
4 ดร.ขวัญกมล  ดิฐกัญจน์ คงเดิม 

5 อาจารย์วีราภรณ์ ซิดดู* ดร.ปาณิศา  ตรีพงศ์ 
คุณวุฒิ:  - Ph.D. (Informatique),  

Université Bourgogne Franche Comté,  
France, 2560  

- วท.ม. (ชีวสารสนเทศ),  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
   2553 
- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),  

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549 

หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

ลำดับที่ อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่) 
1 ดร.อดิศักดิ์  อินทนา* คงเดิม* 
2 อาจารย์มนชนก  ทองเทพ คงเดิม 
3 อาจารย์นพชัย  วงค์สาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์  กาญจนสิทธิ์ 

คุณวุฒิ:  - Ph.D. (Electrical Engineering), 
              Heriot-Watt University, U.K., 2558 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

  พระนครเหนือ, 2548 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  

             สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544 
4 อาจารย์กุลศิริ  จิรายุส* ดร.กรวิทย์  พฤษชัยนิมมิต* 

คุณวุฒิ:  - Ph.D. (Computer Science),  
             Tokyo Institute of Technology,  
             Japan, 2559 

- M.Eng. (Computer  Science),  
  Tokyo Institute of Technology, 
  Japan, 2555 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),      

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542 
5 อาจารย์จามิกร  หิรัญรัตน์ ดร.กฤตศิลป์  ศิลานนท์ 

คุณวุฒิ:  - ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),   
             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 

- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 
หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิเทศศึกษา 

ลำดับที่ อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่) 
1 อาจารย์ปุญชิดา แสนพิทักษ์* คงเดิม* 
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ลำดับที่ อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่) 
2 อาจารย์ชลธิชา แสนเขื่อน* คงเดิม* 
3 Ms.Do Youn Kim  Mr.Kim Youngsu 

คุณวุฒิ:  - M.Pol. Sc. (Korean Studies) 
4 Mr.Kwon Il Tae อาจารย์อรพรรณ ลีนะนิธิกุล 

คุณวุฒิ:  - MSc. (Marketing Management) 
5 Mr.Douglas Philip Marsh  Mr. Ricardo Javier Galbis 

คุณวุฒิ:  - B.A. (Business Administration)                                
6 - 

 
ดร.เอมีล่า แวอีซอ 
คุณวุฒิ:  - Ph.D. (Management) 

หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิเทศศึกษา 

ลำดับที่ อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่) 
1 นายพิทยา ลิ่มบุตร* 

 
คงเดิม* 

2 Mr.He Ke* คงเดิม* 
3 นายอดุลย์ กำไลทอง 

 
อาจารย์ธรณิศ  ลีลาเศรษฐกุล 
คุณวุฒิ:  - M.A. (Communication Studies    
             (Intercultural Communication)) 

4 Mr. Christopher Anthony David  
 

Miss Wang Yang 
คุณวุฒิ:  - M.A. (Chinese International Education) 

5 Mr. Peter John Wall  
 

ดร.นาฏกานต์ ดิลท์ส 
คุณวุฒิ:  - Ph.D. (Chinese Philology)  

หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6. ประกาศคณะการบริการและการท่องเที่ยว เรื่อง เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษารหัส 55-62 คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

7. การชะลอการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานานาชาติ
ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ในปีการศึกษา 2563 คณะวิเทศศึกษา 

8. การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2562 เป็นต้นไป 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อแนะนำและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้ 

เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน 
1 ครั้งที่ 411(1/2563) 

18 มกราคม 2563 
ให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ทุ่งใสไชสู่การเป็นพ้ืนที่นวัตกรรม    
เพ่ือสังคมในรูปแบบวิทยาลัยนวัตกรรม
เกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเสนอ
คณะทำงานคลังสมองยุทธศาสตร์และการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

อธิการบดีรับไปดำเนินการ 

2 ครั้งที่ 411(1/2563) 
18 มกราคม 2563 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการลงทุนในการ
พัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไชมาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น 
อาจจะขอให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาวิทยาลัยพิจารณาในประเด็นความคุ้มค่า
ในการลงทุน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และนำไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

อธิการบดีรับไปดำเนินการ 

3 ครั้งที่ 411(1/2563) 
18 มกราคม 2563 

ให้มหาวิทยาลัยนำความคิดเห็นและข้อ 
เสนอแนะของที่ประชุมเรื่องการแบ่งโครงสร้าง
ภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2559 ของที่ประชุม
ไปพิจารณาทบทวนและนำเรื่องดังกล่าว
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

อธิการบดีรับไปดำเนินการ 

4 ครั้งที่ 411(1/2563) 
18 มกราคม 2563 

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยก่อนที่จะนำเรื่องเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยที่ประชุม
ขอให้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการ และให้ประธานกรรมการพิจารณา
เสนอรายชื่อผู้เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมการดังกล่าว 

มอบรองอธิการบดีวิทยาเขต
หาดใหญ่ไปดำเนินการ 
 
 

http://meeting.psu.ac.th/meeting/EM7/12561/7.1_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF.pdf
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เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน 
5 ครั้งที่ 411(1/2563) 

18 มกราคม 2563 
ขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ
นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างไปพิจารณาดำเนินการ 

มอบรองอธิการบดีวิทยาเขต
หาดใหญ่ไปดำเนินการ 
 
 

6 ครั้งที่ 411(1/2563) 
18 มกราคม 2563 

ขอให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องการขออนุมัติ
หลักการการก่อสร้างอาคารจอดรถและ
อาคารอนกประสงค์ด้วยงบประมาณ     
เงิน กองทุนประกันสังคมคณะแพทยศาสตร์
ปรึกษาหารือกับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 
และนายสราวุธ เบญจกุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อน
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และนโยบายสาธารณะไป
ดำเนินการ 
 
 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.2  การดำเนินการทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง 3 เรื่อง จำนวน 9 ราย 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัย    

ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง เมื่ออธิการบดีได้ดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ใดแล้ว หรือได้สั่งใหพ้นักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานไปแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบนั้น มหาวิทยาลัย
ได้มีการดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 3 เรื่อง จำนวน 9 ราย ดังนี้ 

1.  กรณีคณะศึกษาศาสตร์ พบว่าระหว่างปี 2554 ถึงปี 2559 นางสาวอามีด๊ะ สัสดีวงศ์ 
พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ได้กระทำการทุจริต
ยักยอกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะศึกษาศาสตร์ 2 บัญชี รวมเป็นเงิน 13,644,475.39 บาท ด้วยการ
จัดทำเช็คเสนอผู้มีอำนาจตรวจสอบเพ่ือเสนอให้ผู้มีอำนาจลงลายมือในเช็คลงลายมือชื่อ และผู้ลงลายมือชื่อไม่ได้
มีการตรวจสอบรายละเอียดจำนวนเงินให้ตรงกับต้นขั้วของเช็คและเมื่ อได้มีการลงลายมือในเช็คแล้ว นางสาว  
อามีด๊ะ สัสดีวงศ์ ได้แก้เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในเช็ค เนื่องจากเป็นเช็คซึ่งเขียนจำนวนเงินที่มีตัวเลขและตัวอักษร
ไม่ชิดเส้น ไม่ขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ทำให้มีช่องว่างที่สามารถเขียนจำนวนเงินเพิ่มเติมได้ 
มีผู้กระทำผิดวินัยจำนวน 7 ราย โดยกรณีรายรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทองและรายรองศาสตราจารย์ 
ดร.วิรินธร อักษรนิตย์ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์และคณะกรรมการได้มี
มติให้ยกอุทธรณ์ ดังนี้ 

1.1 รายนางสาวพิริยา ศรีเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้างานการเงิน คณะศึกษาศาสตร์ พฤติกรรมการกระทำผิดวินัย นางสาวพิริยา ศรีเทพ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
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ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยคลังและพัสดุสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ให้ดำเนินการ 
ไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของหน่วยงาน จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในแต่ละวัน และได้รับมอบหมายให้มีอำนาจลงลายมือชื่อในเช็ค
เพ่ือสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะศึกษาศาสตร์ แต่ได้ลงลายมือชื่อในเช็คซึ่งเขียนจำนวนเงินที่เป็น
ตัวเลขและตัวอักษรไม่ชิดเส้น ไม่ขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยยังมีช่องว่างให้เขียนจำนวนเงิน
เพ่ิมเติมได้ ทั้ง ๆ ที่ในวิชาชีพของตนได้มีการกำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลังไว้แล้ว ไม่ได้จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือตามหน้าที่อันพึงต้องทำในแต่ละวัน ในการลงนามสั่ งจ่ายเช็คไม่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การอนุมัติเงินในโครงการหรือที่ต้องจ่ายตามเช็คให้ถูกต้องเสียก่อนทุกครั้งที่มีการลงนามสั่งจ่าย ไม่ทำหน้าที่     
ในการป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยอย่างเพียงพอ และได้มีการกระทำผิดหลายครั้งเป็นเวลานาน
เป็นการกระทำวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแบบแผน
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 6(1) และ (3) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงโทษตัดเงินเดือน 4% เป็นเวลา 2 เดือน  

1.2 รายนางกนธิชา ปราบปัญจะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงิน 
และบัญชี สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ พฤติกรรมการกระทำผิดวินัย นางกนธิชา ปราบปัญจะ มีหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายและนำเสนอเอกสารทางการเงินของคณะศึกษาศาสตร์ และได้รับมอบหมาย
ให้มีอำนาจลงลายมือชื่อในเช็คเพ่ือสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะศึกษาศาสตร์ แต่ได้ลงลายมือชื่อ
ในเช็ค ซึ่งเขียนจำนวนเงินที่ตัวเลขและตัวอักษรไม่ชิดเส้น ไม่ขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยยังมี
ช่องว่างให้เขียนจำนวนเงินเพ่ิมเติมได้ ไม่ได้มีการตรวจสอบรายละเอียดจำนวนเงินให้ตรงกับขั้วของเช็ค ทั้ง ๆ ที่ใน
วิชาชีพของตนได้มีการกำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงิน   
ส่งคลังไว้แล้ว และได้มีการกระทำผิดหลายครั้งเป็นเวลานานเป็นการกระทำวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแบบแผนของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 6 (1) และ (3) ของข้อบังคบัฯ 
ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงโทษตัดเงินเดือน 4% เป็นเวลา 
2 เดือน  

1.3 รายนางพึงใจ ปราโมทย์อนันต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขานุการคณะ 
สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ พฤติกรรมการกระทำผิดวินัย นางพึงใจ ปราโมทย์อนันต์ มีหน้าที่บริหาร
จัดการควบคุมดูแลสั่งการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
งานคลังและพัสดุ งานบริหารงานบุคคลและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ ให้ดำเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของหน่วยงาน กลั่นกรองผ่านแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบสรุปรายงาน
การเบิกจ่ายเงิน ควบคุม ดูแลปรับปรุงระบบคุมเอกสารเบิกจ่ายเงิน และประวัติการทำงานที่ผ่านมามีตำแหน่ง
เป็นนักวิชาการเงินและบัญชีและหัวหน้างานการเงินคณะศึกษาศาสตร์ และได้รับมอบหมายให้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ในเช็คเพ่ือสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะศึกษาศาสตร์ แต่ได้ลงลายมือชื่อในเช็คซึ่งเขียนจำนวนเงิน
ที่ตัวเลขและตัวอักษรไม่ชิดเส้น ไม่ขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยยังมีช่องว่างให้เขียนจำนวนเงิน
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เพ่ิมเติมได้ ทั้ง ๆ ที่ในวิชาชีพของตนได้มีการกำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลังไว้แล้ว ไม่ทำหน้าที่ในการป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยอย่างเพียงพอ และได้มี
การกระทำผิดหลายครั้งเป็นเวลานานเป็นการกระทำวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบแผนของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 6(1) และ (3) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการ
ทางวินัยของพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงโทษตัดเงินเดือน 4% เป็นเวลา 2 เดือน  

1.4 รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวิทย์ พจนตันติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ พฤติกรรมกระทำผิดวินัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวิทย์ พจนตันติ มีหน้าที่เก่ียวข้องกับความผิด
ทีเ่กิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ด้วยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 รับผิดชอบ
การบริหารงานเป็นผู้บังคับบัญชาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์  มีอำนาจลงลายมือชื่อในเช็คเพื่อสั่งจ่ายเงิน  
จากบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะศึกษาศาสตร์ แต่ได้ลงลายมือชื่อในเช็คซึ่งเขียนจำนวนเงินที่ตัวเลขและตัวอักษร
ไม่ชิดเส้น ไม่ขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยยังมีช่องว่างให้เขียนจำนวนเงินเพ่ิมเติมได้ มีอำนาจ
ตรวจสอบลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เพ่ือตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในแต่ละวัน ไม่ได้กำกับติดตาม
ให้มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันของคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ไม่ได้
เอาใจใส่การตรวจสอบกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ และไม่ทำหน้าที่
ในการป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยอย่างเพียงพอ และได้มีการกระทำผิดหลายครั้งเป็นเวลานาน
เป็นการกระทำวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแบบแผน
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 6(1) (3) และข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงโทษตัดเงินเดือน 2% เป็นเวลา 1 เดือน  

1.5 รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักรินทร์ ชนประชา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ พฤติกรรมการกระทำผิดวินัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักรินทร์ ชนประชา มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความผิด
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ด้วยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะศึกษาศาสตร์ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 รับผิดชอบบริหารงานที่คณบดีมอบหมายมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินของ
คณะศึกษาศาสตร์ และมีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินตามเช็คจากบัญชีเงินฝากของคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้บังคับ 
บัญชาของนางสาวพิริยา ศรีเทพ นางสาวอามีด๊ะ สัสดิวงศ์ แต่ไม่ได้กำกับติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าวข้างต้น 
ทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันของคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนดไม่ได้เอาใจใส่ใน
การตรวจสอบ กำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ และไม่ทำหน้าที่ในการ
ป้องกันมิให้ผู้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยอย่างเพียงพอ และได้ลงลายมือชื่อในเช็คซึ่งเขียนจำนวนเงินที่ตัวเลข
และตัวอักษรไม่ชิดเส้น ไม่ขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยยังมีช่องว่างให้เขียนจำนวนเงิน
เพ่ิมเติมได้ และมีการกระทำผิดหลายครั้งเป็นเวลานานเป็นการกระทำวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบแผนของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 6(1) (3) และข้อ 11 ของข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงโทษตัดเงินเดือน 2% เป็นเวลา 
1 เดือน  
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1.6 รายรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา 
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พฤติกรรมการกระทำผิดวินัย รองศาสตราจารย์ 
ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง มีหน้าที ่เกี ่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น ด้วยดำรงตำแหน่งคณบดี        

คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558 จนกระทั่งปรากฏพบความผิด รับผิดชอบการบริหารงานเป็นผู้บังคับบัญชา
บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์มีอำนาจลงลายมือชื ่อในเช็คเพื ่อสั ่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของ         
คณะศึกษาศาสตร์ แต่ได้ลงลายมือชื่อในเช็คซึ่งเขียนจำนวนเงินที่ตัวเลขและตัวอักษรไม่ชิดเส้น ไม่ขีดเ ส้นหน้า
จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยยังมีช่องว่างให้เขียนจำนวนเงินเพิ่มเติมได้ มีอำนาจตรวจสอบลงลายมือชื่อ
ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในแต่ละวัน ไม่ได้กำกับติดตามให้มีการจัดทำ
รายงานเงินคงเหลือประจำวันของคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ไม่ได้เอาใจใส่การตรวจสอบ

กำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ และไม่ทำหน้าที่ในการป้องกันมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยอย่างเพียงพอ และได้มีการกระทำผิดหลายครั้งเป็นการกระทำวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแบบแผนของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 6(1) (3) 
และข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 สมควร
ได้รับโทษตัดเงินเดือน แต่เนื่องจากความผิดเกิดในช่วงเริ่มต้นการดำรงตำแหน่งการเป็นคณบดี ได้ปรากฏพบเหตุ 
ที่เป็นการกระทำผิดได้ดำเนินการแก้ไขในเรื่องความเสียหายและความผิดที่เกิดขึ้นอันถือเป็นเหตุอันควรลดหย่อน

โทษเป็นภาคทัณฑ์  
1.7 รายรองศาสตราจารย์ วิรินธร อักษรนิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ พฤติกรรมการกระทำผิดวินัยนางวิรินธร 
อักษรนิตย์ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น ด้วยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ระบบและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 จนถึงปรากฏพบความผิดรับผิดชอบ
บริหารงานที่คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มอบหมาย มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินของคณะศึกษาศาสตร์ และมีอำนาจ

ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินตามเช็คจากบัญชีเงินฝากของคณะศึกษาศาสตร์ ในขณะช่วงเริ่มต้นของการดำรงตำแหน่ง
รองคณบดีไม่ได้กำกับติดตามให้มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้เป็นไปตามระเบียบ ไม่ได้ป้องกันมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยอย่างเพียงพอ และลงลายมือในเช็ค ซึ่งเขียนจำนวนเงินที่ตัวเลขและตัวอักษร    
ไม่ชิดเส้นไม่ขีดเส้นหน้าจำนวนเงิน โดยยังมีช่องว่างให้เพิ่มจำนวนเงินเพิ่มเติมได้และมีการกระทำผิดหลายครั้ ง
เป็นการกระทำวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแบบแผน
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 6(1) (3) และข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 สมควรได้รับโทษตัดเงินเดือนแต่เนื่องจากความผิดเกิดในช่วงเริ่มต้นการดำรงตำแหน่ง
การเป็นรองคณบดี ได้ปรากฏพบเหตุที่เป็นการกระทำผิดได้ดำเนินการแก้ไขในเรื่องความเสียหายและความผิด   
ที่เกิดขึ้นอันถือเป็นเหตุอันควรลดหย่อนโทษเป็นภาคทัณฑ์  

2. กรณีรายอาจารย์ยุธยา เจริญสุข พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีมิได้มาปฏิบัติงานในวันที่ 
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1-12 กรกฎาคม 2562 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นการกระทำผิดฐานไม่อุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่มิได้และมิได้มาปฏิบัติงานในวันที่ 2-7 ตุลาคม 2562 โดยได้ลาหยุดพักผ่อนในช่วงเวลา
ดังกล่าวโดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา อันเป็นการขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นการกระทำผิด

วินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานต้องประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ จะละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหน้าที่มิได้ ตามข้อ 6(6) แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 จึงให้ลงโทษลดเงินเดือนอาจารย์ยุธยา เจริญสุข 2%  

3. กรณรีายนางขัติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกรณีถูกกล่าวหาในกรณีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนา
และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ของโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย แต่ได้มีการดำเนินโครงการในขั้นตอนการออกหนังสือแจ้งตอบรับ การแจ้งค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการ โดยไม่ผ่านและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ซึ่งเป็นกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบและแบบแผนของมหาวิทยาลัยตามข้อ 6(3) แห่งข้อบั งคับฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการ
ทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 จึงให้ลงโทษภาคทัณฑ์แต่เห็นว่าเป็นการกระทำผิดวินัยเล็กน้อย
และเป็นการกระทำผิดครั้งแรก จึงงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนไว้เป็นหนังสือ  
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7.3  รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 21(4/2562) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 
ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตภูเก็ตได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุม

ครั้งที่ 21(4/2562) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยมสีาระสำคัญเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2557) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจีนศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิเทศศึกษา การขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ การชะลอการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานานาชาติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ในปีการศึกษา 2563 คณะวิเทศศึกษา 
และรายงานกิจกรรมเชิงวิชาการและความก้าวหน้าในการบริหารงาน เป็นต้น 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



50 
 

7.4  รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 27(5/2562) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรังได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุม

ครั้งที่ 27(5/2562) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ม.อ. 

เพื่อชุมชนเข็มแข็ง “ย่านตาขาวโมเดล” ปีงบประมาณ 2561 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง 
โครงสร้างสำนักงานวิทยาเขตตรัง และข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรคณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ เป็นต้น 
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ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ    
8.1  ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ด้วยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ  
ในเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ดังนี ้

1. ขอให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งทุกชุด เช่น 
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล 
คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล คณะทำงานคลังสมองยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ คณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี คณะกรรมการสภาวิทยาเขตภูเก็ต 
คณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง เป็นต้น ควรเสนอรายงานการประชุม
ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน 

2. ในวาระพิจารณาเชิงนโยบาย เมื่อได้มีมติหรือข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

มหาวิทยาลัยควรนำประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา และให้เสนอหรือรายงานที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิดแนวทางในการดำเนินงานที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย
อย่างรวดเร็ว  

3. ในการเสนอผลการพิจารณาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ขอให้มหาวิทยาลัย
จัดทำข้อมูลแนวทางการพัฒนาคณะ/ส่วนงานในช่วงระยะเวลา 4 ปี ท่ีผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน
จะต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของส่วนงาน พร้อมให้ระบุเหตุผลว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม

อย่างไรที่จะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย  
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