
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 414(4/2563)  

วันเสาร์ที ่16 พฤษภาคม 2563   
โดยระบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM 

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

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ นพ.จรัส  สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายสมพงษ์  เจริญสุข

ผู้มาประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom 
1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศริิบำรุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ

ร่าง ร่ าง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 แลว 

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 415(5/2563)
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3.  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ 
4.  นพ.บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุิทย์  สุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
10. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายคมกริช  ชนะศรี 
11. นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
12. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
13. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
  14. ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางสุวิมล  คงพล  
15. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 
 

ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.  ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักดิ์  จันทรัตน์ 
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4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กสุุมา  กูใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร 

 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
8.  ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
15. อาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
16. ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
17. ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา  เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
20. ดร.สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 

และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์  พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม 
24. ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
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26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
29. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ แซ่ชั่น ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
31. นายแดง  โฉมทอง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 

และรักษาการแทนผู้อำนวยการกองทะเบียน 
และประมวลผล 

32. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อำนวยการกองคลัง 
33. นายนิติธร  ชำนาญเมือง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ 
34. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน  
35. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
36. นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพ   

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตปัตตานี 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
2.  ดร.บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
3.  ดร.อัตชัย  เอ้ืออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน  

วิทยาเขตปัตตานี 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
5.  ดร.มูอัสซัล  บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
8.  อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์  อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  

วิทยาเขตปัตตาน ี
9.  อาจารย์เล็ก  แซ่จิว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
10. ดร.เอกนรินทร์  เรืองรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตภูเก็ต 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวุรรณ  ทับเที่ยง คณบดีคณะวิเทศศึกษา 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
2.  รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย 

 ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และการจัดการ 
5.  ดร.ตุลย์  ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษา 
 และกิจการพิเศษ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง 

 

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

ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งว่านายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย และในฐานะ
ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าได้มอบเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 จำนวน 200,000 บาท และหน้ากากอนามัย 
จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการสภามหาวทิยาลัย
รายงานตัวเป็นรายบุคคลเพ่ือแสดงตนในการเข้าประชุม ตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 และได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 412(2/2563)  
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 413(3/2563)  
นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  แผนงานวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

ทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้นำเสนอ

แผนงานวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ซึ่งมีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้  

โลกและประเทศไทยกำลังเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการ 
ในลักษณะปฏิรูปอย่างขนานใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบมหาวิทยาลัยเพื่อเร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์ดิจิทัล ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและวิทยากรข้อมูล 
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและวิทยาการข้อมูล สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มโอกาส 
ในการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลที่จำเป็นด้านอื่น ๆ อีกด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความ 
พร้อมที่จะเร่งรัดพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือตอบสนองความจำเป็นของชาติ มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์
ทีส่ำเร็จการศึกษาฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ มีเครื่องมือ
อุปกรณ์และระบบงานทางเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในประเทศ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ที่สามารถระดมความ
ร่วมมือได้ สำหรับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลได้ร่วมหารือกับ Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และได้มีความเห็นตรงกันที่จะสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านนี้ โดยจะร่วมกันจัดทำโครงการในการวิจัย
ปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ใช้วิทยาศาสตร์ดิจิทัลเป็นหลัก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ในสมรรถนะเฉพาะด้านต่าง ๆ การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ดิ จิทัลสำหรับประเทศไทย   
และการส่งอาจารย์จากต่างประเทศมาช่วยงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์ดิจิทัล      
เพ่ือตอบสนองความจำเป็นของชาติ ดังนี้ 

1.  โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ดิจิทัล 
1) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในภารกิจการงาน 

การอาชีพและการใช้ชีวิตในโลกที่ผันแปรด้วยดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาทักษะที่มีอยู่และ /หรือเสริมทักษะใหม่ 
(Reskill/Upskill) ทางด้านดิจิทัลให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานจริง  

2) เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เสริมกำลังทรัพยากรบุคคลที่จำเป็น
สำหรับชาติ ทั้งในระดับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ และระดับผู้ชำนาญด้านดิจิทัล ที่สามารถทำการ
วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างความรู้ในการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นไปถึงระดับชาติและนานาชาติ 
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3) เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาของชาติ   
ทั้งระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  

2.  โครงการดิจิทัลทวินเพื่อการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน 
1) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการข้อมูลและวางแผนพัฒนาการท่องเที ่ยว      

ฝั่งอันดามัน  
2) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพ และคุณภาพการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน 

รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ อันจะเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
3) การเพ่ิมรูปแบบบริการ และผลิตภัณฑ์ท่ีสนองความต้องการ ตลอดจนผลประโยชน์

ต่อชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี 
4) พัฒนาคลังข้อมูลการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันในโดเมนต่าง ๆ เพ่ือรองรับระบบวิเคราะห์

สำหรับการวางนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานการท่องเที่ยว รวมทั้งการตลาด พฤติกรรมความสนใจของ
นักท่องเที่ยว ระบบสนับสนุนและโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  

5) พัฒนาระบบการจัดการการท่องเที่ยวที่มีความแม่นยำบนพ้ืนฐานของปัญญาประดิษฐ์ 
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพบริการแพลตฟอร์มสำหรับการท่องเที่ยวตามแนวคิดดิจิทัลทวิน ข้อมูลการตลาดสองทาง 
และการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม 

6) พัฒนากำลังคนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เพียงพอ
กับความจำเป็นในงานต่าง ๆ 

3.  โครงการการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

1) เพื่อสร้างนวัตกรรมบนฐานขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านการวิจัย  
ให้สามารถนำไปใช้พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สนองความจำเป็นของประเทศ โดยเน้นการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำที่ใช้เป็นอาหารอย่างครบวงจรและยั่งยืน รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบ BCG Economy  

2) เพ่ือวางระบบวิทยาศาสตร์ดิจิทัลให้กับประชาชนและชุมชนได้มีส่วนร่วม และสามารถ
ขยายผลเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ได้ 

3) เพ่ือนำวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมสมรรถนะ
ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด อาศัยการสื่อสารเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย ระบบการจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่ง และการประมวลผลด้วยคลาวด์คอมพิวติ้ง 

4. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในบริการทางการแพทย์และการศึกษาแพทยศาสตร์
ในระดับชุมชน  

1) เพ่ือประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในระบบบริการสุขภาพของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนบริการในระดับปฐมภูมิ ตั้งแต่การสร้างข้อมูลสุขภาพและปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อสุขภาพ การจัดบริการบนฐานประชากรให้ครอบคลุมประชาชนทั้งชุมชนตามระดับ
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคท่ีสามารถป้องกับและรักษาได้ทันท่วงที การสื่อสารเพื่อสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ
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บริการ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ และการวัดสัญญาณสุขภาพใกล้ตัวหรือติดตัว การใช้หุ่นยนต์ การใช้ machine 
learning และ chatbots เป็นต้น โดยการจัดวางระบบและทำการฝึกอบรมผู้ใช้งาน 

2) เพื่อประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาแพทยศาสตร์   
และในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพทุกระดับและวิชาชีพ 

3) ทำการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมในบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการ
ปฐมภูมิ 

 

ทั้งนี้ โดยที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรรีบดำเนินงานด้านระบบการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะต้องให้ความ 

สำคัญกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ทั้งด้านโครงสร้าง กำลังคน ทรัพยากร หากพื้นฐานแข็งแรง 
มหาวิทยาลัยสามารถจะดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้ดี ตลอดจนมหาวิทยาลัยต้องสร้างนักคิด นักคำนวณในทุกระดับ 
อย่างไรก็ตาม ม.อ. ต้องมีความเข้มแข็งในด้านการเรียนการสอนซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย และในการ
ขับเคลื่อนโครงการนี้ ควรจัดทำเป็น Sandbox เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

2. มหาวิทยาลัยควรมีความเข้าใจในนิยามศัพท์ หรือความหมายของคำต่าง ๆ ที่จะใช้ใน
การดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น Digital Science, Digital Twin, Frontier 
Knowledge ตลอดจนต้องมีความชัดเจนว่าจะดำเนินงานในเชิงลึกและกว้างอย่างไร เช่น จากต้นน้ำเป็นวิศวกร 
กลางน้ำเป็นซอฟต์แวร์ โปรแกรมต่าง ๆ ส่วนปลายน้ำเป็น Application ต่าง ๆ เป็นต้น 

3. มหาวิทยาลัยควรเป็นหุ้นส่วนสังคมกับภาคอุตสาหกรรม ( Industrial Engagement) 
ซึ่งมีบริษัทด้าน IT ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น Google, Facebook เป็นต้น ยังมีความต้องการบุคลากรในด้านนี้ 
โดยบางมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับบริษัทดังกล่าวทำให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา และเมื่อนักศึกษา     
เรียนจบแล้วบริษัทยังรับเข้าทำงานอีกด้วย 

4. ในด้าน Industrial Engagement เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ มหาวิทยาลัยควรมีการ
แนะนำวิธีการใช้ดิจิทัลในการวางแผนการทำงานให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้สามารถนำ
ดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

5. การจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเป็นนวัตกรรมเชิงจัดการ เป็นการหลอมรวม 
เป็นการสร้างพลังของระบบ PSU System ของ ม.อ. ทั้ง 5 วิทยาเขต และวิทยาลัยดังกล่าวจะเป็นต้นแบบ   
ของการเกิดวิทยาลัย หรือส่วนงานในลักษณะนี้ต่อไป  

6. ม.อ. มีโอกาสได้ร่วมงานและเป็นหุ้นส่วนในการทำงาน (Partner) กับมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้การบริหารจัดการและทำให้เกิด Learning Platform ใหม่ที่จะเป็น
ประโยชน์กับการพัฒนางานต่อไป 

7. มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลให้ดำเนินงานใน 3 เรื่อง คือ ด้านการแพทย์ 
ด้านการท่องเที่ยว และด้านการเกษตร ซึ่งในระยะเวลา 1 ปี คงจะไม่สามารถดำเนินงานให้ครบทั้งร ะบบได้ 
มหาวิทยาลัยต้องวางแผนให้ชัดเจนว่าในระบบเวลา 1 ปีจะดำเนินงานอย่างไรบ้าง และในการดำเนินงานทั้ง 3 เรื่อง
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ควรจัดทำหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยงกัน มีการบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกัน เช่น การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ที่เชื่อมโยงด้านการแพทย์ และการเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนี้ ม.อ. ควรประเมินค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการดำเนินงานร่วมกับ Stanford University ด้วย 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนงานวิทยาศาสตร์ดิจิทัลฯ 

ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  การแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ  รองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม 
ศิริบำรุงสุข คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสรรหาตามลำดับ ดังนี้  

1. แจ้งให้คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ส่งแผนพัฒนาคณะซึ่งแผนพัฒนาคณะ
ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะโดยคณะกรรมการประจำคณะจัดทำแผนพัฒนาคณะ และกำหนด
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ และใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหาคณบดี ทั้งนี้ แผนพัฒนาคณะ
ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563   

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนกำหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณากำหนดขั้นตอนการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563   

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการภายในพบบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

4. ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี คือ บุคลากร
กลุ่มสายวิชาการ บุคลากรกลุ่มสายสนับสนุน เพื่อจัดดำเนินการให้ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ของแต่ละกลุ่มประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม ซึ่งจะให้ข้อมูล
การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้ ผู้แทนบุคลากรกลุ่ม
สายวิชาการ จำนวน 3 คน ผู้แทนบุคลากรกลุ่มสายสนับสนุน จำนวน 2 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี  
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563    
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
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5. แจ้งให้ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี      
ที่ปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563 
(วันที่พบบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี) ซึ่งประสงค์จะเสนอผู้สมควรจะดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563   

6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการ 
สรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 

7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพื่อกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อ
เบื้องต้นจากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ภายนอก เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยพิจารณาแผนพัฒนาคณะประกอบ ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 4 ราย 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  

8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา
โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารคณะ กลยุทธ์การนำแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาคณะ และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนา
กับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา
กับคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563   

9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ผู้แทนกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ผู้ตอบรับ  
การทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยนำเสนอ
แนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การนำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และที่เป็นแนวคิด
ของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563   

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีได้พิจารณาแล้วมีมติ
เสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  

ทีป่ระชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีเสนอ 

 

ทั้งนี้ กรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีได้มีข้ อคิดเห็นว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการบริหารคณะ โดยเฉพาะ
คณะที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซ่ึงสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ได้จริง ตลอดจนมีการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก จนทำให้คณะได้รับโครงการพิเศษภายในพื้นที่ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่คณะ
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จำนวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาทบทวนให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งคณบดีเกินสองวาระติดต่อกันได้  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตใิห้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รอฮานิ เจะอาแซ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
เป็นต้นไป 
 

5.2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 69(2/2563) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติ
เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 43 ราย ดังนี้ 
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 22 ราย ดังนี้ 

1.1.1  อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  
คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รหัส 6101) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 
2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.2  ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รหัส 0183) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.3  ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ บัณฑิต
วิทยาลัย สหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.1.4  ดร.มัทนา ฆังคะมโณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ (รหัส 1120) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.5  อาจารย์มานพ ธรสินธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีไม้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (รหัส 0161) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื ่อง    
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.6  ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ (รหัส 6113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.7  ดร.สุชาติ เชิงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (รหัส 5103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8  อาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
คณะนิติศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน (รหัส 6702) ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.1.9  ดร.ธฤตต์วัชร์ ไชยเหมวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาปรัชญา (รหัส 8001) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.10  อาจารย์ศิริวิมล ตันตรัตนพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (รหัส 2195) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.11  อาจารย์คเณศ กาญจนประดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยา 
(รหัส 2106) อนุสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค (รหัส 210601) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.12  ดร.พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.13  ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.14  ดร.อันวยา แก้วพิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก 
(รหัส 3101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.15  อาจารย์ปณิตา ฉันทนาวิลาส พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา  
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ทันตกรรมประดิษฐ์ (รหัส 3111) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.16  อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ 
(รหัส 8501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.17  ดร.นภารัตน์ ไวยเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม (รหัส 1804) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.18  ดร.มานพ พรหมชนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์      
คณะนิติศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน (รหัส 6702) ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.19  อาจารย์จรัลพัฒน์ เขจรบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (รหัส 3101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.20  ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปัน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
บัณฑิตวิทยาลัย สหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา (รหัส 2110) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.21  อาจารย์ณัฏฐา สังหาร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย (รหัส 2176) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.22  ดร.กฤตณะ พฤกษากร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์     
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม 
(รหัส 1804) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 14 ราย ดังนี้ 
1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่องกาญจน์ กิจรุ ่งโรจน์ ข้าราชการพลเรือน    

ในสถาบันอุดมศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) อนุสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (รหัส 180903) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น สังขพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม   
อุตสาหการ (รหัส 1109) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติ หงษ์สกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย (รหัส 2176) อนุสาขาวิชา
รังสีวิทยาวินิจฉัย (รหัส 217601) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (รหัส 2171) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ 
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรีย์ อินทุโสมา ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 2 
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ จันทรพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
โสต ศอ นาสิก วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 1 สาขาวิชาโสต ศอ 
นาสิก ลาริงซ์วิทยา (รหัส 2190) อนุสาขาวิชาโสต ศอ นาสิก (รหัส 219001) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมี     
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 2 สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (รหัส 0132) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส บุญเกิด พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 2 สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (รหัส 0132) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.9  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชนิดา ชินผา ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ (รหัส 0165) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.10  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ 
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1.2.11  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา ตันฑัยย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รหัส 1115) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.12  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ตรีภักดิ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (รหัส 0104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.2.13  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น  
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (รหัส 0112) ทั้ งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป   
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.14  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ หีดนาคราม พนักงานมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รหัส 0107) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3  อนุมัตใิห้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
1.3.1  รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (รหัส 1113) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (รหัส 111301) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 
2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานประเภทตำราฉบับปรับปรุงแก้ไข   

1.3.2  รองศาสตราจารย์ธงชัย นันทนรานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (รหัส 3104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วน   

1.4  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
1.4.1 อาจารย์เจนใจ นิพัทธมานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 

สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา หรือครุศาสตร์ (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (รหัส 650125)  

1.5  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1.5.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนด
ตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ (รหัส 6301)  
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1.5.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ แก้วทับทิม ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (รหัส 0151)  

1.5.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ สาขาวิชา
สังคมวิทยา (รหัส 6110) อนุสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (รหัส 611006)  

1.6  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
1.6.1  รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ อมรสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา

เทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์     
โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (รหัส 5502) 

ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางช่วยเหลืออาจารย์ที่ไม่ผ่านการ
ประเมินผลงานฯ โดยอาจจะมีวิธีการหรือช่องทางพิเศษในการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครั้งต่อไป
ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรพิจารณาส่งเสริมสนับสนุน
ให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนบุคคล   
แต่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั ้งตำแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ จำนวน 22 ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 14 ราย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย 
ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จำนวน 3 ราย และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

2.  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
2.1  เห็นชอบการกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. กำหนด เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

2.1.1  ดร.ซัมซ ูสาอุ คณะวิทยาการอิสลาม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501) กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.1.2  ดร.วรรณกร ลิขิตปัญญโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (รหัส 6301) กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงาน
ทางวิชาการ จำนวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2.1.3 ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา คณะวิทยาการอิสลาม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501) กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ 
จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2) รองศาสตราจารย์  
ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.1.4 ดร.รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) อนุสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (รหัส 180903) 
กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ 
แจ้งชัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.2  เห็นชอบการกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 8 ราย ดังนี้ 

2.2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอ้ียน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.2.4 รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.2.5 รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.2.6 รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2.2.7 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานทางวิชาการราย ดร.ซัมซู สาอุ  ดร.วรรณกร ลิขิตปัญญโชติ  ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา และ ดร.รชนิภาส   
สุแก้ว และเห็นชอบการกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมิน  
ผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 8 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

5.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามมาตรา 20(1) และ (2)     
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
และตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้นายก
สภามหาวิทยาลัยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ นั้น  
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เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 21 มกราคม 2564 
และเพ่ือให้การดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามความในข้อ 4 และข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า 

“ข้อ 4  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือก่อนครบวาระการดำรง
ตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  
เพ่ือทำหน้าที่สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ 5  ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสองคน เป็นประธานกรรมการ

หนึ่งคนและเป็นกรรมการหนึ่งคน 

(2) ประธานสภาอาจารย์ 
(3) ประธานสภาพนักงาน 
(4) นายกสมาคมศิษย์เก่า 
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5) สามคน 
(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(6) หนึ่งคน 

 ให้สภามหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (1) 

(5) และ (6)  
 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ

ด้วยก็ได้” 
ที่ประชุมได้เลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยด้วยวิธีการลงคะแนนลับ  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี   ประธานกรรมการ 

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2.  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ 

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
3.  ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ 
4.  ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
5.  นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการ 

6.  นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5)) 
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7.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5)) 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต กรรมการ 
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5)) 

9.  นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(6)) 

10. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
11. ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

5.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามมาตรา 20(1) และ (2)     
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
และตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่
อีกได้ นั้น  

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
ในวันที่ 21 มกราคม 2564 และเพ่ือให้การดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตาม
ความในข้อ 4 และข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า 

“ข้อ 4  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือก่อน
ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพ่ือทำหน้าที่สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับนี้  

ข้อ 5  ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 
(2) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(3) ประธานสภาอาจารย์ 
(4) ประธานสภาพนักงาน 
(5) นายกสมาคมศิษย์เก่า 



20 
 

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5) สามคน 
(7) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(6) หนึ่งคน 

ให้สภามหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (6) 
และ (7)  

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยก็ได้” 

ที่ประชุมได้เลือกกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ด้วยวิธีการลงคะแนนลับ  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตใิห้แต่งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 

1.  นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
2.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
3.  ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ 
4.  ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
5.  นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการ 
6.  นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา กรรมการ 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5)) 

7.  รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5)) 

8.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5)) 

9.  รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(6)) 

10. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
11. ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

5.5  การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ได้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์พิเชฐ อุดมรัตน์ ภาควิชา

จิตเวชศาสตร์ เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ซึ่งได้เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ดังนี้ 
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“ข้อ 3 ผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จะต้องเป็น
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้น
จากตำแหน่งโดยไม่มีความผิดสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้น
มีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศ 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ซึ่งเกษียณอายุ 
และมีคุณสมบัติตามข้อ 3 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติภายในกำหนดเวลาไม่ช้ากว่าการเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรประจำปีตามปกติ ” 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน   
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหรือสาขาวิชาที่ตนเองสอน 

2. อำนวยประโยชน์ด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้ปฏิบัติงาน    

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี 

3. เป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่งานของคณะเป็นอย่างมาก 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์
พิเชฐ อุดมรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเชฐ 
อุดมรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตามท่ีเสนอ 

 
5.6  ผลการประเมินคุณภาพภายในและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
กำหนดให้มหาวิทยาลัยประเมินคุณภาพภายในประจำปีนั้น ในปีการศึกษา 2561 สป.อว. ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัย
จัดทำแผนพัฒนา โดยผลการประเมินและแผนพัฒนาต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนรายงาน
สป.อว. ผ่านระบบ CHE QA Online นั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 28-29 
ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เสนอผลการประเมินและแผนพัฒนาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 410(6/2562) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนา
จากข้อเสนอแนะกรรมการประเมิน โดยขอให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องผลการประเมินคุณภาพภายในเสนอที่ประชุม
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สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงทีมบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาประเด็นจากข้อเสนอแนะกรรมการประเมินฯ 
และได้จัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามประเด็นดังกล่าว ใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. มุมมองในเชิงระบบ การจัดทำแผนพัฒนาการประสานงานของ 5 วิทยาเขต (PSU System) 
ในประเด็นจุดเน้นของ 5 วิทยาเขต แนวทางความร่วมมือระหว่าง 5 วิทยาเขตเพื่อการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์    
ของมหาวิทยาลัย และแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ทุ่งใสไชจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือการดำเนินงานของ 5 วิทยาเขต 

2. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงทั้ง 5 วิทยาเขต  
ปี 2563 ระบบ E-DOC (ปรับปรุง) ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

(ปรับปรุงและเพิ่มความสามารถระบบ) ระบบสารสนเทศการบัญชีและการเงิน (ใหม่) ระบบสารสนเทศสำหรับ
ผู้บริหาร (ใหม่) เฉพาะส่วนข้อมูลงานวิจัยและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Ranking) 

ปี 2564 ระบบจัดการข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ (ปรับปรุง) ระบบสารสนเทศ
นักศึกษา และบริการวิชาการ (ปรับปรุง) 

ปี 2565 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกระบบ 
3. การเรียนรู้ระดับองค์กร 

3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
3.1.1 ด้านหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพันธุ์ใหม่ degree, non-degree (Up-skill, 

Re-skill), หลักสูตรร่วมผลิต (WIL, สหกิจศึกษา) หลักสูตรแนวใหม่ หลักสูตรตอบสนองการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ หลักสูตรร่วมสถาบันต่างประเทศในลักษณะ Double degree และการพัฒนามาตรการเชิงคุณภาพ 

3.1.2 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ตามกรอบ 
PSU-Teaching Professional Standard Framework 

3.1.3 พัฒนา new learning platform เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.1.4 ด้านการพัฒนานักศึกษา 

3.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
3.2.1 กระบวนการที่เป็นระบบในการรับฟังลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.2.2 กระบวนการประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า

ทุกกลุ่ม 
3.3 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.3.1 พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคลากรใหม่ รวมถึงการมีระบบการจัดการคนเก่ง 
ที่เปิดกว้าง ทั้งการรับคนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาภายในหรือต่างประเทศ และการรับผู้มีประสบการณ์การทำงาน
ในระดับต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย 

3.3.2 พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในการทำงาน รวมถึงเกณฑ์
มาตรฐานผลงาน ระบบการประเมินที่เน้นผลงาน (Outcome-based system) 

3.3.3 พัฒนาระบบการทำงานใหม่ที่คล่องตัว เช่น (Dual) Multiple appointment, 
Mobile office เป็นต้น 
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3.3.4 พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพและสมดุลชีวิตทำงานที่ดี 
สามารถดึงดูด workforce แบบที่มหาวิทยาลัยต้องการ 

4. กระบวนการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล 
4.1 การทบทวนและกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ (KPIs) ของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ พร้อมกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 
4.1.1 ทบทวนและกำหนดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้ OKR 
4.1.2 ติดตามผลการดำเนินงานประจำผ่านตัวชี้วัด ทุก ๆ 3 เดือน 

4.2 การนำเกณฑ์คุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในทุกระดับ เช่น  
- ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์สภาวิชาชีพ และเกณฑ์มาตรฐาน 

สากล 
- หน่วยงานสนับสนุน เกณฑ์ TQA 
- คณะ, วิทยาเขต, มหาวิทยาลัย  เกณฑ์ EdPEx 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. ในการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัย

ควรนำผลลัพธ์ในแต่ละเรื่องมาวิเคราะห์ และนำข้อมูลผลการดำเนินงานเทียบกับคู่เทียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
มาพิจารณาวิเคราะห์แนวโน้ม ซึ่งตัวชี้วัดจะแสดงให้เห็นว่าแผนงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดไ ว้สามารถนำไปสู่
ความสำเร็จของวิสัยทัศน์ได้หรือไม่ รวมทั้งการจัดทำหมวดหมู่ข้อมูล (Segmentation) เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวม
ที่ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น  

2. ในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการเรียนรู้แบบการคิดเชิงวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาฐานความรู้และฐานสมรรถนะของผู้เรียน 
ซ่ึงการจัดการศึกษาแบบ Cluster อาจจะมีข้อดีในเชิงการบริหารจัดการ แต่อาจจะทำให้ผู้เรียนขาดพ้ืนฐานความคิด
แบบวิเคราะห์   

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแนวทางพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามท่ีเสนอ 

 
5.7  การพิจารณารับรองสัตยาบัน และพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรม 

ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ที่ดินเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ณ ที่ดินเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 392(12/2560) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2560 มมีติเห็นชอบและอนุมัติการสั่งจ้าง บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรม
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ที่ดินเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธี
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ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินทั้งสิ้น 219,980,000 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน)  

2. อธิการบดีลงนามในสัญญาจ้างฯ เลขที่ ก.ร 20/2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 กำหนด
แล้วเสร็จภายใน 750 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา คือ เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 และจะต้อง
ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 

3. อธิการบดีอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ ตามบันทึกที่ มอ 016/62-00188.1 ลงวันที่ 11 
มกราคม 2562 พร้อมลงนามในสัญญาจ้างฯ เลขที่ ก.ร20/2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างเสาเข็มเจาะตามรายละเอียดที่ผู้ให้บริการควบคุม
งานออกแบบและได้ลงนามรับรองแบบ โดยมีค่างานลดลงจากราคางานเสาเข็มเจาะในสัญญาจ้างฯ เป็นเงิน 
10,640,594.32 บาท (สิบล้านหกแสนสี่หมื่นห้าร้อยเก้าสิบสี ่บาทสามสิบสองสตางค์) พร้อมแก้ไขงวดเงิน       
งวดที่ 2-6 โดยปรับลดงวดเงินในแต่ละงวดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเสาเข็มเจาะ แต่ยังคง
รายละเอียดปริมาณงานและกำหนดแล้วเสร็จเหมือนเดิม 

3.2 ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ จำนวน 68 วัน ตามมติคณะกรรมการตรวจรับครั้งที่ 5(5/2561) วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เนื่องจากมหาวิทยาลัย
สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจากการแก้ไขแบบเสาเข็มเจาะ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561 
เป็นเวลา 70 วัน ผนวกกับระยะเวลาเตรียมงาน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2561 อีกจำนวน 
16 วัน หักด้วยระยะเวลาของงานลด จำนวน 18 วัน รวมขยายระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 68 วัน จากเดิมสิ้นสุด
สัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 มิถุนายน 2563 

4. ผู้รับจ้างส่งหนังสือแจ้งผลการทดสอบเสาเข็ม และขอสงวนสิทธิระยะเวลาการก่อสร้าง
ตั้งแต่วันที่เริ่มทดสอบ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในคราวประชุมครั้งที่ 6(6/2561) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2561 ได้มีมตใิห้ผู้รับจ้างหยุดการดำเนินงานก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่วันที่รับทราบผลการทดสอบ วันที่ 4 พฤศจิกายน 
2561 เนื่องจากมีการแก้ไขรูปแบบรายการเสาเข็มและอยู่ระหว่างรอผลทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ
และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยได้แจ้งมติการพิจารณาอันเนื่ องจากผลการทดสอบเสาเข็ม    
ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามข้อกำหนด 

6. สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดทำงาน ด้วยเหตุจากรอผลการทดสอบ
เสาเข็มเจาะ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จตามแผนที่กำหนด และไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน  
งวดที่ 4 และงวดที่ 6 ได้ เพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีมติให้แก้ไขสัญญาครั้งที่ 2 
โดยงานพัสดุ กองคลัง ได้เสนอให้อธิการบดีอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ ตามบันทึกที่ มอ 016/62 -00994 ลงวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมลงนามในสัญญาจ้างฯ เลขที่ ก.ร20/2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เปลี่ยนแปลง แก้ไข งวดงาน งวดเงิน งวดที่ 4 และงวดที่ 6 โดยไม่กระทบวงเงิน    
ค่าก่อสร้าง และระยะเวลาก่อสร้างแต่อย่างใด 
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7. จ้างบริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด (ผู้ออกแบบเดิม) ออกแบบ
แก้ไขรูปแบบรายการงานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมฯ เฉพาะงานเสาเข็มเจาะและฐานราก วงเงินค่าจ้างออกแบบ 
550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

8. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในคราวประชุมครั้งที่ 18 (3/2563) ในวันที่ 20 เมษายน 
2563 และครั้งที่ 19(4/2563) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ไดม้ติใหแ้ก้ไขสัญญาจ้างฯ ครั้งที่ 3 ในกรณีดังต่อไปนี้ 

8.1 การแก้ไขรูปแบบรายการ (เสาเข็มเจาะและฐานราก) พร้อมยกเลิกรูปแบบรายการเดิม  
จากการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างฯ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1-2 ในกรณีแก้ไขรูปแบบรายการงาน
เสาเข็มเจาะและฐานราก ตามรายละเอียดที่ผู้ให้บริการควบคุมงานออกแบบส่งผลให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนิน
ต่อไปได้โดยลุล่วง มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาทบทวนการแก้ไขรูปแบบรายการงานเสาเข็มเจาะและฐานรากอีกครั้ง 
โดยพิจารณาให้จ้างผู้ออกแบบเดิมเป็นผู้ออกแบบแก้ไขรูปแบบรายการ ซึ่งผู้ออกแบบได้ส่งมอบรูปแบบรายการ
แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563  

8.2 งานเพ่ิม เงินเพ่ิม จากกรณีแก้ไขรูปแบบรายการ (เสาเข็มเจาะและฐานราก) จากการ
ที่ผู้ออกแบบเดิมแก้ไขรูปแบบรายการ ทำให้มีงานเพิ่ม เงินเพิ่ม และระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก 20 วัน 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงตกลงราคากับผู้รับจ้าง และมีมติรับราคาค่าจ้างสำหรับงานเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน 
2,966,804.10 บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสี่บาทสิบสตางค์) โดยกำหนดงานเพิ่มดังกล่าว    
ในงวดที่ 9 ดังนี้ 

เดิม งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 2,199,800.00 บาท  
แก้ไขเป็น งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 5,166,604.10 บาท 
รวมเป็นเงินค่าจ้างก่อสร้างทั้งสิ้น 212,306,209.78 บาท (สองร้อยสิบสองล้าน

สามแสนหกพันสองร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 
8.3 การขยายระยะเวลาก่อสร้างเนื่องจากสั่งหยุดงานและมีงานเพ่ิม จำนวน 590 วัน 

ด้วยผลของการทดสอบเสาเข็มเจาะไม่ผ่านตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ต่อมามหาวิทยาลัยมีการแก้ไขรูปแบบรายการรายการ (เสาเข็มเจาะและฐานราก) 
เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทำให้มีระยะเวลาก่อสร้างสำหรับงานแก้ไขดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 20 วัน 
ประกอบกับสัญญาจ้างฯจะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีมติให้ขยายระยะเวลา
ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่คาดการณ์แน่ชัดว่าสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณา
เรื่องการอนุมัติให้แก้ไขสัญญาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จำนวน 560 วัน ผนวกกับระยะเวลาที่คาดว่าดำเนินการ
ด้านเอกสารอีก 10 วัน และงานเพิ่มอีก 20 วัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 590 วัน   

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 84 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายใน
วงเงิน ดังต่อไปนี้ 1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 2) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น    
เกิน 200,000,000 บาท ซ่ึงมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย 
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และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจ
ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 2) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์  3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชนแ์ก่
หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 4) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่
รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการ
แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีท่ีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง” 

และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 165 วรรคสาม เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณีได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอำนาจของ
อธิการบดีฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองสัตยาบันในการอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรม
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ที่ดินเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2 การขออนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ณ ที่ดินเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 และการให้ขยายระยะเวลา
การก่อสร้าง จำนวน 580 วัน คือ ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยสั่งหยุดงานในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่
คาดการณ์แน่ชัดว่าสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาเรื่องการอนุมัติให้แก้ไขสัญญาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 
จำนวน 560 วัน ผนวกกับระยะเวลางานเพิ่มอีกจำนวน 20 วัน รวมทั้งสิ้น 580 วัน โดยสัญญาเดิมสิ้นสุดวันที่ 1 
มิถุนายน 2563 เป็นสัญญาสิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2565 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้  
1. รับรองสัตยาบันในการอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ที่ดินเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 
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2. อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ณ ที่ดินเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ดังนี้ 

2.1  แก้ไขรูปแบบรายการเสาเข็มเจาะและฐานราก พร้อมยกเลิกรูปแบบรายการเสาเข็มเจาะ
และฐานรากเดิม  

1) ยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้างในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ดังนี้  
- ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างแผ่นที่ 1 ให้ยกเลิกผังแสดงตำแหน่งเสาเข็ม

อาคาร 1 และผังแสดงตำแหน่งเสาเข็มอาคาร 2 ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ยังคงเดิม 
- ยกเลิกเอกสารแนบท้ายสัญญาแผ่นที่ 8, 9, 10, 11 และ 12  

2) แบบแก้ไขเพิ่มเติมแบบรูปรายการก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะและฐานรากใหม่
โดยให้นำไปใช้เป็นแบบรูปรายการเพ่ือก่อสร้างฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ จำนวน 19 แผ่น คือ แผ่นปก, A0-01, A0-02, 
A0-03, A0-04, A1-01, A1-02, A2-01, A2-02, S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-07, S-08, S-09 และ
แผ่นที่ TS-01  

โดยมีงานเพ่ิม เงินเพ่ิม ในงวดที่ 9 จำนวน 2,966,804.10 บาท (สองล้านเก้าแสน  
หกหมื่นหกพันแปดร้อยสี่บาทสิบสตางค์) เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงงวดงาน งวดเงิน ดังนี้ 

เดิม งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 2,199,800.00 บาท  
แก้ไขเป็น งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 5,166,604.10 บาท 
รวมเป็นเงินค่าจ้างก่อสร้างทั้งสิ้น 212,306,209.78 บาท (สองร้อยสิบสองล้าน

สามแสนหกพันสองร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 
2.2 ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 580 วัน ซึ่งสัญญาเดิมสิ้นสุดวันที่ 1 มิถุนายน 

2563 เป็นสัญญาสิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2565 
3. ที่ประชุมได้มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงินจัดทำรายงานข้อมูลสรุป

ประเด็นปัญหาของการก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ที่ดินเช่าของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขสัญญาจ้างฯ เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1, 2 และ 3 รวมทั้งมติหรือข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอำนาจ
ของอธิการบดีฯ เพ่ือให้เอกสารมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถตรวจสอบได้ 

 

5.8  ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ จำนวน 

1 หลัง ฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิครั้งที่ 2 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 403(11/2561) เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติให้สั่งจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง
อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ จำนวน 1 หลัง ณ คณะแพทยศาสตร์ ในวงเงินค่าจ้าง 818,880,000 บาท 
(แปดร้อยสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.15/62 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยคณะแพทยศาสตร์ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลา 1,095 วัน ครบกำหนด
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ส่งมอบงานวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อมาผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจาก 
ผู้ว่าจ้างเปลี่ยนแปลงสถานที่กองดินที่ต้องขุดตามแบบก่อสร้างทำให้ผู้รับจ้างต้องขนย้ายดินออกจากโครงการไปไกลขึ้น 
ระยะทางขนดินเพิ่มข้ึนรวมขาไปขากลับประมาณ 18.60 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  เอกสารการจัดจ้างที่ระบุรายละเอียดการขนย้ายดินประกอบด้วย 
1.1 เอกสารราคากลางงานขนย้ายดิน (เสาเข็มเจาะ+ฐานราก+ชั้นใต้ดิน) ระบุปริมาณงาน 

15,000 ลบ.ม. เป็นเงิน 450,000 บาท (ประกอบด้วยงานขนดินขาไปทั้งหมดและขนกลับมาใช้ปรับพ้ืนที่ประมาณ 
9,000 ลบ.ม.)  

1.2 เอกสาร BOQ ที่ผู้รับจ้างเสนอราคาแสดงราคางานขนย้ายดินเท่ากับราคากลาง
โดยผู้รับจ้างระบุหมายเหตุว่าคิดราคางานขนย้ายดินภายในพ้ืนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เท่านั้น 

ทั้งนี้รายละเอียดTOR และสัญญาจ้างไม่ได้กำหนดสถานที่ที่ให้ผู้รับจ้างกองดินไว้ 
2.  การหาสถานที่กองดินในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

ผู้รับจ้างแจ้งว่าขอบเขตงานขนย้ายดินภายในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ที่ระบุใน BOQ หากผู้ว่าจ้างมีสถานที่กองดินในพ้ืนที่เขตมหาวิทยาลัย (วิทยาเขตหาดใหญ่) จะไม่
คิดราคาเพ่ิม ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ได้หารือมหาวิทยาลัยแล้วไม่สามารถหาพ้ืนที่กองดินภายในเขตพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยได้
จึงให้ขนย้ายดินไปกองที่ตำบลทุ่งใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนขยายของมหาวิทยาลัยและได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์    
ให้เป็นที่กองดินที่ขุดจากมหาวิทยาลัยได้ ในระหว่างการพิจารณาหาสถานที่กองดินงานก่อสร้างมีการขุดดิน
จำนวนมากต้องกองดินใน SITE ก่อสร้างทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงจำเป็นต้อง
ให้ผู้รับจ้างขนย้ายดินไปกองที่ตำบลทุ่งใหญ่โดยเร็ว ซึ่งระยะทางขนดินเพิ่มขึ้นรวมขาไปขากลับประมาณ 18.60 
กิโลเมตร/เที่ยว 

3.  ผู้รับจ้างขอเสนอราคางานเพ่ิมและสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างได้เสนอราคางานขนย้ายดินตามหนังสือเลขที่ HSC-RTB-019REV1/2562 

ลว.19 เม.ย.2562 และขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามหนังสือเลขที่ HSC-RTB-028/2562 ลว.16 
พ.ค. 2562 โดยชี้แจงว่าการขนย้ายดินไปกองที่ตำบลทุ่งใหญ่ มีระยะทางไปกลับเพิ่มขึ้นมากกว่าการกองดิน      
ในมหาวิทยาลัยประมาณ 18.60 กิโลเมตร ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนดินจำนวน 15,000 ลบ.ม. เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 
1,537,278 บาท และขอขยายเวลาเพ่ิม 12 วัน  

4. ความเห็นที่ปรึกษาควบคุมงาน 
ที่ปรึกษาควบคุมงานได้มีหนังสือเลขที่ DD-PSU-RTB-023REV.1/2562 ลว.16 พ.ค.

2562 ตรวจสอบและคำนวณราคางานเพิ่มแล้วเสนอให้เพิ่มเงิน 1,537,278 บาท และมีหนังสือเลขที่ DD-PSU-
RTB-032/2562 ลว.17 พ.ค.2562 ตรวจสอบระยะเวลาทำงานเพิ่มโดยคำนวณจากระยะทางและจำนวนรถที่ใช้
ขนแล้วเสนอให้ขยายเวลา 12 วัน 

5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการขนดินที่จะไม่กระทบระยะเวลา

ก่อสร้าง 2 ประเด็น คือ (1) การจ้างเอกชนรายอื่นมารับงานขนดินต่อจากผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร (2) ให้ผู้รับจ้าง
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เพิ่มจำนวนรถขนดินเพื่อลดระยะเวลาการทำงานที่ต้องเพิ่มขึ้นตามข้อ3 แต่ที่ปรึกษาควบคุมงานมีความเห็นว่า
การขุดและขนย้ายดินควรมีการดำเนินการต่อเนื่องเมื่อขุดแล้วไม่ควรมีการพักดินเพื่อเปลี่ยนให้เอกชนรายอ่ืน
ขนส่งต่อ และการเพิ่มจำนวนรถขนดินมากเกินไปจะมีปัญหาการนำรถเข้าออกในsiteก่อสร้าง ทั้ง2แนวทางจึง
เป็นอุปสรรคในการทำงานก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการจึงจำเป็นต้องให้ผู้รับจ้างรายเดียว
เป็นผู้บริหารจัดการงานขุดและงานขนย้ายดิน ตามมติการประชุมตรวจรับพัสดุครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 
2562 และเนื่องจากการกำหนดสถานที่กองดินไกลออกไปจากสถานที่ก่อสร้างโดยไม่ได้ระบุใน TOR เป็นเหตุ    
ที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ จึงเห็นควรขยายเวลา  และต่อรองให้ขยายเวลาตาม
เหตุที่เกิดขึน้จริงรวมไม่เกิน 10 วัน พิจารณาจากระยะทาง จำนวนรถในการขน การเร่งรัดการทำงาน และเพ่ิมเงิน 
1,400,000 บาท โดยให้ที่ปรึกษาควบคุมงานบันทึกระยะเวลาขนดินที่เกิดขึ้นจริง และรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบประกอบการแก้ไขสัญญาอีกครั้ง 

6. ผลการดำเนินการ 
ที่ปรึกษาควบคุมงานได้มีหนังสือที ่ DD-PSU-RTB-074/2562 ลว.15 ต.ค.2562 

รายงานผลการทำงานขนดินผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ใช้เวลาจริง 17 วัน แต่ผู้รับ
จ้างขอขยายเวลาเพียง 12 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรขยายเวลา 10 วัน เนื่องจากถ้าผู้รับจ้างมี
การเพ่ิมจำนวนรถในการขุด และขนย้ายดิน มีการเร่งรัดการทำงานอย่างเต็มทั้งเครื่องจักรและกำลังคน จะสามารถ
ใช้เวลาไม่เกิน 10 วัน จึงเห็นควรขยายเวลา 10 วัน ตามมติคณะกรรมการ  

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 
วรรค 3 หากการแก้ไขสัญญามีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลา
ในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และเหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐเป็นกรณี  
ที่ขยายเวลาได้มาตรา 102 โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง   
ซึ่งผู้มีอำนาจแก้ไขสัญญาก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ วงเงิน 818 ,880,000 บาท คือ 
สภามหาวิทยาลัย  

ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอำนาจของอธิการบดี
ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ จำนวน 1 หลัง ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 กรณีขยายเวลาจากเหตุความผิดหรือบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 10 วัน และเพ่ิม
วงเงินค่าจ้างขนดินจำนวน 15,000 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,400,000 บาท ให้กับผู้รับจ้าง  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง
อาคาร วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 
ดังนี้ 

1. ขยายเวลาจากเหตุความผิดหรือบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 10 วัน 
2. อนุมัติการเพิ่มวงเงินค่าจ้างขนดิน จำนวน 15,000 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,400,000 บาท  
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5.9  การพิจารณาและขออนุมัติจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ตำบล รูสะมิแล  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 งาน 
วงเงินทั้งสิ้น 442,024,500 บาท (สี่ร้อยสี่สิบสองล้านสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็น เงินนอกงบประมาณ 
22,101,500 บาท และเงินงบประมาณ 419,923,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 83,984,600 บาท ปี 2564 
ผูกพันงบประมาณ 167,969,200 บาท เงินนอกงบประมาณ 11,050,700 บาท และปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 
167,969,200 บาท เงินนอกงบประมาณ 11,050,800 บาท  

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1611/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 มอบอำนาจ
ให้คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ มีอำนาจดำเนินการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน (โดยไม่กำหนดวงเงิน) แต่อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างให้มีอำนาจ 
ดังนี้ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท 
2. วิธีคัดเลือกครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท 
3. วิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท 
คณะศึกษาศาสตร์ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมอบอำนาจและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 28 (1) ข้อ 29 (2) และ ข้อ 31 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และ
เป็นสินค้าหรืองานบริการ ที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-Catalog) 
เพ่ือดำเนินกระบวนการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งพัสดุก่อนขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ดังนี้ 

1. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 11 และ ข้อ 12 โดยจัดทำเป็นประกาศคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

2. การจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเพ่ือรับ
ฟังคำวิจารณ์ 

2.1 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำรายงานขออนุมัติ ดำเนินการประกวดราคา
จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (รายงานขอจ้าง) ตามบันทึกข้อความเลขที่ 
มอ 253.3/63013 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 22 และ ข้อ 24 เมื่อหัวหน้า
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หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 22 หรือข้อ 23 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามวิธี
ซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได ้ 

2.2 ดำเนินการประกาศร่างขอบเขต (Terms of Reference: TOR) และเอกสาร
ประกวดราคาโดยประกาศเผยแพร่เพื ่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ผ ่านทางเว็บไซต์ของงานพัสดุ          
คณะศึกษาศาสตร์ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากเป็นการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั ้งหนึ่งซึ ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)      
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ระยะเวลา 3 วันทำการ (4-9 มนีาคม 63) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 45 และ
ข้อ 46 ปรากฏว่าไม่มีข้อวิจารณ์แต่อย่างใด  

2.3 เมื่อไม่มีข้อวิจารณ์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 48 และ ข้อ 51 เป็นระยะเวลา 20 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 8 
เมษายน 2563 โดยมีกำหนดวันยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)       
ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2563 เวลา 13.00 น และวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
โดยมีผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารจำนวน 32 ราย และมีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1) บริษัท ไฮเทค 
อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 347,800,000 บาท 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง 
เสนอราคา 386,579,956 บาท 3) ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 395,000,000 บาท 4) ห้างหุ้น  
ส่วนจำกัดหาดใหญ่สรรพกิจ ก่อสร้าง เสนอราคา 395,800,000  บาท 5) บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
เสนอราคา 398,888,888 บาท 6) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตภูมิค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง เสนอราคา 406,684,000 บาท 

คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 
ปรากฏว่าบริษัทไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 347,800,000 
บาท (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ผ่านระบบ e-GP เป็นที่เรียบร้อย และทำการให้สิทธิผู้ค้ารายอื่นเข้ายื่นเอกสาร
เพื่ออุทธรณ์ ระยะเวลา 7 วันทำการ ไม่ปรากฏผู้อุทธรณ์แต่อย่างใด เนื่องจากราคาที่เสนอต่ำกว่างบประมาณ
(442,024,500 บาท) เป็นเงิน 94,224,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.3166 และราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง 
(442,048,000 บาท) เป็นเงิน 94,248,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.0983 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
ประกอบสาระสำคัญหลักเกณฑ์   

การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างข้อ 2.1.17 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 กำหนดไว้ว่า 
ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด
ราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้าง 
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เป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 

คณะกรรมการจึงมีมติให้บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
ทำหนังสือชี้แจงรายละเอียด/เหตุผลที่ห้างฯ สามารถเสนอราคาได้ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด และให้ยืนยันว่า
สามารถดำเนินการได้ ตามรูปแบบรายการที่กำหนดให้แล้วเสร็จและจะไม่ทิ้งงาน โดยบริษัทฯ (ได้มีหนังสือลงวันที่ 
13 เมษายน 2563) ขอชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมรายการแสดงปริมาณงานก่อสร้าง เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณา  

เนื่องจากอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 84 การสั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง  
ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน ดังนี้ 1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 
2) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท โดยกำหนดประเภทของผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คือ สภามหาวิทยาลัย  

เนื่องจากวงเงินที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรจ้าง มีจำนวน วงเงิน 347,800,000 บาท 
ซึ่งเกิน 200,000,000 บาท อันเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อธิการบดี) ดังนั้น ผู้มีอำนาจในการสั่ง
จ้างงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
ปัตตานี คือ ผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น คือ สภามหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดทำรายงานผลการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้อความเลขที่ มอ 253.3/63129 ลงวันที่ 23 เมษายน 
2563 และรายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจ้างก่อสร้าง ตามบันทึกข้อความเลขที่ มอ 250/0319.1 ลงวันที่ 23 
เมษายน 2563 เพ่ือนำเสนอแก่สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอำนาจของอธิการบดี
ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  ได้มีมติ
เห็นชอบการอนุมัติให้บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างฯ 
ในวงเงินค่าจ้าง 347,800,000 บาท (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขให้แจ้งบริษัทฯ จัดทำ
ข้อมูลและเหตุผลในการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง เกินกว่า 15% และทางคณะฯ ได้ประสานไปยังบริษัทผู้รับเหมา
ให้ทำหนังสือมายังคณะศึกษาศาสตร์ หนังสือที่ PTNS-GE-002 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีหนังสือที่ อว6802.07/0260 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการ
ขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อนทำสัญญาก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตามหนังสือ มอ 250/0339   
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และหนังสือเลขที่ อว 6800/2816 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563  

ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอำนาจของอธิการบดี
ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการอนุมัติสั ่งจ้าง บริษัท ไฮเทค อินดัส เตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ในวงเงิน 
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347,800,000 บาท (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่งและค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ทั้งปวง และให้เสนอรายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว        มีมต ิดังนี้ 
1. รับทราบรายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
พิจารณาให้บริษัทไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงิน 
347,800,000 บาท (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

2. อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 
1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากบริษัทไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 
จำกัด ซึง่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงิน 347,800,000 บาท (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 

5.10  การมอบอำนาจในการอนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ด้วยการมอบอำนาจในการอนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างของสภามหาวิทยาลัย 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ข้อ 84 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของ

ผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 
2) ผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท (สภามหาวิทยาลัย) 

 ข้อ 85 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท 2) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท (สภามหาวิทยาลัย) 

 ข้อ 86 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50,000,000 บาท 2) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น 
เกิน 50,000,000 บาท (สภามหาวิทยาลัย) 

 ข้อ 87 ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ 84 ข้อ 85 และข้อ 86 ให้เป็นไปตาม
บัญชีเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ 

 ข้อ 127 การสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและ
ภายในวงเงินดังต่อไปนี้ 1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท 2) ผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น 
เกิน 100,000,000 บาท (สภามหาวิทยาลัย)  
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ข้อ 158 การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจ
ของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50,000,000 บาท 2) ผู้มี
อำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 50,000,000 บาท (สภามหาวิทยาลัย) 

 อำนาจในการแก้ไขสัญญา 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 “มาตรา 

97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือท่ีได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มี
อำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 

(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 
(2) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้

หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
(3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
 (4) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์

หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 

 ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรื อสั่งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการ
แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

 ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่ง
จ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง” 

และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 165 วรรคสาม “เม่ือผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น” 

อำนาจในการมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 “มาตรา 15 

ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดและภายในวงเงิน
เท่าใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด” 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
“ข้อ 6 ผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ เว้นแต่กระทรวง กลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐนั้นสามารถกำหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตำแหน่งใด มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้
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ก็ให้กระทำได้ และเม่ือได้กำหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ และสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ 7 ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อ 6 หรือผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้  
จะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้คำนึงถึงระดับ
ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ  

เมื่อมีการมอบอำนาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้น
และจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่ 

(1) การมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้น
ต่อไปได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) กรณีมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอำนาจชั้นต้นทราบด้วย 

(ข) กรณีมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระทำได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจชั้นต้นแล้ว 

(2) การมอบอำนาจและการมอบอำนาจต่อตามระเบียบหรือคำสั่งของกระทรวงกลาโหม 
หรือของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามข้อ 6 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนดเรื่องการมอบอำนาจและการมอบอำนาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ 
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอำนาจในการ
สั่งการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งรองลงไปเป็นลำดับ 

ให้ผู้มอบอำนาจส่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบทุกครั้ง 

ข้อ 8 ในกรณีที่มีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐใดจะ
มอบอำนาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทำได้ โดยให้ผู้มอบอำนาจส่งสำเนา
หลักฐานการมอบอำนาจให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอำนาจของอธิการบดี
ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ได้พิจารณาและมีมติให้นำเรื่องการมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัยให้กับ
อธิการบดีมีอำนาจอนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการมอบอำนาจของสภา
มหาวิทยาลัยให้กับอธิการบดีมีอำนาจอนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ โดยกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ 

1. วงเงินรวมของสัญญาไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  
จากสภามหาวิทยาลัยไว้ก่อนแล้ว  
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2. ขยายระยะเวลาการก่อสร้างไม่เกินร้อยละ 10 ของระยะเวลาการก่อสร้างได้รับการ
อนุมัติสั่งซือ้สั่งจ้างจากสภามหาวิทยาลัยไว้ก่อนแล้ว 

ทั้งนี้ โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแจ้งเรื่องการมอบอำนาจฯ ดังกล่าวไปยังรัฐมนตรี    
ว่าการกระทรวงการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป 

 
5.11  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้ง

ส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดวิทยาเขตและการจัดตั้ง

ส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา หน้า 17 เล่ม 136 ตอนพิเศษ 304 ง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และมีผลใช้บังคับตั้ งแต่วันที่ 14 
ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น และตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2559 กำหนดให้การจัดตั้ง การรวม การแบ่ง หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงาน ให้จัดทำเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

ตามความในมาตรา 23(9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 
ได้กำหนดให้การอนุมัติการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดตั้งการรวม 
การแบ่ง หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าวเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุม
คณะทำงานคลังสมองยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าในการ
ดำเนินการเรื่องดังกล่าวนี้ควรมีลักษณะยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต่างของแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้มี
รูปแบบที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันโครงสร้างภายในส่วนงานต่าง ๆ มีความเป็นทางการที่สามารถเกี่ยวโยง 
ไปกับแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับได้อย่างถูกต้อง จึงกำหนดให้การจัดตั้ง การรวม การแบ่ง หรือ
การยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานให้เป็นไปตามท่ีอธิการบดีกำหนด  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การจัดโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

อาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากตามระเบียบของกระทรวงการคลัง หน่วยตรวจสอบภายในมีภารกิจเพื่อสนับสนุน 
การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย (Audit Committee)  

2. จากโครงสร้างเดิมในคณะประกอบด้วยภาควิชา ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญต่อการ
พัฒนาวิชาการ โดยมีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บริหารดูแลทั้งด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ แต่โครงสร้าง
ที่ปรับปรุงใหม่ไม่มีภาควิชา แต่เปลี่ยนภาควิชาเป็นสาขาวิชาและหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัย
จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ไปเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้น
การเรียนการสอน (Teaching University) ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวค่อนข้างมีความสำคัญ หากมหาวิทยาลัย 
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มีการบริหารจัดการที่ดีอาจจะประสบความสำเร็จ แต่หากเกิดข้อผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. .... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โดยให้อธิการบดีไปพิจารณาดำเนินการกำหนดโครงสร้างภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
และให้ดำเนินงานเป็นการทดลองระยะเวลา 2 ปี โดยให้มีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพิจารณาปรับปรุง  
ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

 
5.12  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. .... 

ด้วยมหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุม เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. ....  

 
5.13  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. .... 

ด้วยมหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุม เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. .... 

 
5.14  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา

ตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุม เรื ่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... ไปพิจารณาในการประชุม   
สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 
5.15  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ด้วยมหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุม เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
 
5.16  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการเบิกจ่าย 

เงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุม เรื่อง ร่างประกาศมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. .... ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
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5.17  การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ด้วยมหาวิทยาลัยขอเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย 

วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12(3/2563) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 และในคราวประชุมครั้งที่ 13(4/2563) 
โดยวาระเวียน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน  
16 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563   

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัย    
ทางคลินกิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
จำนวน 16 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

6.1  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทที่ผ่านคณะกรรมการ 
นโยบายวิชาการ 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 409(5/2562) เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2562 ได้มีมติให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ 
ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น 
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ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12(3/2563) เมื่อวันที่ 
13 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ดังนี้ 

1.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 16 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการสื่อสาร  
3) หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวิทยาลัยนานาชาติ 
5) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
6) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
7) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ 
8) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการ 
9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

คณะศิลปศาสตร์ 
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง  
11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
12) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
13) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ  
14) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   
15) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์  
16) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
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2.  หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 13 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์  
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 
5) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 คณะศึกษาศาสตร์ 
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์  

และวิทยาการจัดการ 
8) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการ  
9) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวิเทศศึกษา 
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
12) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม

การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.2  การให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชาเลือกเสรี การปรับปรุงรายวิชา และการเพ่ิม/ปรับลด 
และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 96(1/2563) 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563  ครั้งที่ 97(2/2563) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  ครั้งที่ 98(3/2563) เมื่อวันที่ 
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11 มีนาคม 2563 และโดยวาระเวียน ครั้งที่ 101(6/2563) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเปิดรายวิชาเลือกเสรี การปรับปรุงรายวิชา และการเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปิดรายวิชาเลือกเสรี  จำนวน 1 รายวิชา คือ 
071-001  วิถีชีวิตไทย (Thai Way of Life)  จำนวน 2((1)-2-3) หน่วยกิต 

2.  เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชา จำนวน 1 รายวชิา คือ 
372-968  ประสาทวิทยาอนุสาขา (Neurology Subspecialty)  จำนวน 2(0-0-6) 

หนวยกิต   
ปรับปรุงเป็น  
372-968  ประสบการณวิชาชีพสำหรับประสาทแพทย์   จำนวน 2(0-6-0) หนวยกิต 

         (Professional Experience for Neurologist) 
3.  เห็นชอบการเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจำหลักสูตร จำนวน 42 หลักสูตร ดังนี้ 
3.1  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 39 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

2) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

4) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

5) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

6) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

7) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

8) เพิ ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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10) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

11) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12) เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13) เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและยกเลิกอาจารย์ประจำหลักสูตรของ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

14) ยกเลิกอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

15) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

16) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

17) ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

18) ปรับลดอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

19) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ

หลักสูตรของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

20) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 คณะวิทยาการจัดการ 

21) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ

หลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560    

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

22) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ

หลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

23) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ

หลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากร 

ธรรมชาติ 



43 
 

24) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

25) เพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

26) เพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

27) เพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

28) เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

29) เปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

30) เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 

31) เพิ ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 

32) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

33) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

34) เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

35) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

36) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 คณะศิลปศาสตร์ 

37) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 คณะศิลปศาสตร์ 
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38) ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ 

3.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร   

ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์ 
2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการ
จัดการ 

3) เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบรายวิชา และการขอเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563  ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป การปรับปรุงรายวิชา การเพ่ิมและเปิดรายวิชาเอก
เลือก และการเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
1) 117-106 คณิตคิดสมผล (Making Math Make Sense) จำนวน 2(2-0-4) หน่วยกิต 
2) 196-104 ต้านทุจริตศึกษา (คนพันธุ์ใหม่ใจสะอาด) (Anti-Corruption) จำนวน 

2((2)-0-4) หน่วยกิต 
2. เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชา จำนวน 1 รายวิชา คือ 

277-105 องค์ประกอบศิลป์ (Composition of Art)  จำนวน 3(1-4-4) หน่วยกิต 
ปรับปรุงเป็น 
277-108 องค์ประกอบศิลป์ (Composition of Art)  จำนวน 3(1-4-4) หน่วยกิต 

3. เห็นชอบการเพ่ิมและเปิดรายวิชาเอกเลือก จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
1) 748-424 การโปรแกรมเว็บ (Web Programming) จำนวน 3(2-3-4) หน่วยกิต 
2) 748-347 การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytics and Big Data) 

จำนวน 3(2-3-4) หน่วยกิต 
3) 748-426 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application 

Development) จำนวน 3(2-3-4) หน่วยกิต 
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4. เห็นชอบการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร ดังนี้  

4.1  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1) เปลี ่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   

5) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

6) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา (5 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  

7) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

8) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (แขนงวิชาชีววิทยา)  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.4  การให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

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

ที่ประชุมสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 26(1/2563) เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  

2. เพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

3. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและปรับลดอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560  

4. เพ่ิมเติมอาจารย์ประจำหลักสูตรและปรับตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

ทั้งนี้ เพื่อใช้จัดการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.5  การให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปิดรายวิชาและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตตรัง 

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 

ที่ประชุมสภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมครั้งที่ 28(1/2563) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชาเลือกเสรีและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร    
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปิดรายวิชาเลือกเสรี จำนวน 1 รายวิชา คือ 
946-148 ยูทูปเบอร์ จำนวน 3((2)-2-5) หน่วยกิต เป็นรายวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษา

ทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
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2.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อแนะนำและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้ 

เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน 

1 ครั้งที่ 412(2/2563) 
21 มีนาคม 2563 

ขอให้อธิการบดีนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณา
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ 
และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อีกครั้งหนึ่งว่ามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการ
แต่ละเรื่องอย่างไร โดยให้จัดทำเป็นเอกสาร 

อธิการบดีรับไปดำเนินการ 

2 ครั้งที่ 412(2/2563) 
21 มีนาคม 2563 

ขอให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ 
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งทุกชุดเสนอ
รายงานการประชุมให้สภามหาวิทยาลัย
ได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงาน 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และนโยบายสาธารณะไปดำเนินการ 
(เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 

3 ครั้งที่ 412(2/2563) 
21 มีนาคม 2563 

ในวาระพิจารณาเชิงนโยบาย เมื่อได้มีมติ
หรือข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
มหาวิทยาลัยควรนำประเด็น ข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา   
และให้เสนอหรือรายงานสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิดแนวทาง
ในการดำเนินงานที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว 

อธิการบดีรับไปดำเนินการ 

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 

4 ครั้งที่ 412(2/2563) 
21 มีนาคม 2563 

ในการเสนอผลการพิจารณาสรรหาผู้ดำรง
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ขอให้มหาวิทยาลัย
จัดทำข้อมูลแนวทางการพัฒนาคณะ/ส่วนงาน
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ผู้เหมาะสมจะดำรง
ตำแหน่งฯ จะต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย พร้อมให้ระบุเหตุผลว่าบุคคล
ดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างไร    
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีรับไปดำเนินการ 

5 ครั้งที่ 412(2/2563) 
21 มีนาคม 2563 

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานสำคัญ  
ทีล่งทุนสูง ควรมีการรายงานปัญหา อุปสรรค 
และผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัย
ได้รับทราบ 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย   
และนวัตกรรมไปดำเนินการ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
7.2  การดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัย     
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง เมื่ออธิการบดีได้ดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ใดแล้ว หรือได้สั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานไปแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบนั้น  

มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง รายนายคมจักร แก้วน้อย 
พนักงานมหาวิทยาลัย คณะการแพทย์แผนไทย มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กรณีได้ตรวจ
รักษานางสาวศิริญญา สังข์ศิริ ซึ่งเป็นภรรยาของนายคมจักร แก้วน้อย ที่เข้ารับการนวดรักษาด้วยการประคบสมุนไพร
เพื่อการบำบัด โดยมีนางสาวปาลิตา สุรินยา เป็นผู้ทำการนวดรักษา แต่ไม่กรอกข้อมูลการรักษาเป็นนางสาว
ศิริญญา สังข์ศิริ ผู้เข้าตรวจรักษาไปกรอกข้อมูลการรักษาลงในแบบบันทึกการตรวจผู้ป่วยรหัส HN 996 ซึ่งเป็น
ของตนเอง พร้อมกับสั่งยาให้กับตนเอง และส่งข้อมูลการตรวจรักษาแจ้งฝ่ายการเงินโดยแจ้งชื่อแพทย์ผู้ตรวจรักษา
จากตนเองเป็นนางสาวพิมพ์วิภา แพรกหา และฝ่ายการเงินได้ออกใบเสร็จรับเงินลงวันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นค่านวด
และค่ายา จำนวน 1,265 บาท โดยระบุชื่อนายคมจักร แก้วน้อย และหลังจากได้ขอใบเสร็จรับเงินแล้ว นายคมจักร 
แก้วน้อย ได้ขอใบรับรองแพทย์จากนางสาวพิมพ์วิภา แพรกหา แต่นางสาวพิมพ์วิภา แพรกหา ปฏิเสธการออก
ใบรับรองแพทย์ อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้วิชาชีพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและแบบแผนของมหาวิทยาลัย
และไม่รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตนอันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามข้อ 6(1) 
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(2) (3) และ (5) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 จึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนนายคมจักร แก้วน้อย 4% เป็นเวลา 3 เดือน  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่าชื่อวาระการประชุมเป็นการดำเนินการทางวินัยอย่าง   
ไม่ร้ายแรง แต่ข้อมูลในเอกสารประกอบวาระการประชุมมีข้อความ “...อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต” ซึ่งมีความขัดแย้งกัน จึงขอให้อธิการบดีรับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยมีบทบาทและหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมือง
และสร้างคนดีให้แก่สังคม ดังนั้น หากมีการกระทำทุจริตภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการลงโทษ
อย่างจริงจัง  
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7.3  รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 24(4/2562) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2562 และครั้งที่ 25(1/2563) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563  

ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานีได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราว
ประชุมครั้งที่ 24(4/2562) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 และครั้งที่ 25(1/2563) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 
โดยมสีาระสำคัญเกี่ยวกับภารกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาพ้ืนที่ และการร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
การขอเพ่ิมสาขาวิชาใหม่ในแผนการเปิดสาขาวิชาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ แนวทางการส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิต 
ม.อ.ปัตตานี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
และการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นต้น 
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7.4  รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 22(1/2563) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 
ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตภูเก็ตได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุม

ครั้งที่ 22(1/2563) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยมสีาระสำคัญเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและ
คณะวิเทศศึกษา การขอเปิดรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสาระเลือกศึกษาทั่วไป การขอปิดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รายงานกิจกรรมเชิงวิชาการและความก้าวหน้าในการบริหารงาน การจัดตั้งศูนย์
สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน การปิด-เปิดภาคการศึกษาตามแบบภูมิภาคอาเซียน
สำหรับวิทยาเขตภูเก็ต การจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ และการเปิด ปิด ควบรวมหลักสูตรของวิทยาเขตภูเก็ต เป็นต้น 

ที่ประชุมรับทราบ 




