
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 415(5/2563)  

วันเสาร์ที ่18 กรกฎาคม 2563   
โดยระบบการประชุมทางไกล (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. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายสมพงษ์  เจริญสุข

ผู้มาประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom 
1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
3. อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ

วาระที่ 2 ร่าง 

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 416(6/2563)

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 แลว
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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. นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
11. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
12. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
  13. ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางสุวิมล  คงพล  
14. 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 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กสุุมา  กูใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร 
5.  ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายเรวัต  รัตนกาญจน์ 



3 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี 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. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
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 รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  
21. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 

และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์  พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล 
25. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
26. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อำนวยการกองคลัง 
27. นายนิติธร  ชำนาญเมือง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ 
28. นายคมกริช  ชนะศรี ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา 
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29. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน  
30. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
31. นางสาวศศิประภา ทองคำ   นักวิชาการอุดมศึกษา 
 แทนหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตปัตตานี 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
3.  ดร.มูอัสซัล  บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
6.  อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์  อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  

วิทยาเขตปัตตาน ี
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตภูเก็ต 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์  เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวุรรณ  ทับเที่ยง คณบดีคณะวิเทศศึกษา 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
2.  รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรีะศักดิ์ คงฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย 

 ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และการจัดการ 
5.  ดร.ระพีพันธ์  เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน

ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรายงานตัวเป็นรายบุคคลเพื่อแสดงตนในการ
เข้าประชุม ตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จากนั้น ได้แจ้งว่าสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มอบเงินบริจาคจากกองทุนรวมใจสีบลูสู้เพ่ือน้อง จำนวน 500,000 บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) ให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือนำเงินไปช่วยนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนายสมพงษ์ เจริญสุข นายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นผู้มอบ และได้แนะนำนายเรวัต 
รัตนกาญจน์ ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ตามมาตรา 20(4)  พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ
รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  นายคมกริช ชนะศรี ประธานสภาพนักงาน 
และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ครบวาระ  
การดำรงตำแหน่ง ต่อจากนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  
2.  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี  

 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 414(4/2563)  
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
โดยให้แก้ไขหน้า 17 ข้อ 2.2.2 จากเดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาส โพธิแพทย์” เป็น 

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์” และ ข้อ 2.2.3 จากเดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิงประยงค์” 
เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์” และประธานที่ประชุมได้ขอให้นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในประเด็นการรับรองสัตยาบันและการจัดซื้อจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนายสราวุธ เบญจกุล ได้พิจารณารายงานประเด็นดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล 
และรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ได้นำเสนอแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมี
ประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้  

ทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ขององค์กรและเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จขององค์กร 
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จจะต้องประสานกลมกลืนและมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม 
ระหว่างความต้องการของบุคลากรและมหาวิทยาลัย การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความ
เชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับทิศทางของสังคมในอนาคต เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
รวมของคนดีและคนเก่งที่ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญของการ
พัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) มุ่งสู่เป้าหมายแบบก้าวกระโดด มหาวิทยาลัยได้ศึกษา รวบรวม
วิเคราะห์ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2579 จึงขอเสนอแนวทาง 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ 7 ประเด็น ดังนี้ 

1. การรับอาจารย์/อาจารย์ใหม่ และค่าตอบแทนที่ดึงดูด รับบุคลากรที่มีความสามารถ 
มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ และตรงตามจุดเน้นสาขาความ
เป็นเลิศ 6 ด้านของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการพัฒนา 6 ด้าน คือ 1) ด้านเกษตร อาหาร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 2) ด้านการท่องเที่ยว 3) ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม 4) ด้าน Medical Hub and Aging 5) ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้าน Digital Technology โดยมีแนวทางการดำเนินการ 
ดังนี้ 1) ระบบรับอาจารย์ใหม่/บุคลากรใหม่ โดยให้มีกรรมการร่วมระหว่างส่วนงานกับกองบริหารทรัพยากร
บุคคล ตั้งแต่เริ ่มต้นกระบวนการการสรรหาจนถึงการได้มาของบุคลากร มีการประชาสัมพันธ์ และ Personal 
Outreach รับทั้งอาจารย์จบใหม่ ผู้ที่มีประสบการณ์ รวมถึงนักเรียนทุนต่าง ๆ เพื่อให้มี Candidate Pool ที่กว้าง 
การให้ความสำคัญกับการรับคนดีและคนเก่ง ทำ Handbook of recruitment และจัด Package ค่าตอบแทน
ให้เห็นชัดเจน ใช้แบรนด์ของมหาวิทยาลัยในการดึงดูด ออกแบบ ลักษณะงานให้สอดคล้องกับความสามารถ และ
ความแตกต่างของบุคคลแต่ละกลุ่ม ออกแบบระบบการจ้างงานที่หลากหลาย และพัฒนาบุคลากรในกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถในการสรรหาบุคลากรในทุกระดับ  2) ระบบค่าตอบแทนที่ดึงดูด (การเพ่ิม
ค่าตอบแทน) ค่าตอบแทนรวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ เป็นสิ่งจูงใจและดึงดูดผู้ที่สนใจจะมาร่วมงานกับมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ ยังส่งผลถึงขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างเต็มกำลัง โดยที่การจ่ายค่าตอบแทนต้องตอบสนอง   
ความต้องการที่แท้จริงและต้นทุนรวมของการจ่ายต้องคำนวณได้  อย่างเหมาะสมในทุก ๆ ด้าน โดยมีแนวทาง 
การดำเนินการ คือ การเพ่ิมค่าตอบแทนตามแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนเป็นระบบ A B C ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่าง
การรวบรวมข้อมูลของคณะ/ส่วนงาน เพ่ือกำหนดค่าตอบแทนเป็นระบบ A B C เพ่ือพิจารณาหารูปแบบแนวทาง
ที่เป็นมาตรฐานกลางและกำหนดส่วนที่รับผิดชอบในการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม  

2. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีศักยภาพในด้านการสอนและการวิจัย  เนื่องจาก
บุคลากรที่เข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่ในมหาวิทยาลัยจบการศึกษาหลากหลาย ซึ่งอาจจะทำให้ยังขาดทักษะและ
ความเชี่ยวชาญในด้านการสอน การวิจัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความรู้ ประยุกต์ความรู้จากงานวิจัยมา
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สอนนักศึกษา รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมนำสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ เป้าหมายเพื่อพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ให้สามารถสอนได้อย่างมีความมั่นใจ มีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยนำความรู้
ทีไ่ด้มาจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็ง โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดหลักสูตรอบรม
อาจารย์ใหม่แบบเข้ม (Intensive Course) 2) จัดหลักสูตรภาคบังคับ หัวข้อประเด็นสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
(Research Methodology) 3) มีการประสานงานระหว่างฝ่ายการเรียนการสอนและฝ่ายวิจัย โดยกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเข้าไปช่วยในการประสานสนับสนุนกระบวนการ 4) มีการจัดสอบ PSU Teaching License ภาคบังคับ 
5) ศึกษาข้อมูลอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนและด้านการวจิัย เพ่ือถอดบทเรียนนำมาประยุกต์ในการออกแบบ
ระบบในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย 

3. การเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานผลงานวิชาการ (Standard Academic Outputs) เพื่อยกระดับ
ให้เห็นภาพการเป็น Research University เพิ่มค่าเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ โดยอาจกำหนดค่าเฉลี่ยโดยรวม   
ของมหาวิทยาลัยเป็น 0.75 papers/คน/ปี (ภายในปี 2565 มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ 2,000 papers/ปี) มีการ
จัดทำแผนร่วมกับคณะเพ่ือกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานตีพิมพ์ตามกลุ่มของคณะ/สาขา โดยตระหนักถึงความ
หลากหลายของผลงานวิจัย โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1) นำข้อมูลด้านการสอนมาวิเคราะห์ เพื่อการ
ปรับภาระงานอ่ืนเพ่ิมขึ้นหรืออาจจะลดเพ่ือเพ่ิมภารกิจด้านอ่ืน เช่น ด้านการสอน ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ 
เป็นต้น 2) การประเมินจะมีเป้าหมายและความคาดหวังของอาจารย์ในสัดส่วนด้านการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการท่ีต่างกัน และ 3) เพ่ิมงานตีพิมพ์ 80% จากปีก่อน  

4. ความหลากหลายในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Academic Staff) จัดกลุ่มตำแหน่ง
ประเภทวิชาการเป็น 4 กลุ่ม คือ 

4.1 กลุ่มตำแหน่งศาสตราจารย์ (Professor) (Full time/ Part time) กำหนดตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ผู้มีความรู้ ความสามารถมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับนับถือ      
ในวงวิชาการให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นเพ่ือปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนภารกิจหลัก 
ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) ศาสตราจารย์เมธาจารย์ (Chair Professor) 2) ศาสตราจารย์ภิชาน (Distinguished 
Professor) 3) ศาสตราจารย์คลินิก (Clinical Professor) และ 4) ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor)  

4.2 กลุ่มตำแหน่งวิชาการสายวิจัยและสอน (สายหลัก) (Full Professor) กำหนด
ตำแหน่งประเภทวิชาการสายวิจัยและสอนโดยมีความก้าวหน้าของตำแหน่งเป็น 4 ระดับ คือ  1) ศาสตราจารย์ 
(Professor) 2) รองศาสตราจารย์ (Associate Professor) 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor) และ 
4) อาจารย์ (Lecturer) รวมทั้งกำหนดเกณฑ์และความคาดหวังของการปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งและจุดเน้น  
ที่ต่างกันโดยเน้นเกณฑ์การวิจัยและสอนเป็นหลัก และเกณฑ์อ่ืน ๆ  

4.3 กลุ่มตำแหน่งวิชาการสายผู้สอน (Teaching Staff) กำหนดตำแหน่งประเภท
วิชาการสายผู้สอนโดยมีความก้าวหน้าของตำแหน่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (Master Instructor) 
2) อาจารย์อาวุโส (Senior Instructor) และ 3) อาจารย์ผู้สอน (Instructor) รวมทั้งกำหนดเกณฑ์และความคาดหวัง
ของการปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งและจุดเน้นที่ต่างกันโดยเน้นเกณฑ์การสอนเป็นหลัก และเกณฑ์อ่ืน ๆ  
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4.4 กลุ่มตำแหน่งนักวิจัย (Full Time Researcher) กำหนดประเภทวิชาการสายวิจัย
โดยมีความก้าวหน้าตำแหน่งเป็น 4 ระดับ คือ 1) นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ 2) นักวิจัยเชี่ยวชาญ 3) นักวิจัยชำนาญการ 
และ 4) นักวิจัย รวมทั้งกำหนดเกณฑ์และความคาดหวังของการปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งและจุดเน้นที่ต่างกัน
โดยเน้นเกณฑ์วิจัยเป็นหลัก และเกณฑ์อ่ืน ๆ เช่น เกณฑ์การสอน เกณฑ์ความเป็นผู้นำ และเกณฑ์ความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพและความผูกพันกับองค์กร เป็นต้น 

5. การสรรหาผู้บริหาร และ Succession Plan 
5.1 การสรรหาผู้บริหาร วิธีสรรหาผู ้บริหารของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันรายชื่อ 

Candidates จะได้มาจากคนในมหาวิทยาลัย ทำให้ Candidate Pool แคบ ซ่ึงหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพ่ือทำหน้าที่สรรหาอธิการบดีคนใหม่ โดยจะรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่ม
ต่าง ๆ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะสรรหาคนที่มีความสามารถแบบใดมาบริหารมหาวิทยาลัย 
จากนั้นจัดทำประกาศ Statement of Criteria และเข้าสู่ขั้นตอน List of Candidates โดยการประชาสัมพันธ์
อย่างกว้างขวาง หรือจ้าง Search Firm ซึ่งจะทำให้ได ้Pool of Candidates ที่มากพอ 

5.2  แผนสืบทอด ทดแทนตำแหน่ง Succession Plan เพ่ือให้สามารถรองรับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาได้ เช่น การเกษียณอายุ การลาออกจากตำแหน่ง เพ่ือเป็นการเตรียมบุคลากรในตำแหน่ง
สำคัญของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาภาวะผู้นำ โดยการเตรียมพัฒนากลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ  
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 1) กำหนดตำแหน่งสำคัญที่ต้องมีการเตรียมบุคคล 2) ประเมินบุคคลเข้าสู่
กระบวนการเตรียมเป็นบุคคลในคลังข้อมูล Successor และ 3) กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดวิธีการ
พัฒนาบุคคลที่อยู่ในคลังข้อมูล Successor      

6. HR Digital Transformation ระบบข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงข้อมูล   
ด้านบุคลากร วิจัย การเรียนการสอน บริการวิชาการ ข้อมูลนักศึกษา การเงิน เข้าสู่ฐานข้อมูลเดียวกันทั้ง 5 วิทยาเขต 
เพ่ือความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นข้อมูลเพ่ือในการตัดสินใจและวางแผนและบริหารมหาวิทยาลัย 
โดยกำหนดให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลในเรื่องนั้น ๆ สำหรับฐานข้อมูลกลางสำนักนวัตกรรม
ดิจิทัลและระบบอัจฉริยะจะเป็นผู้รับดูแล โดยกำหนดเป้าหมายทิศทางการปรับเปลี่ยน HR Digital Transformation 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้านบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 1) การพัฒนา
ฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมดิจิทัลเพ่ือให้สามารถ
นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงาน 3) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหาร
จัดการเพื่อเปลี่ยนวิธีการสื่อสารแบบเดิมไปสู่การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารแบบใหม่ในรูปแบบดิจิทัล  
โดยมแีนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 1) ออกแบบ Requirement พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร โดยมีการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการเงิน ฐานข้อมูลผลงานวิจัย และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) กำหนดรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับ
การติดสินใจของผู้บริหารในมิติต่าง ๆ 3) เสริมสร้าง Digital Mind และพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยี 
4) สร้าง Digital Platform ช่วยสนับสนุนการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้กระดาษใช้เทคโนโลยีคลาวด์ 
ในการจัดเก็บเอกสารเพ่ือให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ 5) พัฒนาเว็บไซต์ HR ให้ทันสมัยและปรับปรุงระบบที่ใช้งาน
ให้เป็นระบบสองภาษาเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรต่างชาติ 
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7. ระบบการทำงานแบบ Cross-function Team (Matrix) เป็นระบบการทำงานที่เปิด
โอกาสให้ทำงานข้ามหน่วยงาน ข้ามคณะ ข้ามวิทยาเขต เพื่อเกิดการบูรณาการความรู้ระหว่างกันและร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งสัดส่วนภาระงานและการประเมินการปฏิบัติงานตามภาระงานใหม่ตามสัดส่วนงาน   
ทีเ่หมาะสม โดยมเีป้าหมายรูปแบบการทำงานที่สนับสนุนการทำงานตามประสบการณ์และความสามารถออกแบบ 
การทำงานแบบทีมข้ามสายงานทำงานร่วมกัน (Matrix) โดยเน้นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานเป็นหลัก 
(Outcome Based) บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่โดยมีระบบการทำงาน ระบบการประเมินภาระงาน
ที่เอื้อต่อการทำงาน 2 สังกัดหรือมากกว่า และมีการตอบแทนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีแนวทางการ
ดำเนินการ  ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนหนึ่ง หรืออาจจะเป็นคณะกรรมการพัฒนาบุคคล
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการจะมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการการส่งเสริม
และสนับสนุนการทำงานข้ามสายงาน เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 2) การพิจารณาการอนุญาต
ให้บุคลากรทำงานข้ามสายงานกำหนดแนวปฏิบัติ  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าแนวทางการดำเนินงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ทั้ง 7 ประเด็น ได้แก่ 1) การรับอาจารย์ใหม่ 2) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีศักยภาพในด้านการสอน 
และการวิจัย 3) การเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานผลงานวิชาการ 4) ความหลากหลายในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ     
5) การสรรหาผู้บริหารและ Succession Plan 6) HR Digital Transformation 7) ระบบการทำงานแบบ Cross-
function Team (Matrix) ในแต่ละประเด็นสามารถนำไปดำเนินการได้ด้วยเงื่อนไขอย่างไร  

2. แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSUHR) ที่นำเสนอ  
มีความเป็นระบบ แต่ที่สำคัญควรความเชื่อมโยงทั้ง 7 ประเด็นที่นำเสนอ หากมหาวิทยาลัยสามารถทำให้เกิด
ความเชื่อมโยง มีการบูรณาการวิทยาเขตทุกแห่งมาทำงานร่วมกันได้ จะเป็นทางลัดในการสร้างคนเก่งขึ้นมา 
มหาวิทยาลัยต้องมีผู้ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการขับเคลื่อนต่อไป 

3. ในปัจจุบันวัฒนธรรมการทำงานของคนในองค์กรได้เปลี่ยนแปลงไป หลายองค์กรได้มี
การนำดิจิทัล (Digital) มาใช้ในการทำงาน มีระบบการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทำงานที่บ้าน (Work 
from home) การทำงานข้ามสายงาน (Cross-function Team) เป็นต้น ดังนั้น ระบบ HR (Human Resource) 
จึงเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Transform) มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญ
กับ HR Digital Transformation รวมทั้งควรมีฝ่าย HR (Human Resource) ที่เป็นระบบดำเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์ 
มีผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ และมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน  

4. มหาวิทยาลัยควรมีความเชื่อมโยงระหว่าง HR Transformer กับ PSU Transformation 
จากนี้ไป มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่ง HR จะเป็นเครื่องมือและ
เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Transform) ในอนาคตต้องมีการบูรณาการงานด้านต่าง ๆ (Work 
Integrated)  
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5. ในการรับอาจารย์ใหม่ที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ควรจะเทียบกับสถาบันหรือหน่วยงานที่มีความต้องการอาจารย์มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับที่ ม.อ. ต้องการ ซึ่งจะ
เป็นหน่วยงานที่ทำให้เกิดการแข่งขันในการรับอาจารย์เข้าทำงาน อย่างไรก็ตามนอกจากภายนอกแล้วควรเทียบ
กับภายในตัวเองว่ายังมีช่องว่าง (Gap) ที่ควรจะแก้ไขอย่างไร สำหรับในประเด็นผลตอบแทนทางการเงิน หากจำนวน
เงินค่าตอบแทนเท่ากัน ระหว่างสถาบันที่มีชื่อเสียงกับ ม.อ. จะมีผู้สนใจเลือกทำงานที่ไหน เพราะฉะนั้นจะมีปัจจัย
อื่น ๆ อีกหรือไม่ที่ไม่ใช่ค่าตอบแทน ที่เป็นจำนวนเงินที่จะดึงดูดใจให้ผู้ที่มีศักยภาพเข้ามาเป็นอาจารย์ของ ม.อ.  
เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ ระบบสวัสดิการที่ดี เป็นต้น  

6. มหาวิทยาลัยมีจำนวนอาจารย์ที่สำเร็จปริญญาเอก ประมาณ 60% ซึ่งที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยได้มีโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ซึ่งคุณวุฒิของอาจารย์จะมี
ผลต่อข้อมูลการจัดอันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ต้องเสริมด้วยการเพ่ิมจำนวนอาจารย์ที่สำเร็จปริญญาเอก เช่น การมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ
ที่เปิดโอกาสให้อาจารย์เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย เป็นต้น 

7. การกำหนดผลงานตีพิมพ์ นอกจากใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยแล้ว ควรจะวิเคราะห์รายละเอียด
รายสาขาวิชาหรือรายกลุ่มสาขาวิชา (Cluster) ด้วย 

8. มหาวิทยาลัยต้องการรับ (Recruitment) อาจารย์ใหม่ แต่กำหนดให้สอบ PSU Teaching 
License เป็นภาคบังคับในประเด็นนี้ควรพิจารณาให้รอบคอบ 

9. การคิดคำนวณเงินในการส่งอาจารย์ไปเรียนต่อปริญญาเอก แล้วนำมาเทียบเพ่ือกำหนด
เป็นเงิน Top Up อาจจะทำให้เกิดปัญหาภายหลัง เมื่อพ้นระยะเวลา 3-4 ปีไปแล้ว อย่างไรก็ตามนอกจากเงื่อนไข
เรื่องเงินค่าตอบแทนแล้ว ความพึงพอใจและความยืดหยุ่นในการทำงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ มหาวิทยาลัยควรมี
การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรเป็นระยะ 

10. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมจำนวนนักวิจัยให้มากขึ้น มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
หลายแห่งมีนักวิจัยจำนวนมาก ทำให้สามารถสร้างผลงานวิจัยได้มาก ซึ่งการสร้างองค์ความรู้ในลักษณะการวิจัย
พ้ืนฐาน (Research Foundation) ในระดับสูง ยังมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ 

11. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ ม.อ. ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภายนอก
ในลักษณะการทำงานร่วมกันเต็มเวลา เป็นหุ้นส่วน (Partner) ในการทำงาน หากมหาวิทยาลัยมีโครงสร้างที่
รองรับการทำงานในลักษณะดังกล่าวอย่างชัดเจน จะทำให้เกิดผลดีและเกิดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ 
นักศึกษาควรทำวิจัยที่เป็นหุ้นส่วนสังคม (Social Engagement) 

12. มหาวิทยาลัยควรจะมีข้อมูลผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

13. ในการประเมินมหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้ความสำคัญกับการนำผลงานวิจัยไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม (Social Impact) 

14. ในการกำหนด TOR ของอาจารย์ คณะควรพิจารณาเป็นรายบุคคล เนื่องจากอาจารย์
แต่ละคนมีความถนัดในการทำงานแต่ละด้านที่แตกต่างกัน 
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15. ในปัจจุบันนักศึกษามีจำนวนลดน้อยลง ทำให้งานด้านการเรียนการสอนลดลง แต่อาจารย์
ส่วนหนึ่งยังไม่ได้ทำงานภารกิจอ่ืน ๆ ซึ่งอาจารย์ควรจะ Up Skill และ Re Skill เพ่ือทำงานด้านอ่ืนเพิ่มขึ้น 

16. มหาวิทยาลัยนอกจากจะรับผิดชอบการพัฒนาคนในองค์กรแล้ว ต้องรับผิดชอบการ
พัฒนาคนทั้งระบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศแล้ว ควรขยายผลไปสู่ภายนอกโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยพัฒนาคนของประเทศ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 
5.1  การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ และการพิจารณาผู้สมควรได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 411(1/2563) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 

2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย อธิการบดี 
เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ศาสตราจารย์ 
ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ นั้น  คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ทำหนังสือแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน และผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
พ.ศ. 2560 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งประวัติและผลงาน โดยส่งเป็นเอกสารลับไปยัง
กรรมการและเลขานุการ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563 

2. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 2 พระองค์ และอนุมัติการมอบปริญญา
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ราย ดังนี้ 

1. การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบรมวงศานุวงศ์
จำนวน 2 พระองค ์ดังนี้ 

1.1  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์) 
(คณะพยาบาลศาสตร์) 

1.2  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(คณะแพทยศาสตร์) 
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2.  การมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ราย ดังนี้ 
2.1  นายพินิจ  กังวานกิจ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วาริชศาสตร์) 
ประเภทวิชาการ 
(คณะทรัพยากรธรรมชาติ) 

2.2  นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์ 
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ประเภททั่วไป 
(คณะวิทยาการจัดการ) 

2.3  ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  สุจริตกุล 
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ประเภทวิชาการ 
(คณะนิติศาสตร์) 

2.4  ศาสตราจารย์ ดร.ฮวันซึง (Hwan-Seung) ฌองส์ (Jung) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาเกาหลี)   
ประเภทวิชาการ 
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

2.5  Prof. Dr. Jos Vander Sloten 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชีวการแพทย์) 
ประเภทวิชาการ 
(คณะแพทยศาสตร์) 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติการขอพระราชทาน 
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 2 พระองค์ และการมอบปริญญากิตติมศักดิ์
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ราย ตามท่ีเสนอ 

 
5.2  การแต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ศาสตราจารย์
นพ.วิจารณ์ พานิช  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการสรรหาตามลำดับ 
ดังนี้ 

1. แจ้งให้คณะแพทยศาสตร์ส่งแผนพัฒนาคณะ (ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะโดยคณะกรรมการประจำ
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คณะจัดทำแผนพัฒนาคณะ และกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ และใช้ประกอบการพิจารณา
การสรรหาคณบดี ทั้งนี้ แผนพัฒนาคณะดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย)  เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2563   

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนกำหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณากำหนดขั้นตอนการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดวิธีการสรรหาฯ และแจ้งการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นสำคัญที่ต้องการขับเคลื่อน
คณะในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 

4. วันที่ 9 เมษายน 2563 ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานระดับภาควิชา จำนวน 18 
หน่วยงาน ในคณะแพทยศาสตร์ คือ สำนักงานเลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา
จักษุวิทยา หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาชีวเวชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา 
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โครงการจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อจัดดำเนินการให้
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อ
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะ
ให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 1 คน สำหรับโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ผู้แทนให้ข้อมูล จำนวน 3 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563  

5. แจ้งให้ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในคณะ
แพทยศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 (วันที่พบบุคลากรคณะแพทยศาสตร์) ซึ่งประสงค์
จะเสนอชื่อผู้สมควรจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี 
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 

6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 

7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายนอก เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
โดยพิจารณาแผนพัฒนาคณะประกอบ ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 44 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
เห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 5 ราย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563                     
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8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา
โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การนำแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ 
ตามแผนพัฒนาคณะ และประเด็นสำคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะเพ่ือขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า 
และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการ 
สรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ
สรรหาฯ จำนวน 5 ราย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนหน่วยงาน จำนวน 20 คน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะ   
ที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โดยนำเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การนำแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและประเด็นสำคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะและที่เป็นแนวคิด
ของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 
2 และ 3 กรกฎาคม 2563  

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 
กรกฎาคม 2563  เป็นต้นไป  

ทีป่ระชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์
นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

 
5.3  การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ                
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ดำเนินการกลั่นกรอง
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการตามลำดับ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมหารือวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการแต่งตั้งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 

2. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีหนังสือแจ้งเวียนขั้นตอนการกลั่นกรอง 
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 
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3. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบบุคลากรสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล (Tele Meeting) เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

4. วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ออกหนังสือแจ้งให้ 4 หน่วยงานในสำนักส่งเสริมและบริการ
วิชาการ คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริการวิชาการชุมชน และฝ่ายส่งเสริม
และเผยแพร่ เพื่อจัดดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการของแต่ละ
หน่วยงาน ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการ
วิชาการ หน่วยงานละไม่เกิน 2 ชื่อ และเชิญหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ หน่วยงานละ 1 คน โดยให้เสนอชื่อและตอบรับการมาให้ข้อมูลโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563  

5. ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักส่งเสริมและบริการ
วิชาการทุกคน โดยยึดถือรายชื่อ ณ วันที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบบุคลากรสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ 
คือวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการ
วิชาการ โดยแต่ละคนสามารถเสนอชื่อได้ จำนวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 

6. ออกหนังสือแจ้งให้คณะ/ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควร 
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ให้เสนอชื่อโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำส่วนงาน ๆ ละไม่เกิน 1 ชื่อ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 

7. มหาวิทยาลัยออกประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
และบริการวิชาการจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดวันสุดท้ายของการรับสมัคร คือวันที่ 8 มิถุนายน 
2563 

8. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการจากการเสนอชื่อ และจากการเปิดรับสมัครจากบุคลากรภายใน 
โดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน และผลงาน ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 9 ราย ที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อมาสนทนากับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จำนวน 6 ราย 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 

9. วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ออกหนังสือแจ้งผู้ผ่านการกลั่นกรองจากการเสนอชื่อ และ
การเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาการตอบรับการทาบทาม โดยให้ผู้ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหาร
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ตามแผนพัฒนาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ หรือแนวทางการบริหาร
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการที่เป็นแนวคิดของผู้ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563  

10. มหาวิทยาลัยมีหนังสือเชิญหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
และสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
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11. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ทำการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
ในประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ความคิดเห็นและ
ความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ความคิดเห็นและความคาดหวัง
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เมื่อวันที่ 8 และวันที่ 9 
กรกฎาคม 2563 

12. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองจากการรับสมัคร 
และจากการเสนอชื่อ รวมทั้งผู้ตอบรับ และผู้ปฏิเสธการมาสนทนากับคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

13. คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการ
วิชาการสนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ 
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน และ
ผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม   
และบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ ่งที ่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่ คณะกรรมการ
กลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการเสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัตใิห้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มนูญ ศริินุพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 
เป็นต้นไป  
 

5.4  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 70(3/2563) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับ
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 21 ราย ดังนี้ 
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 14 ราย ดังนี้ 

1.1.1 อาจารย์ธารีรัตน์ อนันต์ชัยทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (รหัส 2113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.2  ดร.ดาร์เนีย เจ๊ะหะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์   
(รหัส 2104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.3  ดร.มนทกานติ เพชรอภิรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (รหัส 0104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.1.4  อาจารย์จัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (3701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง    
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.5  ดร.ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชา การบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.6  อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รหัส 1501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัย
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.7  ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัย
การคอมพิวเตอร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806)  
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8  ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่ งเป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (รหัส 5121) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.1.9  ดร.ปฏิมา เพิ ่มพูนพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหัส 0146) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.1.10 ดร.มานิตา วิทยารัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์        
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (รหัส 4124) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.11 ดร.สุภิญญา ธนาพงษ์ภิชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (รหัส 3901)  
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.12 ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยว คณะการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัส 6103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง  
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.13 อาจารย์กนกวรรณ บุญเดช พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (รหัส 9122) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื ่อง   
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.14 อาจารย์อาเซ็ม อัชชะรีฟ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์   
คณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา (รหัส 7801) 
อนุสาขาวิชาอิสลามศึกษา (รหัส 780102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมพล เอี่ยมพนากิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ สาขาวิชาตจวิทยา 
(รหัส 2140) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (รหัส 2114) อนุสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (รหัส 211402) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 
สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอสรี อัครบวร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป (รหัส 2151) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (รหัส 3104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.2.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา       
รัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที ่ 2 สาขาวิชา           
อณูชีววิทยา (รหัส 2103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.3  อนุมัตใิห้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
1.3.1  รองศาสตราจารย์เสกสิต โอสถากุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา

กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
(รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั ้งตำแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ จำนวน 14 ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย 
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

2.  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
2.1  เห็นชอบการกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย รายอาจารย์อัจฉรา ชูพูล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(รหัส 7111) กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี สีตสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.2  เห็นชอบการกำหนดรายชื ่อผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี สีตสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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3.  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รายรองศาสตราจารย์ลัดดา เหมาะสุวรรณ  
คณะแพทยศาสตร์ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั ้งผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ    
รายรองศาสตราจารย์ลัดดา เหมาะสุวรรณ จากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กำหนด ดังนี้ 

1) ศาสตราจารย์วันดี วราวิทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) ศาสตราจารย์บุษบา วิวัฒน์เวคิน  (สำรอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานทางวิชาการรายอาจารย์อัจฉรา ชูพูล และรายรองศาสตราจารย์ลัดดา เหมาะสุวรรณ  และเห็นชอบการ
กำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 4 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

5.5  แผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาท่าเพชร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ช่วงปี 2565-2595) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้ประกอบการขอต่ออายุการใช้
ประโยชน์ อีก 30 ปี 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเขาท่าเพชร ในท้องที่ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาและใช้เป็นพื้นที่ทำการวิทยาลัยหรือวิทยาเขต เนื้อที่ 440 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2535 จนถึง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐเข้าใช้
ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2535 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2535  นั้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ได้ดำเนินการพัฒนาและใช้ประโยชน์พ้ืนที่เขาท่าเพชร เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ 
รวมถึงภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการได้รับอนุญาตแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ
แผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาท่าเพชร ในท้องที่ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นระยะเวลาต่ออีก 30 ปี (ปี 2565-2595) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ของส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อไป  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาท่าเพชรตามวัตถุประสงค์
ของการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่หลักในการดำเนินภารกิจ ซึ่งในปี พ.ศ.  2563 มหาวิทยาลัยและสถานี
พัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชรได้ดำเนินการดำเนินการสำรวจรังวัดพ้ืนที่ พบว่าได้มีการใช้ประโยชน์
เนื้อท่ี 455 ไร่ 2 งาน  42 ตารางวา ดังนี้ 

1. พ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและพ้ืนที่ทำการของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
เนื้อท่ี 435 ไร่ 2 งาน 42 ตาราวา 

2. พ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จำนวนเนื้อที่ 20 ไร่  
โดยได้กำหนดโซนและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ดังนี้ 1) โซนพ้ืนที่การบริหาร เนื้อที่ 38 ไร่ 3 งาน 

51 ตารางวา เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และอาคารหอประชุม 2) โซนพื้นที่จัดการศึกษา เนื้อที่ 
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85 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา เป็นที่ตั้งอาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม อาคารศูนย์ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง อาคารศูนย์การเรียนรู้ อาคารโรงเรือนปฏิบัติการทางด้านพืชและสัตว์ 3) โซนพ้ืนที่
การกีฬา สุขภาพ และพัฒนานักศึกษา เนื้อที่ 124 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา เป็นที่ตั้งอาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคาร
อัฒจันทร์และสนามฟุตบอล อาคารยิมเนเซี่ยม อาคารสระว่ายน้ำ สนามเทนนิส และอาคารโรงอาหาร 4) โซนพ้ืนที่
อาคารปฏิบัติการ เนื้อท่ี 21 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา เป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ซ่อมบำรุง อาคารโรงเรือนปฏิบัติการยาง
และไม้ยางพารา อาคารโรงงานต้นแบบการผลิตน้ำยางชนิดครีมและการผลิตผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำจากน้ำยางสด   
ในระดับกลุ่มเกษตรกร 5) โซนพ้ืนที่ที่พักบุคลากรและหอพักนักศึกษา เนื้อท่ี 89 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา เป็นที่ตั้ง
อาคารเรือนพักรับรอง อาคารที่พักบุคลากร อาคารหอพักนักศึกษา และอาคารโรงแรมเรือนนครินทร์ 6) โซนพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์และไม้พื้นเมือง เนื้อที่ 74 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา โดยมหาวิทยาลัยฯ ใช้เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาและ
นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ ดังกล่าวแล้ว  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ปา่สงวน 
แห่งชาติ ป่าเขาท่าเพชร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ช่วงปี 2565-2595) ของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เพ่ือใช้ประกอบการขอต่ออายุการใช้ประโยชน์ อีก 30 ปี ตามท่ีเสนอ 

 
5.6  อนุมัติการต่อเวลาราชการของข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ 6 ข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1) ตำแหน่งศาสตราจารย์ หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าภายในวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ซึ่งได้

ยื่นคำขอดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อนยื่นคำขอต่อเวลาราชการ ก็ให้มีสิทธิยื่นได้แต่มหาวิทยาลัย  
จะต่อเวลาราชการให้บุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ที่เกษียณอายุราชการ 

2) เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
3) คุณสมบัติอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 
4) มีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณ

ของปีที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
(ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบัน 

อุดมศึกษา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด 
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(ข) มีผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ตำรา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเฉลี่ยปีละ 1 เล่มหรือรายการ หรือบทความทางวิชาการ
เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้รับการเผยแพร่ และมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด 

ในกรณีท่ีผู้ขอต่อเวลาราชการดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ลดบทความ
ทางวิชาการเหลือเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

ในกรณีที่ผู้ขอต่อเวลาราชการดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ 
ไม่ครบ 3 ปี ให้นำผลงานทางวิชาการในขณะดำรงตำแหน่งก่อนหน้านั้นมานับรวมได้ 

ข้อ 7 ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอต่อเวลาราชการให้ยื่นคำขอตามแบบที่มหาวิทยาลัย 
กำหนด ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีที่เกษียณอายุ”   

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 371(1/2559) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ได้มี
มติเห็นชอบเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ดังนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และ
มหาวิทยาลัยกำหนด และ 

2. ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ หรือ 
3. กรณีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องรักษา

คณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อ หากไม่ต่อเวลาราชการก็จะมีผลกระทบอย่างยิ่งกับคณะ/หน่วยงาน เช่น 
3.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หาผู้ที่จะทำ

หน้าที่แทนได้ยาก  
3.2 การเป็นอาจารย์คุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หรือการเป็นอาจารย์

ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
3.3 การเป็นพ่ีเลี้ยงบ่มเพาะนักวิจัย และถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิจัยใหม่ 

ซึ่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์และมีวุฒิ
ปริญญาเอก และตำแหน่งศาสตราจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ราย โดยมีผู้ขอต่อเวลาราชการ จำนวน 
1 ราย คณะโดยคณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงานได้พิจารณาบุคคลภายในคณะ/หน่วยงานที่ประสงค์ขอต่อ 
เวลาราชการและมีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัย
กำหนด โดยให้ภาควิชาให้ความเห็นชอบเบื้องต้นมายังคณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงานโดยพิจารณาจากข้อมูล
ภาระงานและผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี แผนอัตรากำลัง 4 ปี และสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนและจำเป็นต้อง
รักษาคณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อภายหลังเกษียณอายุราชการ เกณฑ์การพิจารณาต่อเวลาราชการที่สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 371(1/2559) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 และ
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการต่อเวลาราชการ ตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 แล้ว 
เห็นสมควรให้ต่อเวลาราชการ จำนวน 1 ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.อดิศร รัตนพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 
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เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ต่อเวลาราชการ รายศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  
รัตนพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการต่อเวลาราชการของข้าราชการ 
ที่จะเกษียณอายุ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 รายศาสตราจารย์ ดร.อดิศร รัตนพันธ์ ตามท่ีเสนอ 

 
5.7  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา

ตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อให้เป็นไป

ตามความในมาตรา 23(2) มาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 
และให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเป็นการรองรับการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต การขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษามีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา   
ชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ..... ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 และที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ 
ดังกล่าวแล้ว โดยร่างข้อบังคับฯ มีสาระสำคัญเก่ียวกับการรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบการจัดการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล สถานภาพการศึกษา และเกณฑก์ารสำเร็จการศึกษา เป็นต้น 

 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดศึกษาระดับปริญญาตรีว่า 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในปัจจุบันควรมีความยืดหยุ่น การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอาจจะไม่มีความจำเปน็ 
เนื่องจากนักศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิตและเทียบโอนกลับเข้ามาศึกษาต่อได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณา
ในประเด็นแนวทางการกำหนดระยะเวลาการศึกษาให้มีเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 

 
5.8  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
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มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558  

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา   
ชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
7 มกราคม 2563 และที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว โดยร่าง
ข้อบังคับฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบการจัดการศึ กษา การประเมินผลและการ
ลงทะเบียนเรียน สถานภาพการศึกษา และเกณฑก์ารสำเร็จการศึกษา เป็นต้น 

 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้ 
1. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นโครงสร้างใหญ่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแยกออก

จากปริญญาตรีและมีลักษณะพิเศษ เช่น การที่จะเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้เรียนจะต้องจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีก่อน ซึ่งในปัจจุบันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนักศึกษาสามารถเรียนสองปริญญาพร้อมกันได้ 
มหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทต่อเนื่องกัน ซึ่งจะ
ทำให้ระยะเวลาในการศึกษาลดลง โดยใช้เกณฑ์สมรรถนะของผู้เรียนในการวัดและประเมินผล  

2. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกควรจะอยู ่ที ่คณะ   
เพราะหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในแต่ละสาขาจะมีความสัมพันธ์กับวิชา โดยให้บัณฑิตวิทยาลัย ทำหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มากกว่าการที่จะให้บัณฑิตวิทยาลัยบริหารจัดการหลักสูตร 
นอกจากนี้ หลักสูตรสหสาขาวิชา หรือสหวิชาข้ามสาขาจะมีลักษณะพิเศษ เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่าง
คณะ 2-3 คณะ การบริหารจัดการจากส่วนกลางอาจจะไม่เหมาะสม ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาในประเด็น
ดังกล่าวอย่างรอบคอบ 

3. มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....  ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณา และหากมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าวเพิ่มเติม     
ให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

  
5.9  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. .... 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ประจำวิทยาเขต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

“มาตรา 42  ในวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการประจำวิทยาเขตคณะหนึ่ง องค์ประกอบ 
จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ
ประจำวิทยาเขต ตลอดจนการประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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มาตรา 43  คณะกรรมการประจำวิทยาเขตมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบการบริหารงาน

ของวิทยาเขตในกิจการต่าง ๆ ของวิทยาเขต 
(2) เสนอความเห็นในเรื่องที่เก่ียวกับวิชาการของวิทยาเขตต่ออธิการบดี 
(3) เสนอแผนพัฒนาและแผนงานของวิทยาเขตต่ออธิการบดี 
(4) เสนอแนะการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย

ในวิทยาเขตรวมทั้งการจัดตั้ง การรวม การแบ่ง หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานต่ออธิการบดี 
(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย” 

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจำวิทยาเขต พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 
2 มิถุนายน 2563 และที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว โดยร่าง
ข้อบังคับฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต การได้มาซึ่งกรรมการประจำ
วิทยาเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต และวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต 
เป็นต้น 

 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. ควรจะมีผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ 

นักวิชาการ เพ่ือจะได้มีมุมมอง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตร่วมเป็นกรรมการ การที่มีเฉพาะบุคลากร
ภายในของมหาวิทยาลัย   เป็นกรรมการอาจจะทำให้ไม่สามารถมองเห็นเห็นภาพกว้าง และอาจจะทำให้ระบบ  
PSU System เกิดข้ึนได้ยาก 

2. มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จะต้องมีส่วนช่วยพัฒนาพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งแต่ละ
วิทยาเขตจะต้องมีคณะกรรมการที่เป็นหุ้นส่วน (Partnership) ในพ้ืนที่ เช่น ภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นต้น เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตของวิทยาเขตในระยะยาว ซึ่งอาจจะเป็นคณะกรรมการประจำวิทยาเขต
หรือสภาวิทยาเขต  

3. ข้อ 6 “การได้มาซึ่งกรรมการประจำวิทยาเขต ตามข้อ 5(6) และ (7) กำหนดให้ส่วนงาน
ทีต่ั้งอยู่ในวิทยาเขตเสนอชื่อคณาจารย์ประจำที่สังกัดส่วนงานในวิทยาเขตคนหนึ่งและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ที่มิได้เป็นคณาจารย์ที่สังกัดส่วนงานในวิทยาเขตคนหนึ่ง โดยให้ประธานกรรมการและกรรมการโดยตำแหน่ง  
เป็นผู้คัดเลือก” ซึ่งการได้มาของกรรมการดังกล่าวอาจจะมีเรื ่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากให้
ประธานกรรมการและกรรมการโดยตำแหน่งเป็นผู้คัดเลือก มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณานำหลักเกณฑ์วิธีการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมาใช้ในการแต่งตั้งกรรมการ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง 
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5.10  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. .... 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ 

ประจำส่วนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
“มาตรา 47 ในส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน ให้มีคณะกรรมการ

ประจำส่วนงาน ประกอบด้วยคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน แล้วแต่กรณี เป็นประธานกรรมการ  
และกรรมการอ่ืนอีกจำนวนหนึ่ง 

ในส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอน อาจให้มีคณะกรรมการ
ประจำส่วนงานด้วยได้ ประกอบด้วยผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นประธาน
กรรมการและกรรมการอ่ืนอีกจำนวนหนึ่ง 

จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา อำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง 
และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการ
ประจำส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจำส่วนงาน พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2563 และที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว โดยร่างข้อบังคับฯ มีสาระสำคัญ
เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการประจำส่วนงาน วิธีการแต่งตั้งกรรมการประจำส่วนงาน อำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน การพ้นจากตำแหน่ง และวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการ เป็นต้น 

 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นการได้มา   
ของกรรมการประจำส่วนงาน ในข้อ 4 กรรมการตาม (7) “ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ
และมิได้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดส่วนงานนั้นเสนอชื่อผู้แทนของแต่ละกลุ่มโดยให้กรรมการโดยตำแหน่ง
ตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) คัดเลือกและให้คณบดี ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนงานแต่งตั้ง” ซึ่งการได้มาของ
กรรมการดังกล่าวอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณานำหลักเกณฑ์วิธีการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมาใช้ในการแต่งตั้งกรรมการ   

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตขิอให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง 

 
5.11  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ตามความในมาตรา 14(7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

ไดก้ำหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่กระทำการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 7 อำนาจหน้าที่
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เช่นว่านี้ให้รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอ่ืน

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นข้อบังคับใหม ่โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราว

ประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2561 และที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ 

และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และเมื่อวันที่ 2 กันยายน 

2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม

ครั้งที่ 410(6/2562) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุง

แก้ไขข้อบังคับฯ นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวมีสาระสำคัญ

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสวัสดิการ ประเภทของสวัสดิการ องค์ประกอบของคณะกรรมการสวัสดิการ และอำนาจ

หนา้ทีข่องคณะกรรมการสวัสดิการ เป็นต้น 
 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

1. การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย “ในข้อ 6(10) จัดให้มีพ้ืนที่ที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน    

ในมหาวิทยาลัยเกิดการเรียนรู้” ซึ่งประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ

องค์กร ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่จะทำให้พนักงานมีความมั่นคงนั้นเกี่ยวโยงกับเรื่องงาน และจะเชื่อมโยงไปถึง University 

Transformation ด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของการ

บริหารมหาวิทยาลัย 

2. ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ เป็นการดูแลบุคลากรของมหาวิทยาลัย    

ซึ่งจากโครงสร้างของคณะกรรมการจะเป็นการมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัยให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย

ไปพิจารณาดำเนินการในเรื่องการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน 

แต่อาจจะทำให้สภามหาวิทยาลัยไม่สามารถกำกับดูแลได้ เช่น การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ 

“ข้อ 9(2) เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้

ในการจัดสวัสดิการที่ต้องใช้เงิน” จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ ไม่มีอำนาจในการ

พิจารณาในเรื่องการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และใน “ข้อ 9(6) จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย” ซึ่งจะทำให้สภามหาวิทยาลัยไม่ได้รับทราบเรื่องการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะมีกลไกเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถกำกับดูแลหรือควบคุมการจัดสวัสดิการ     

ของมหาวิทยาลัยให้มีความถูกต้องและเหมาะสม 

3. การจัดสวัสดิการบางประเภทที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณา

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเป็นรายกรณี เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 



28 
 

4. การจัดสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร อาจจะเป็นสวัสดิการที่ดึงดูด
คนเข้ามาทำงาน แต่สวัสดิการบางประเภทอาจจะทำให้เกิดข้อแตกต่างเฉพาะสำหรับคนบางกลุ่ม ซึ่งอาจจะทำให้
เกิดปัญหา มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาประเด็นดังกล่าวด้วย  

5. มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรเป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับ
มหาวิทยาลัยเป็นการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในภาพรวมเหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย และ 2) ระดับวิทยาเขตที่เป็น
การจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในแต่ละวิทยาเขต ซึ่งอาจจะมีความต้องการสวัสดิการ  
ที่แตกต่างกัน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้มหาวิทยาลัยนำข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับฯ และให้นำร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวปรึกษา 
หารือนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
5.12  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการเบิกจ่าย 

เงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ตามความในข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน

แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ว่า ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานต้นสังกัด
กำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากรที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
อัตราค่าตอบแทน แต่ละรายการโดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย นั้น  

มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 และที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง
ร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้พิจารณา  
ให้ความเห็นชอบร่างประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว ซึ่งร่างประกาศฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการอนุมัติและควบคุมการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลา เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นกรณีการปฏิบัติงานที่ไม่อาจเบิกเงิน
ค่าล่วงเวลาได้ “ข้อ 4(2) การปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานไม่เต็มจำนวนชั่วโมง”  ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ค่อนข้างเข้มงวด 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้มหาวิทยาลัยนำร่างประกาศฯ 
ดังกล่าว ปรึกษาหารือกับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 
6.1  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และการขอปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
ตามทีท่ีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 409(5/2562) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 

2562 ไดม้ีมติให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ ก่อนนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น 

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 15(6/2563) เมื่อวันที่ 
12 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 14(5/2563) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1.  เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาศาสตร์  
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564     

คณะวิทยาศาสตร์  
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะศิลปศาสตร์ 
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปัตตานี  
2.  เห็นชอบการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตานี  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.2  การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ. ของหลักสูตร การปรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
การปรับปรุงรายวิชา การปรับข้อความ และการขออนุมัติให้อาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 ของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี การปรับแก้ไขรายละเอียดของเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     
และการขอยกเลิกเพิ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 102(7/2563) 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  ครั้งที่ 104(9/2563) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 105(10/2563) 
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เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ. ของหลักสูตร การปรับคุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา การปรับปรุงรายวิชา การปรับข้อความ การอนุมัติให้อาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 ของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี การปรับแก้ไขรายละเอียดของเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
และการยกเลิก เพิ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ. ของหลักสูตร หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จากเดิม “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563” เปลี่ยนเป็น 
“หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564”  

2. เห็นชอบการปรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 (เดิม)  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 (ใหม่) 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาข้ันปริญญาตรี และระเบียบมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญาพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต และเป็นไปตามประกาศการรับนักศึกษา 
โครงการพิเศษของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 

1) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) แนวการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หรือเทียบเท่า  

2) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย
หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
    3) ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
รับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือผ่าน
การคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

 
         คงเดิม                 
    
 

 
“1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 
ตอนปลาย” 
 
 
         คงเดิม 
 
          
         คงเดิม 
 

 

3. เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา คือ 346-491 โครงงาน
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ทางสถิติ (Project in Statistics) จำนวน 3(0-9-0) หน่วยกิต ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษา
แผนปกติ และไม่บังคับสำหรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา โดยปรับปรุง ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 
346-491 โครงงานทางสถิติ       3(0-9-0) หน่วยกิต 
            Project in Statistics 
รายวิชาบังคับก่อน 346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน    

แยกเป็น 
346-491 โครงงานทางสถิติ 1    1(0-3-0) หน่วยกิต 
            Project in Statistics I 
รายวิชาบังคับก่อน 346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน    
346-492 โครงงานทางสถิติ 2    2(0-6-0) หน่วยกิต 
            Project in Statistics II 
346-491 โครงงานทางสถิติ 1 หรือโดยความเห็นชอบ
ของผู้สอน    

 

4. เห็นชอบการปรับปรุงข้อความ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ(เลือก) หลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี
ผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 60 ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 
- วิชาเลือก  

แผนการศึกษาปกติ 12 หน่วยกิต 
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา  3 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งเพียง
กลุ่มเดียว ดังนี้ 

- วิชาเลือก  
แผนการศึกษาปกติ   12 หน่วยกิต 
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา  3 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ดังนี้” 
 

5. เห็นชอบการขออนุมัติให้อาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 ในรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีอาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
ตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ซึ่งอาจารย์พิเศษที่เสนอขออนุมัติมีจำนวน 11 ราย สอน 14 
รายวิชา  

6. เห็นชอบการปรับแก้ไขรายละเอียดหมวดที่ 5 ข้อที่ 3 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา  
ตามหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7. เห็นชอบการยกเลิก เพิ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 16 หลักสูตร ดังนี้ 

1) ยกเลิกอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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2) ยกเลิกอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาล เวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 

4) เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา 
การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

5) เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ  

6) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ  

7) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา พ.ศ. 2560 สถาบันสันติศึกษา 

8) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559      
คณะวิทยาศาสตร์ 

9) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

10) ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ 

11) ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ 

12) ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะการแพทย์แผนไทย 

13) ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะการแพทย์แผนไทย 

14) ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

15) ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

16) ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร   
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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8. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1     
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบรายวิชาและการขอเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และครั้งที ่4/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชา เพ่ิมรายวิชา และการเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปิดและเพ่ิมรายวิชา จำนวน 6 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 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ขับเคลื่อน (Mobile Application 

Development) จำนวน 3(2-3-4) หน่วยกิต 
4) 722-321 เทคนิคทางชีววิทยา (Biological Techniques) จำนวน 4(2-4-6) หน่วยกิต 
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5) 722-341 สัตววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrate Zoology) 
จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

6) 722-342 ปฏิบัติการสัตววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrate 
Zoology Laboratory) จ านวน 1(0-3-0) หน่วยกิต 

 2. เห็นชอบการเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 11 หลักสูตร ดังนี้ 

2.1  ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561   
2.2  ระดับปริญญาตรี จ านวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

3) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   

5) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) 

6) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) 

7) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (แขนงวิชาการประถมศึกษา แขนงวิชา        
พลศึกษา) 

8) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (แขนงวิชาการประถมศึกษา แขนงวิชา
พลศึกษา) 

9) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (แขนงวิชาชีววิทยา) 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
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6.4  การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2563 และในคราวประชุมครั้งที่ 58(2/2563) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร 
เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

2. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

3. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

4. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสตูร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.5  การให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปิดรายวิชา และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตตรัง 

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 โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และวันที่ 21 พฤษภาคม 
2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชาและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระภาษาและการสื่อสาร จำนวน 2 รายวิชา  
1) 941-162 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  จำนวน 2 ((2)-0-4) หน่วยกิต   
2) 941-163 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ  จำนวน 2 ((2)-0-4) หน่วยกิต 
ทั้งนี้ รายวิชาดังกล่าวจะเริ่มใช้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 รวมทั้งหลักสูตรอ่ืน ๆ ของวิทยาเขตตรัง ที่กำลังจะปรับปรุง 
เพ่ือรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
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2.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประจำภาคการศึกษาที่ 
2/2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อแนะนำและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้ 

เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน 
1 414(4/2563) 

16 พฤษภาคม 2563 
ขอให้มหาวิทยาลัยนำความคิดเห็นเรื่อง
แผนงานวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และทรัพยากรมนุษย์ฯ ไปพิจารณา
ดำเนินการ 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ไปดำเนินการ 

2 414(4/2563) 
16 พฤษภาคม 2563 

ให้อธิการบดีไปพิจารณาดำเนินการกำหนด
โครงสร้างภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
และให้ดำเนินงานเป็นการทดลองระยะเวลา 
2 ปี โดยให้มีการประเมินผลการดำเนินเพื่อ
พิจารณาให้มีความเหมาะสมต่อไป 

อธิการบดีรับไปดำเนินการ 

3 414(4/2563) 
16 พฤษภาคม 2563 

ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทาง
ช่วยเหลืออาจารย์ที่ไม่ผ่านการประเมินผล
งานทางวิชาการ โดยอาจจะมีวิธีการหรือ
ช่องทางพิเศษในการยื่นเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการครั้งต่อไปที่รวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้น 

อธิการบดีรับไปดำเนินการ 

4 414(4/2563) 
16 พฤษภาคม 2563 

ในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม
การเรียนรู้แบบการคิดเชิงวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) โดยเฉพาะนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาฐานความรู้ 
และฐานสมรรถนะของผู้เรียน 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ไปดำเนินการ 

http://meeting.psu.ac.th/meeting/EM7/12561/7.1_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF.pdf
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เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน 
5 414(4/2563) 

16 พฤษภาคม 2563 
มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
การเงินจัดทำรายงานข้อมูลสรุปประเด็น
ปัญหาของการก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรม
ทางวิชาการฯ ณ ที่ดินเช่าของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย โดยให้ระบุเหตุผลความจำเป็น
ในการขอแก้ไขสัญญาจ้างฯ เพ่ือให้เอกสาร 
มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และการเงินไปดำเนินการ 

6 414(4/2563) 
16 พฤษภาคม 2563 

ขอให้อธิการบดีนำข้อสังเกตเกี่ยวกับการ
ดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงไปพิจารณา 
มหาวิทยาลัยมีบทบาทและหน้าที่ในการ
รักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองและสร้าง
คนดีให้แก่สังคม ดังนั้น หากมีการกระทำ
ทุจริตภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควร
มีมาตรการลงโทษอย่างจริงจัง 

อธิการบดีรับไปดำเนินการ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
7.2  รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานคณะทำงานคลังสมองยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย (Think Tank) 
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 406(2/2562) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 

2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานคลังสมองยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (Think Tank)    
เพ่ือทำหน้าที่เป็นเวทีระดมความเห็น ที่ปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย 
ก้าวข้ามข้อจำกัดวิธีการทำงานรูปแบบเดิมไปสู่การสร้างวิถีวัฒนธรรมใหม่ที่สามารถสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต นั้น คณะทำงานคลังสมองยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (Think Tank) 
ได้มีการประชุมไปแล้ว 6 ครั้ง  

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562   
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562  
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562   
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  
- ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 
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ซึ่งจากการประชุมคณะทำงานฯ ได้มีข้อคิดสำคัญในหลายประเด็นเกี่ยวกับการกำหนด
โครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย (Transformation) การกำหนดแผนยุทธศาสตร์
ดำเนินการ แนวทางการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงระบบวิจัย และการบริหารพ้ืนที่ทุ่งใสไช เป็นต้น 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.3  การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 414(4/2563) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563  
แล้วนั้น คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
2563 ได้พิจารณาในประเด็นกรณีที่คณะกรรมการสรรหาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งตามความในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 
มิได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกรณีนี้เอาไว้ แต่ได้กำหนดลักษณะต้องห้ามตามความข้อ 7 กำหนดไว้ว่า  

“ข้อ 7 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้  

(1) เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(2) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง” 

ซึ่งเมื่อพิจารณาตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ มีกรรมการสรรหาฯ ที่ไม่ได้เป็น
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย คือ 1) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ 2) นายก
สมาคมศิษย์เก่า ซึ่งทั้ง 2 ราย มีโอกาสถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการ
สรรหาฯ จึงพิจารณาดำเนินการตามความในข้อ 11 และข้อ 12 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 ดังนี้  

“ข้อ 11 เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 
ให้คณะกรรมการสรรหากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ิมเติมได้เท่าที่จำเป็น โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
และให้มหาวิทยาลัยประกาศในที่เปิดเผย ก่อนดำเนินการสรรหาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ข้อ 12 การตีความตามข้อบังคับนี้ หรือการดำเนินการอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ 
ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้มีมติเห็นชอบ
กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรณีที่กรรมการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกรรมการสรรหาฯ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ แล้ว ขอให้คณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน  
ที่เหลืออยู่ดำเนินการสรรหาต่อไป โดยไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

ที่ประชุมรับทราบ 
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7.4  สรุปรายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างความรู
และนวัตกรรม ความเป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อการขับเคลื่อนสังคม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต
และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและ วิชาชีพในระดับสากล 
ซื่อสัตยมีวินัยใฝปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณ
จากการปฏิบัติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเป็นสังคมฐานความรู บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใหผู้ใฝรูได้มีโอกาสเขาถึงความรู ได้หลากหลายรูปแบบ สำหรับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย   
ในรอบป 2562 สรุปได้ดังนี้ 

ด้านการจัดการศึกษา  
- การพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้กำหนดปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู

ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จัดกระบวนการเรียนรู  กระบวนการทางความคิดและปรับตัวใหทันตอ 
การเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดเป้าหมาย พัฒนาบัณฑิตมีความรู มีทักษะ พรอมทำงาน เกิดหลักสูตรรูปแบบใหม่ 
สำหรับผู้เรียนทุกชวงวัย และหลักสูตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ มีหลักสูตรบูรณาการที่สอนรว่มกันระหว่าง
ศาสตร์/คณะ/วิทยาเขต และหลักสูตรร่วมกับหน่วยภายนอก ทั้งใน/ต่างประเทศ เกิดการ shared-mobilized 
resources ระหว่างคณะ/วิทยาเขต มีระบบ Credit Transfer ใหนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตและระบบ Credit 
Bank ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิต และสามารถออกแบบการศึกษาได้เอง รวมถึงการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดประชุมหรือเขารว่มงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

- การพัฒนาอาจารย มหาวิทยาลัยกำหนดกรอบสมรรถนะอาจารยเพ่ือปรับกระบวนการ
จัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลตามกรอบสมรรถนะสากล PSU-TPSF ไมต่่ำกวาระดับสองผ่านระบบออนไลน์ 
(https://tpsf.psu.ac.th) ซ่ึงอาจารยของมหาวิทยาลัยได้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการสอน
และการสนับสนุนการเรียนรูที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards 
Framework) ระดับ Senior Fellow ประกอบด้วย รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี คณะพยาบาลศาสตร ผศ.ดร.รัตนา 
เวทยประสิทธิ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร ผศ.ดร.ศิริลักษณ บางโชคดี คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.โอภาส     
เกาไศยาภรณ คณะศึกษาศาสตร และอาจารยตรีชาติ เลาแกวหนู คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายใหบัณฑิตมีความรูมีทักษะ พรอมทำงาน 
บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารและใชภาษาอังกฤษได้อย่างดีและถูกตอง และรูภาษาที่ 3 นักศึกษามีความ
เขาใจและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีอัตลักษณ ์I-WiSe และเขาใจสังคมพหุวัฒนธรรม 

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่นานาชาติ นอกจากผลักดันการดำเนินงานด้านหลักสูตร
นานาชาติร่วมกับต่างประเทศ การจัดทำหลักสูตรร่วม (Double/Joint degree) ทั้งในระดับปริญญาตรีและ 
บัณฑิตศึกษาของทุกคณะ/วิทยาเขต การทำ MOU ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยยัง
พัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาต่างชาติ จัดทำโครงการหอพักนักศึกษานานาชาติ โครงการหอพักในเครือข่ายและ
หอพักในความร่วมมือของมหาวิทยาลัย  
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ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเนนการผลิตบัณฑิตมีศักยภาพทางวิจัย
และนวัตกรรม มีทักษะทาง Critical Thinking เพื่อแกโจทยปญหา formulate idea และมีความเป็นนานาชาติ 
บูรณาการภารกิจตามนโยบาย พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทุกพ้ืนที่โดยมุ่งเป้าไปยังพ้ืนที่ 5 จังหวัดของ
วิทยาเขต รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สนับสนุนใหนักวิจัยมีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายวิจัย จัดตั้งสถาบันวิจัย
สำหรับการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยจัดทำระบบฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการ  

ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศการกำหนดวิทยาเขตและการจัดตั้ง 
สวนงานของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการด้วยคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ได้แก คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน และคณะกรรมการ 
นโยบายติดตามและประเมินผล รวมถึงการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน พีเอสยู โฮลดิ้ง จํากัด เพื่อสนับสนุนการลงทุน  
ในนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพทั้งที่เป็นนวัตกรรมพรอมลงทุนและบริษัทพรอมร่วมทุน การประเมิน
คุณภาพภายในปการศึกษา 2561 ซ่ึงผลการประเมิน มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาท่ีดําเนินงานตามภารกิจ
อย่างมีคุณภาพ 

ความกา้วหนาของโครงการพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(MAS : PSU) ระยะที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู ทำงานและประชุม Conference กับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโปรแกรม
บัญชีและการเงินจากสหรัฐ พัฒนาระบบ Accounting/GL สวน Manual : Data Entry และ Report สำหรับ
ระยะที่ 2 ป 2562 พัฒนาระบบใหเป็นลักษณะของการทำงานอัตโนมัติ กระบวนการทำงานด้านการเงินและบัญชี 
การควบคุมระบบบัญชีและการเงินแบบอัตโนมัติ  

หลักสูตร มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 331 สาขาวิชา ประกอบด้วย ระดับ
ปริญญาตรี 147 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 106 สาขาวิชา ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 2 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 75 สาขาวิชา  

นักศึกษา มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาใหม่ทั้งสิ ้น 8,849 คน จําแนกเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 7,805 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 174 คน ระดับปริญญาโท 614 คน ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 127 คน และระดับปริญญาเอก 126 คน นักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษา
ทั้งหมด 35,447 คน จําแนกเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี 31,879 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 356 คน 
ระดับปริญญาโท 2,252 คน ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 114 คน และระดับปริญญาเอก 846 คน 
ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมีผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 9,238 คน  

บุคลากร มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งสิ้น 11,673 คน จําแนกเปนบุคลากรสายสนับสนุน 
9,116 คน บุคลากรสายวิชาการ 2,557 คน (จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 1,584 คน ผูชวยศาสตราจารย 
678 คน รองศาสตราจารย 261 คน และศาสตราจารย 34 คน)  

งบประมาณ ปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณ รวม 13,801.6 ลานบาท 
จําแนก เปนงบประมาณแผนดิน 6,530.5 ลานบาท และงบประมาณเงินรายได้ 7,271.1 ลานบาท คิดเป็นสัดสวน 
งบประมาณแผน่ดิน:งบประมาณเงินรายได 4.7:5.3 

ที่ประชุมรับทราบ 
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7.5  รายงานทางการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี 
ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 กำหนดไว้ว่า 
“ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย 

ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี” นั้น ผู้สอบบัญชีได้จัดส่งรายผลการสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 12(3/2563) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2563 ได้รับทราบรายงานดังกล่าว แล้ว มหาวิทยาลัยจึงเสนอรายงานทางการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 

สินทรัพย์ 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      11,031,364,738.37 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           24,307,304,224.33 

รวมสินทรัพย์           35,338,668,962.70  
 

หนี้สิน 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   1,285,256,862.83 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน            1,653,402,374.96      

รวมหนี้สิน             2,938,659,237.79 
 

สินทรัพย์สุทธิ  
รวมสินทรัพย์สุทธิ          32,400,009,724.91 

 

 

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

รายได้   
รวมรายได้          18,185,951,485.81 
 

ค่าใช้จ่าย 
รวมค่าใช้จ่าย          14,589,227,063.66    
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย       3,596,724,422.15 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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7.6  การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรดีเด่น และผลงาน
ดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่สอนดี
รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อกิจการนักศึกษา และประพฤติปฏิบัติตนดีงาม เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ทั่วไป 
โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างจะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท เข็มกลัดทองคำตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย มูลค่า 20,000 บาท และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล 
รางวัลละ 20,000 บาท และเข้ารับโล่เกียรติยศ และการประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี
ของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับคัดเลือกบุคลากรดีเด่นจะได้รับรางวัล รางวัล 20,000 บาท เข็มกลัดทองคำตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย มูลค่า 20,000 บาท และเข้ารับโล่เกียรติยศในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 13 มีนาคม 2564 และ
เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท 
และเข้ารับโล่เกียรติยศในงานวันสงขลานครินทร์ ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง
ดีเด่น บุคลากรดีเด่น และผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน 2563 ได้มีมติคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหมด่ีเด่น บุคลากรดีเด่น และผลงาน
ดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 ดังนี้ 

1. อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563  
1.1  ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
1.2  ด้านการวิจัย 

  1)  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  2)  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา 

1.3  ด้านบริการวิชาการ ได้แก่  
ศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล  คณะทันตแพทยศาสตร์ 

1.4  ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1.5  ด้านกิจการนักศึกษา ได้แก่ 
  ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ  คณะวิทยาศาสตร์ 

2.  อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 
จำนวน 2 ราย ดังนี้  

2.1 รองศาสตราจารย์ นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์  คณะแพทยศาสตร์ 
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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3.  บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 25623 
3.1  กลุ่มที่ 1 สายวิชาการ 

  1)  ตำแหน่งศาสตราจารย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ 

  2)  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3.2  กลุ่มที่ 2 สายสนับสนุน 
  1)  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ

ชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ ได้แก่ 
นายพัน ยี่สิ้น ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
  2)  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน  ได้แก่ 
  นางกนิษฐา คงแก้ว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาลชำนาญงาน คณะแพทยศาสตร์ 

  3)  กลุ่มท่ี 3 ลูกจ้างประจำ ได้แก่ 
นายขันติ จันทวงศ์ ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต 

ปัตตานี 
  4)  กลุ่มท่ี 4 พนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 

1. นายทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ ตำแหน่งอาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
2. นางสาวโสรยา สิงสาโร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

4.  ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 
4.1  สาขาสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลงาน สารผสมจาก Salmonella phage เพ่ือควบคุมเชื้อ Salmonella ในไก ่
และผลิตภัณฑ์อาหาร  

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติญา วงศ์คำจันทร์ โอราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
4.2  สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มี ได้แก่ 

ผลงาน โครงการตรังเวอนาดอค  
ของอาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

4.3  สาขาการบริการวิชาการ จำนวน 2 ผลงาน  ได้แก่ 

1) ผลงาน โครงการ Coaching โรงงานอุตสาหกรรมยาง  

 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การยางแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ 




