
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 416(6/2563)  

วันเสาร์ที ่19 กันยายน 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. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายสมพงษ์  เจริญสุข
10. อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ
13. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
14. ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

นางสุวิมล  คงพล

ผู้มาประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom 
1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระที่ 2 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 แลว

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41
วา
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5.  นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักดิ์  จันทรัตน์ 

 

ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
2.  นพ.บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
3.  รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุิทย์  สุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
9.  นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
10. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 
 

ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กสุุมา  กูใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร 
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4.  ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายเรวัต  รัตนกาญจน์ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
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 คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
17. ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา  เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
20. ดร.สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  
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21. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 

และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
24. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
25. นายนิติธร  ชำนาญเมือง ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
26. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์  

และแผน 
27. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ รักษาการแทนผู้อำนวยสำนักงานตรวจสอบภายใน 
28. นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการคุณภาพ 

องค์กร  
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตปัตตานี 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย  เอ้ืออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน 

วิทยาเขตปัตตานี 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานิ  เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์  ดือเระ ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

 

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

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

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรีะศักดิ์ คงฤทธิ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย 
 ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และการจัดการ 

5.  ดร.ระพีพันธ์  เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

6.  อาจารย์จิรยุทธ์  จันทนพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง 
1.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
 

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

ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรายงานตัวเป็นรายบุคคลเพื่อแสดงตนในการ
เข้าประชุม ตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และได้แนะนำรองศาสตราจารย์ 
นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ตามมาตรา 20(5) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ต่อจากนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  
2.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช 

 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 415(5/2563)  
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม โดยให้
แก้ไขข้อความ ในหน้า 9 จากเดิม “Outcome Base” เป็น “Outcome Based” 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
3.1  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

ค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ตามความในข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน

แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ “มหาวิทยาลัยและส่วนงานต้นสังกัดกำหนดประเภท 
คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากรที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน     
แต่ละรายการโดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” นั้น 

มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการ
อนุมัตแิละควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลา เป็นต้น ซึ่งที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 415(5/2563) เมื ่อวันที ่ 18 กรกฎาคม 2563 ได้ มีข้อสังเกต         
โดยขอให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องดังกล่าวปรึกษาหารือกับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  มหาวิทยาลัยนำร่างประกาศฯ ดังกล่าวปรึกษานายรังสรรค์ 
ศรีวรศาสตร์ โดยไดป้รับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เพิ่มข้อความข้อ 3(4) ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าหนึ่งชั ่วโมง  
ในหนึ่งวัน โดยการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการที่ไม่เต็มจำนวนชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที ให้มีสิทธิเบิกเงิน     
ค่าล่วงเวลาได้ในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราการเบิกจ่ายตาม (1) และ (2) 

2. ตัดข้อความ “ข้อ 4(2) การปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานไม่เต็มจำนวนชั่วโมง” ออก 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร ่างประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1  แผนงานและยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ได้นำเสนอแผนงานและยุทธศาสตร์
ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งมีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้  

วิทยาเขตภูเก็ตเสนอแผนงานและยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน เนื่องจาก 
กลุ่มพ้ืนที่ 6 จังหวัดอันดามันถือเป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความสวยงาม และความ
เป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติในพ้ืนที่ จึงเป็นเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม
ในด้านความพร้อมสาธารณสุขในพ้ืนที่กลับพบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวยังไม่มีระบบสาธารณสุขที่ดี ประชาชนยังขาดโอกาส 
โดยพิจารณาจากข้อมูลผู้ป่วยในระบบที่ไม่สามารถรักษาได้จึงต้องมีการส่งต่อให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์รักษาต่อ 
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เฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ในปี 2562 มีผู้ป่วยส่งต่อให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
จำนวน 5,830 ราย คิดเป็นจำนวน 10,006 ครั้ง ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมพื้นที่ของจังหวัดระนอง และบางส่วน
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นปัญหาการขาดโอกาสขาดความเท่าเทียมในการได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ ตามยุทธศาสตร์ชาติรัฐบาลได้มีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
นวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพ่ิม
รายได้ให้ประเทศ ดังนั้น วิทยาเขตภูเก็ตจึงได้จัดทำแผนงานและยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นสถานที่ผลิตบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตกรรม 
เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ แพทย์ทางเลือก และอ่ืน ๆ 

2. เพ่ือเป็นสถานที่ทำการวิจัย พัฒนาด้านวิชาการ เพื่อแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดอันดามัน 

3. เพ่ือเป็นสถานพยาบาลขั้นตติยภูมิและเฉพาะทางเป็นหลัก โดยสามารถรักษาโรคซับซ้อน 
และการดูแลรักษาขั้นต้น ตลอดจนการป้องกันโรค 

4. เพ่ือให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดอันดามันได้รับบริการรักษาโรคซับซ้อน การลดค่าใช้จ่าย
ของประชาชนในพื้นที่เก่ียวกับการดูแล ตรวจรักษา และรักษาโรคซับซ้อน 

5. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดอันดามันและประเทศไทย ทำให้ชาวต่างประเทศมาใช้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น 

ภารกิจของศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน 
1. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต เพ่ือให้ประชาชนในกลุ่มอันดามันได้รับบริการการ

รักษาโรคซับซ้อนที่สถานพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้ รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ ายของประชาชนในพื้นที่ 
เป็นสถานพยาบาลขั้นตติยภูมิและเฉพาะทางเป็นหลัก ตลอดจนการศึกษาวิจัยเพ่ือป้องกันโรคและรักษา เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศและสนองตอบยุทธศาสตร์ชาติ 

2. ศูนย์สุขภาพนานาชาติ (International Wellness Center) เพื่อให้บริการทางการแพทย์
เชิงสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพและส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว 
และเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการดำเนินงาน
ในระยะเริ ่มต้น ได้แก่ Medical Check up, Tele-Medicine, Physical activities for aging people (Nurse), 
Dental Clinic และ Traditional Thai herb and medicine product   

3. วิทยาลัยสุขภาพนานาชาติ เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เพียงพอ
และปิดช่องว่างปัญหาของการรักษาของพื้นที่อันดามันในอดีต รวมทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยตามแผนจะมีการผลิตบุคลากรโดยใช้ ความเข้มแข็งของ
คณะที่มีอยู่เดิมเป็นฐาน และขยายความร่วมมือกับวิทยาเขตภูเก็ต รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในพ้ืนที่อันดามัน 

 



8 
 

แนวทางการดำเนินงานและการสร้างความร่วมมือ 
เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ จำเป็นจะต้องใช้ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนต้องมีอัตรากำลังที่เพ่ิมขึ้น จึงจำเป็นต้องให้มีมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้สำนัก
งบประมาณวางงบประมาณสนับสนุน การดำเนินงานจึงจำเป็นจะต้องทำให้เป็นนโยบายของทั้งของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงสาธารณสุข และความเห็นชอบจากสำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ จะต้องได้รับความช่วยเหลือระดมทุนจาก
องค์กรภาคเอกชน และแหล่งทุนอ่ืน 

 

ทั้งนี้ ที ่ประชุมสภาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ  
สรุปได้ดังนี้ 

1. โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มีความเหมาะสมในมิติยุทธศาสตร์ที่จะ
เป็นศูนย์สุขภาพ (Medical Hub) ของไทย และการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต ในเอกสารที่นำเสนอโครงการนี้จะต้อง
ลงทุนประมาณ 5.1 พันล้านบาท เป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานจำนวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ต้องทำแผนธุรกิจ (Business Plan) และการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) รวมทั้งศึกษารายละเอียด
ต่าง ๆ ในการลงทุน เช่น งานส่วนไหนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ส่วนไหนได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ผลตอบแทนในการลงทุน เป็นต้น ตลอดจนศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ต้องมี
เป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีแผนดำเนินงานทั้งในระยะแรกและระยะยาว 

2. ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก    
ซ่ึงต้องพิจารณางบประมาณด้านการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและเกิดผลกระทบกับการบริหารวิทยาเขต
อ่ืน ๆ ในระยะยาว สำหรับข้อมูลด้านการเงินที่เสนอมาครั้งนี้ยังไม่มีมิตดิ้านการเงินที่ชัดเจน ประกอบกับมหาวิทยาลัย   
มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลลดน้อยลง ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะไม่สามารถสนับสนุน
งบประมาณจำนวนมากสำหรับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ได้  

3. ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันไม่ควรทำงานแข่งกับภาคเอกชน แต่ควรเป็นลักษณะ
การเสริมบริการ และศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ต้องทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่ทำงานด้านสุขภาพ    
ในจังหวัดภูเก็ต และนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักหรือปรัชญาในการดำเนินงาน คือการผลิตบุคลากร 
ผลิตองค์ความรู้ และบริการวิชาการ หากโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน จะผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ควรวิเคราะห์ความจำเป็นว่ามีความขาดแคลนแพทย์สาขาต่าง ๆ อย่างไร มีหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืน ๆ ผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์จำนวนเพียงพอหรือไม่ และมหาวิทยาลัยควรเห็นการผลิตองค์ความรู้มากกว่าการหารายได้     
ส่วนด้านการบริการวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนมีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว  

4. ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันต้องกำหนดรูปแบบให้ชัดเจนว่าจะเป็นการให้บริการ   
ในระดับไหน แบบบุคคลทั่วไปสามารถเข้ารับบริการได้ หรือเป็นระดับพรีเมียม ซึ่งการกำหนดระดับการให้บริการ
จะส่งผลต่องบประมาณในการลงทุนทั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ และเนื่องจากในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสร้างรายได้เองค่อนข้างน้อย ดังนั้น ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันนอกจากตอบโจทย์สังคมแล้ว
ต้องตอบโจทย์ที่มาของรายได้ของมหาวิทยาลัยด้วย 
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5. การจัดทำโรงเรียนแพทย์นานาชาติ (International Medical School) มหาวิทยาลัย

สามารถดำเนินการได้โดยใช้งบประมาณจำนวนไม่มากนัก และจะทำให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นนานาชาติ    

โดยคณะต่าง ๆที่เปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยสามารถมาร่วมกันจัดทำหลักสูตรและดำเนินงาน

ร่วมกัน และใช้โรงพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  

6. จังหวัดภูเก็ตเป็นสมาร์ทซิตี้ (Smart City) หากศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันนำ

ดิจิทัลแพลทฟอร์ม (Digital Platform) ไปรวมกับสมาร์ทซิตี้ (Smart City) จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน เช่น 

การใช้ดิจิทัลแพลทฟอร์มในการตรวจรักษาเบื้องต้น เป็นต้น 

7. การก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจนสามารถเปิดให้บริการได้ จะใช้เวลาประมาณ 6 ปี ส่วนการจัดตั้ง Wellness 

Center ควรดำเนินการหลังสุด เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ดำเนินงาน 

8. ในด้านการผลิตบัณฑิต วิทยาเขตภูเก็ตไม่ควรผลิตบัณฑิตเอง แต่ควรให้คณะเดิมที่จัด

การศึกษาเป็นฐานในการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันควรเป็น

สถานที่ศึกษา ดูงานหรือเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยมีการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมและตอบสนอง

ต่อความต้องการของพื้นที่ ซึ่งการสร้างคน การผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร 

9. เนื่องจากเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ซึ่งใน

ระยะต่อไปจังหวัดภูเก็ตควรขยายงานไปด้านอื่น ๆ เช่น ด้านกีฬา การเป็นศูนย์ประชุมโดยมีการท่องเที่ยวเป็นฐาน 

เป็นต้น สำหรับโครงการศูนย์นานาชาติอันดามันที่วิทยาเขตภูเก็ตเป็นเรื่องที่ดีสามารถเป็นเป้าหมายหลักได้   

และขณะนี้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น แต่ใน

การดำเนินงานยังมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านสุขภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญ 

10. ในด้านรูปแบบการบริหารจัดการที่ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันขอเป็นหน่วยงาน

ที่บริหารจัดการแบบพิเศษ มีความอิสระคล่องตัว แต่โครงการนี้ลงทุนโดยใช้งบประมาณจากรัฐบาลจะทำให้ติด

เงื่อนไขราชการ หน่วยราชการจะมากำกับทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรศึกษา

รูปแบบการดำเนินงานของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาล

ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีรูปแบบการบริหารโรงพยาบาลที่มีความอิสระจากการ

บริหารแบบราชการ  

11. ในด้านการบริหารงานต้องหาจุดแข็งที่ทำให้ผู้มารับบริการเกิดความเชื่อมั่นและมี

ความรู้สึกเสมือนกับได้รับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตลอดจนมีการประสานความร่วมมือกับ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในการส่งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หมุนเวียนมาช่วยงานที่ศูนย์สุขภาพ

นานาชาติอันดามัน ซึ่งการสร้างความเชื่อมั่นเรื ่องคุณภาพการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญมาก นอกจากนี้  
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มหาวิทยาลัยควรเป็นผู้ขับเคลื่อนศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน เป็นผู้กำกับนโยบาย มหาวิทยาลัยต้องมีผู้บริหาร

มืออาชีพที่สามารถสร้างรายได้มากกว่ารายจ่ายเป็นผู้ดำเนินงาน  
   

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัย
ไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน เช่น แผนงาน แผนเงิน แผนดำเนินงาน 
เป็นต้น โดยให้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณา และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเป็นระยะ ๆ ในโอกาสต่อไป 

 
4.2  แผนการจัดตั้งสถานีวิจัยพะยูนและหญ้าทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ด้วยมหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมเรื ่องแผนการจัดตั้งสถานีวิจัยพะยูน    
และหญ้าทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะนำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
ก่อนเริ่มดำเนินการตามระเบียบวาระที่ 5.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายก

สภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานที่ประชุมได้ออกจากห้องประชุม ต่อจากนั้น 
ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และได้ดำเนินการ
ตามระเบียบวาระดังกล่าว  

ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้ 

1. ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 414(4/2563) เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ได้ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. 
โดยระบบการประชุมทางไกล เพ่ือพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 9 ของข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อ 3(2) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  

“ข้อ 9 ให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้  

(1) ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั
ได้คนละหนึ่งชื่อ 
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(2) ให้คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนักและส่วนงานที่เรียกชื ่ออย่างอื่นที ่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยส่วนงานละหนึ่งชื่อ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ส่วนงานใดมีคณะกรรมการประจำส่วนงาน ให้คณะกรรมการประจำส่วนงานนั้นประชุมร่วมกั น
เพ่ือเสนอชื่อตามมติของคณะกรรมการประจำส่วนงานดังกล่าว  

(3) ให้สภาอาจารย์ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย หนึ่งชื่อ 
(4) ให้สภาพนักงาน เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย หนึ่งชื่อ 
(5) ให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัย หนึ่งชื่อ” 
และตามความในข้อ 3 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
“ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(2) ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขต คณะ 

วิทยาลัย สถาบัน สำนักและส่วนงานทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน 
หรือสำนักเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยส่วนงานละหนึ่งชื่อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ส่วนงานใด  
มีคณะกรรมการประจำส่วนงานให้คณะกรรมการประจำส่วนงานนั้นประชุมร่วมกันเพ่ือเสนอชื่อตามมติของคณะกรรมการ
ประจำส่วนงานดังกล่าว” 

2. จัดทำหนังสือให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยให้
เสนอชื่อพร้อมทั้งแนบรายละเอียด ประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมทั้งให้เหตุผล
สนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยส่งชื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณา ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. 

3. ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยให้เหลือเพยีง
หนึ่งชื่อตามความในข้อ 10 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และส่วนงาน ได้เสนอรายชื่อผู้เหมาะสม จำนวน 12 รายชื่อ และเนื่องจาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ได้ขอสละสิทธิ์จากการเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
จึงเหลือรายชื่อผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จำนวน 11 รายชื่อ 

ต่อจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย โดยพิจารณาคุณสมบัติ ตามความในข้อ 7 และข้อ 8 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรง
ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ได้แก่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรู้ความเข้าใจ
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ด้านการศึกษา มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 
มีความเป็นนานาชาติ (Internationalization) มีความคิดริเริ่ม และมีภาวะผู้นำ  

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดวิธีการกลั่นกรองพิจารณาผู้ที่สมควรดำรง
ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยให้กรรมการสรรหาฯ ทุกคนลงคะแนนเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยได้คนละ 1 ชื่อ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามความในข้อ 10 ของข้อบังคับฯ ที่ได้กำหนดไว้ว่า 
“ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ให้เหลือเพียงหนึ่งชื่อ” ผลจากการนับคะแนนปรากฏว่า ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นผู้ได้รับคะแนน
จากการเสนอชื่อสูงสุด จำนวน 8 คะแนน จากจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด จำนวน 9 คน ที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาฯ จึงมีมติให้เสนอชื่อศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 19 กันยายน 2563 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณากำหนดวิธีการเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่
ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยว่า “เห็นชอบ” หรือ 
“ไม่เห็นชอบ” กับรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยเสนอ จำนวน 1 ชื่อ ตามความในข้อ 10 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 ซึ่งผลจากการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ   
ให้ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ 
ศรีศุกรี ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ที่ได้กำหนดไว้ว่า “เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว   
ให้ประธานกรรมการสรรหาทาบทามความสมัครใจในการที่จะดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย” ต่อจากนั้น
ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบว่าได้ทาบทามด้วยวาจาทางโทรศัพท์ 
กับศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปรากฏว่าศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรณเวลา ยินดีรับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้
ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ศาสตราจารย์นายแพทย์
จรัส สุวรรณเวลา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์  นพ.อาวุธ ศรีศุกรี 
ประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ที่ได้กำหนดไว้ว่าเมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว
ให้ประธานกรรมการสรรหาทาบทามความสมัครใจในการที่จะดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์
นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้ทาบทามด้วยวาจาทางโทรศัพท์กับศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา 
ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรากฏว่าศาสตราจารย์ นพ.จรัส 
สุวรรณเวลา ยินดีรับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งต่อไป  
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5.2  การแตง่ตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ศาสตราจารย์
ดร.ปราณี กุลละวณิชย์  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข  ดร.บุญปลูก ชายเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธาน 
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์     
ได้ดำเนินการสรรหาตามลำดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนกำหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ทุกท่านพิจารณา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการภายในพบบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดวิธีการสรรหาฯ และแจ้งการทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นสำคัญที่ต้องการขับเคลื่อนในอีก 4 ปี
ข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 

3. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานระดับภาควิชา จำนวน 
3 หน่วยงาน ในคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ของแต่ละ
หน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ หน่วยงานละ  
ไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ต่อคณะกรรมการ
สรรหาฯ หน่วยงานละ 2 คน รวม 6 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563  

4. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในคณะศิลปศาสตร์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
จำนวน 1 ชื่อ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

6. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายนอกเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์   
ซึ่งมผีู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 6 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 
2 ราย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563                     

7. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา
โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การนำแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ 
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
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ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซ่ึงเป็นวันสุดท้าย
ของการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญ
มาสนทนา จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
ประกอบด้วย ผู้ที่เป็นผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ โดยนำเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การนำแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563  

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 
2563 เป็นต้นไป  

ทีป่ระชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์เสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กานดา จันทร์แย้ม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  

 
5.3  การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ดำเนินการ
กลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาตามลำดับ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมหารือวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการแต่งตั้งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

2. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีหนังสือแจ้งเวียนขั้นตอนการกลั่นกรอง  
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 

3. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เพื่อชี้แจง
รายละเอียดวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน 2563 

4. วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ออกหนังสือแจ้งให้ 3 หน่วยงาน ในสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา ได้แก่ สำนักงานบริหารสถาบัน ศูนย์วิจัยด้านวัฒนธรรมและนวัตกรรมสังคม และศูนย์บริการวิชาการ
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และพันธกิจสังคม เพื่อจัดดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
ของแต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา หน่วยงานละไม่เกิน 2 ชื่อ และเชิญผู้แทนหน่วยงานในสถาบันฯ มาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ หน่วยงานละ 2 คน (ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน 1 คน และผู้ปฏิบัติงาน
สังกัดหน่วยงาน 1 คน รวม 6 คน) โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 
27 กรกฎาคม 2563 

5. ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยสังกัดสถาบันวัฒนธรรมศึกษา                         
กัลยาณิวัฒนาทุกคน โดยยึดถือรายชื่อ ณ วันที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา คือ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โดยแต่ละคนสามารถเสนอชื่อได้จำนวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอต่ออธิการบดี ประธาน

กรรมการกลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 
6. ออกหนังสือแจ้งให้คณะ/ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์                   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา 
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ให้เสนอชื่อโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ/ส่วนงาน ๆ 

ละไม่เกิน 2 ชื่อ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 
7. ออกหนังสือแจ้งรองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านวัฒนธรรม หากประสงค์จะเสนอชื่อ     

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ให้เสนอชื่อ จำนวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอ
ต่ออธิการบดี ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 

8. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โดยพิจารณาจากข้อมูลการเสนอชื่อ ข้อมูลประวัติบุคคล  

การบริหารงาน และผลงาน ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 6 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้
เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อมาสนทนากับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 

9. วันที ่ 10 สิงหาคม 2563 ออกหนังสือแจ้งผู ้ผ่านการกลั ่นกรองจากการเสนอชื่อ     
เพื่อพิจารณาการตอบรับการทาบทาม โดยให้ผู้ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารสถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนาตามแผนพัฒนาสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา หรือแนวทางการบริหารสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาที่เป็นแนวคิดของผู้ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก่อน

เข้าสนทนากับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยแจ้งการตอบรับ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 
10. มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือเชิญรองอธิการบดีวิทยาเขตต่าง ๆ หรือผู้แทน มาให้ข้อมูล

กับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ หรือให้ข้อมูลเป็นเอกสาร 
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11. คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนาสนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา รองอธิการบดีวิทยาเขต

ต่าง ๆ หรือผู้แทน และผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 

คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนาได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด 
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ ่งที ่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่ คณะกรรมการ

กลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัตใิห้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 เป็นต้นไป  

 
5.4  การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน
กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ดำเนินการกลั่นกรองผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ตามลำดับ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมหารือวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 

2. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบขั้นตอนการกลั่นกรอง   
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 

3. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบบุคลากรสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการ
ทดสอบ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 

4. วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ออกหนังสือแจ้งให้ 3 หน่วยงาน ในสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์
และการทดสอบ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา   
และพัฒนาเครื่องมือ เพื่อจัดดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการ
ทดสอบของแต่ละหน่วยงาน ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
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เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ หน่วยงานละไม่เกิน 2 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานซึ่งจะให้ข้อมูล
การกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ หน่วยงานละ 2 คน (ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน 1 คน และผู้ปฏิบัติงาน
สังกัดหน่วยงาน 1 คน รวม 6 คน) โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 
26 มิถุนายน 2563 

5. ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์
และการทดสอบทุกคน โดยยึดถือรายชื่อ ณ วันที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบบุคลากรสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์
และการทดสอบ คือ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ โดยแต่ละคนสามารถเสนอชื่อได้จำนวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอต่ออธิการบดี 
ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

6. ออกหนังสือแจ้งให้คณะ/ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการ
ทดสอบ ให้เสนอชื่อโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ/ส่วนงาน ๆ ละไม่เกิน 1 ชื่อ ภายในวันที่ 
26 มิถุนายน 2563 

7. ออกหนังสือแจ้งรองอธิการบดีวิทยาเขตต่าง ๆ หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ให้เสนอชื่อ จำนวน  1 ชื่อ โดยให้เสนอต่อ
อธิการบดี ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

8. ออกหนังสือถึงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหาร
ของสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบที่ควรจะเป็น คุณลักษณะของผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์
และการทดสอบที่ควรจะเป็นในมุมมองของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และเสนอชื่อผู้ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
เห็นว่าสมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 
2563 

9. ออกประกาศรับสมัครทั่วไปผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์
และการทดสอบจากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกำหนดวันสุดท้ายของการรับสมัคร คือ วันที่ 26 
มิถุนายน 2563 

10. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลรายชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบจากการเสนอชื่อ และจากการเปิดรับสมัคร
ทั่วไป โดยพิจารณาจากข้อมูลการเสนอชื่อ ข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน และผลงาน ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
จำนวน 10 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อมาสนทนากับคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ จำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

11. วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ออกหนังสือแจ้งผู้ผ่านการกลั่นกรองจากการเสนอชื่อ 
และจากการเปิดรับสมัครทั่วไป เพื่อพิจารณาการตอบรับการทาบทาม โดยให้ผู้ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทาง   
การบริหารสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ตามแผนพัฒนาสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
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หรือแนวทางการบริหารสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบที่เป็นแนวคิดของผู้ตอบรับการทาบทาม 
เพื่อส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยแจ้งการตอบรับภายใน
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 

12. ออกหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องกับสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบในฐานะ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาสนทนาให้ข้อมูลการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์
และการทดสอบ หรือให้ข้อมูลเป็นเอกสาร 

13. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ จากการ
เปิดรับสมัครทั่วไป และจากการเสนอชื่อ รวมทั้งผู้ตอบรับ และผู้ปฏิเสธการมาสนทนากับคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 

14. คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์
และการทดสอบสนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์
และการทดสอบ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ผู้เกี่ยวข้องกับ
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา      
และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์
และการทดสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์
อาซีซัน แกสมาน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2563 เป็นต้นไป  
 

5.5  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 71(4/2563) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับ
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 45 ราย ดังนี้ 
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 21 ราย ดังนี้ 

1.1.1 อาจารย์สุรินรัตน์ แก้วทอง  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
คณะนิติศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน (รหัส 6701) ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   
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1.1.2  ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์ (สุขเลื่อง) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าเทคโนโลยี
พลังงาน (รหัส 1803) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.3  ดร.รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (รหัส 0112) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.4  ดร.อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (รหัส 0151) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562  เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.5  DR. KRISTOF SAVSKI พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
(รหัส 7401) ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563  เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.6  ดร.นิตยา อัมรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (รหัส 5123) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.7  ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา 
การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบัญชี (รหัส 6801) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8  อาจารย์สรินฎา ปุติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา 
(6104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.9  ดร.บุญจิรา มากอ้น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส 6113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.10  ดร.รุจินาถ ศรีวุ่น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.1.11  ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการแปล
และการล่าม (รหัส 7901) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.12  ดร.สมใจ จันทร์อุดม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ (รหัส 1120) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.13  Ms. Anny Mardjo พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) (รหัส 6802) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.14  ดร.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาจีน (รหัส 7115) อนุสาขาวิชาภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (รหัส 711501) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 26 
ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.15  ดร.อรกมล วังอภิสิทธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
และขนส่ง (รหัส 1107) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ ์

1.1.16  ดร.มักตาร์ แวหะยี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(รหัส 1110) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.17  อาจารย์พะเยาว์ ละกะเต็บ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสังคมวิทยา (รหัส 6110) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง   
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.18  ดร.ชาคร ประพรหม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ (รหัส 6103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.19  ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.1.20  ดร.พงศกร พิชยดนย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.21  ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
ภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
หรือการศึกษา หรือครุศาสตร์ (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (รหัส 650125) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 
23 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 12 ราย ดังนี้ 
1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (รหัส 5302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เพชรวโรทัย พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1  
สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ (รหัส 0165) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ    
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
การแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 2 สาขาวิชา
แพทย์แผนไทย (รหัส 2501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์ ข้าราชการพลเรือน     
ในสถาบันอุดมศึกษา ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 7104) อนุสาขาวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (รหัส 710401) ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา ปุรินทราภิบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (รหัส 7105) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง  
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา 
การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี  (รหัส 6801) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด ยุทธานันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 0104) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.2.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับ
เรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 2 สาขาชีววิทยาช่องปาก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม  2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (รหัส 1120) อนุสาขาวิศวกรรมโลหการ (รหัส 112003) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 
2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.2.12 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื ้ออนันต์ เตชะโต พนักงานมหาวิทยาลัย  
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม    
(รหัส 5302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.3  อนุมัตใิห้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
1.3.1  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชานิเวศวิทยา (รหัส 0182) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3.2  รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ประชาเสรี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(รหัส 1104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.4  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
1.4.1  อาจารย์วัชรีย์ เพชรรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา

ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 
(รหัส 7101)  
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1.4.2  ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ (รหัส 0165)    

1.4.3  ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคม
วิทยา (รหัส 6110)    

1.4.4  ดร.สิริภัทร์ โชติช่วง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการ
จัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(รหัส 6802) 

1.5  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1.5.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ ชูโต พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (รหัส 0132) 
1.5.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ทวีปรีดา ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ (รหัส 0165)  

1.5.3  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา (รหัส 650106)   

1.6  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1.6.1  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (รหัส 1801)  

1.6.2  รองศาสตราจารย์สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
ทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาทันตกรรม 
จัดฟัน (รหัส 3109)  

1.6.3  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิยา เกาศล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม (รหัส 1105) 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั ้งตำแหน่งผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์ จำนวน 21 ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 12 ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย 

ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย        

และตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 



24 
 

2.  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
2.1  เห็นชอบการกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

2.1.1  ราย ดร.รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) อนุสาขาวิชาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร (รหัส 180903) กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2.1.2 รายอาจารย์ปุญชิดา แสนพิทักษ์  คณะวิเทศศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (รหัส 9122) กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ 
จำนวน 2 ราย  

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.2  เห็นชอบการกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ทั้งนี้ ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อมูลสาขาที่เชี่ยวชาญ  
และสังกัดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานทางวิชาการ รายอาจารย์ปุณชิดา แสนพิทักษ์ ในเอกสาร
หมายเลข 2 แบบเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการให้ถูกต้อง จากเดิมเป็น 

“1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม สาขาท่ีเชี่ยวชาญ ภาษาไทย สังกัด
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2) รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร สาขาที่เชี่ยวชาญ ญี่ปุ่นศึกษา Japanese 
Folklore สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานทางวิชาการรายราย ดร.รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย และรายรายอาจารย์ปุญชิดา แสนพิทักษ์ และ
เห็นชอบการกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงาน    
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 4 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง  
ทางวิชาการเสนอ 
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3.  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รายศาสตราจารย์สุเทพ จารุรัตนศิริกุล  
คณะแพทยศาสตร์ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เทียบเคียงสาขาวิชารายศาสตราจารย์สุเทพ จารุรัตนศริกิุล 
จากเดิม “สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ” เป็น “สาขาวิชาอายุรศาสตร์” 

 

4.  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รายรองศาสตราจารย์กมลวิช เลาประสพวัฒนา  
คณะแพทยศาสตร์ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้ร่วมวิจัยลงนามรับรองการแก้ไขสัดส่วนการมีส่วนร่วม   
ในผลงานวิจัยทั้ง 2 เรื่อง ในแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด 

 

5. ผลการพิจารณาทบทวนการประเมินผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 รายผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ 

ประชุมมีมติเห็นชอบการไม่แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยัวัฒน ์ผดุงพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ เสนอ 

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาวิธีการหรือ
ขั้นตอนในการพิจารณาทบทวนการประเมินผลงานวิชาการเพิ่มเติม โดยอาจจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ อีกชุดหนึ่ง 
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการดังกล่าว  

 

6. การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รายรองศาสตราจารย์
สายัณห์ สดุดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยืนยันผลการประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์      
รายรองศาสตราจารย์สายัณห์ สดุดี โดยมีผลงานวิจัย 3 เรื่องที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งมีส่วนร่วมร้อยละ 50 คุณภาพ
ระดับดีมาก และตำรา 1 เรื่อง ที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งมีสว่นรว่มร้อยละ 50 คุณภาพระดับดีมาก ซ่ึงคุณภาพของผลงาน
อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 

 
5.6  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์   

ตามคำสั ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที ่ 011/2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560        
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 31 มีนาคม 
2564 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระตำแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

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

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

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่า 
จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว  กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข กรรมการ 
5.  นายสราวุธ  เบญจกุล  กรรมการ 
6.  คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
7.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
8.  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ 
9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
10. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 

5.7  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 008/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560        

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ ดร.มูอัสซัล บิลแสละ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม 2560 ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น 
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ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระตำแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

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

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

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่า 
จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ

สื่อสาร 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว   กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข  กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ  กรรมการ 
6.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
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7.  คณบดีคณะวิเทศศึกษา  กรรมการ 
8.  คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน   กรรมการ 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรรมการ 
10. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 
 

5.8  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของอธิการบดี 
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 412(2/2563) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 

2563 ได้มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยขอให้คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล
พิจารณาเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
ของอธิการบดี และของหัวหน้าส่วนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นั้น  

ตามความในข้อ 3 ของแนวปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ระบบติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของอธิการบดี กำหนดไว้ว่า “ให้คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผลเสนอตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของอธิการบดี โดยมีองคป์ระกอบ ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน เป็นประธานกรรมการ 
2. ประธานกรรมการจากข้อ 1 คัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและคัดเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ รวมไม่เกิน 4 คน 
3. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ และอาจจะมีผู้ช่วยเลขานุการ

ได้ไม่เกิน 2 คน” 
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล ในคราวประชุมครั้งที่ 9(1/2563) 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรยีนรู้
และพัฒนาของอธิการบดี ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข  ประธานกรรมการ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 

2. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว  กรรมการ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 

3. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย  กรรมการ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระเดช  ทองอำไพ  กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล  กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 
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6. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 
(ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง) 

7. นายบุญส่ง  มหัทธนาภรณ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวปรรณพัชร์  ตั้งสมิตาธนินทร์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

      

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของอธิการบดี ตามที่คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผลเสนอ 

 
5.9  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของหัวหน้าส่วนงาน 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 412(2/2563) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2563 ได้มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยขอให้คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล
พิจารณาเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
ของอธิการบดี และของหัวหน้าส่วนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นั้น  

ตามความในข้อ 2 ของแนวปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ระบบติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน กำหนดไว้ว่า “ให้คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผลเสนอตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของหัวหน้าส่วนงาน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน เป็นประธานกรรมการ 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 
4. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ และอาจจะมีผู้ช่วยเลขานุการ

ได้ไม่เกิน 2 คน” 
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล ในคราวประชุมครั้งที่ 9(1/2563) 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรยีนรู้
และพัฒนาของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของหัวหน้าส่วนงาน
คณะวิทยาศาสตร์ 

1.1  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว ประธานกรรมการ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 

1.2  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย) 

1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต กรรมการ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย) 

1.4  ศาสตราจารย์ นพ.ยง  ภู่วรวรรณ กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 
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1.5  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
1.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์  พนิชยากุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.7  นางสาวปรรณพัชร์  ตั้งสมิตาธนินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของหัวหน้าส่วนงาน 
คณะศึกษาศาสตร์ 

2.1  ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ ประธานกรรมการ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 

2.2  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย) 

2.3  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย) 

2.4  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 

2.5  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
2.6  ดร.วรภาคย์  ไมตรีพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.7  นางสาวปรรณพัชร์  ตั้งสมิตาธนินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของหัวหน้าส่วนงาน 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

3.1  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์  ประธานกรรมการ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 

3.2  รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์  กรรมการ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย) 

3.3  ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ   กรรมการ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย) 

3.4  รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์ กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 

3.5  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
3.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์  แสงจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
3.7  นางสาวปรรณพัชร์  ตั้งสมิตาธนินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของหัวหน้าส่วนงานคณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์      
และคณะพยาบาลศาสตร์ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผลเสนอ 
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5.10 การพิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมทีจ่ะดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

ตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  
ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

“มาตรา 29 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่
มหาวิทยาลัยและสนับสนุนการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจาก
ตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 045/2560 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คำสั่งที่ 
005/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และคำสั่งที่ 091/ว092 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สภามหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี    
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นั้น   

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 ได้กำหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนแต่ไม่เกินสามสิบห้าคน 

 ข้อ 6 กรรมการมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(1) เป็นผู้สนใจและศรัทธาในกิจการของมหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(2) เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเพ่ือประโยชน์ต่อการ 

พัฒนามหาวิทยาลัย 
(3) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทรงคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 ข้อ 7 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
และหากมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มระหว่างวาระ ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ิมเติมดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งเท่ากับ
วาระของคณะกรรมการชุดนั้น 

 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการประจำส่วนงาน สภาอาจารย์ และสภาพนักงานพิจารณาเสนอชื่อ
บุคคลที่มีความเหมาะสมตามข้อ 6 โดยเสนอในฐานะประธานกรรมการและกรรมการอีกไม่เกินสิบคน โดยอาจเลือก
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนหรืออ่ืนใดต่ออธิการบดี   

ให้อธิการบดีคัดเลือกรายชื่อ โดยหารือกับรองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบการบริหารงาน 
ของวิทยาเขตเพื่อให้ได้ครอบคลุมตัวแทนจังหวัดภาคใต้เป็นอย่างน้อย และให้มีส่วนที่สนับสนุนการดำเนินกิจการ
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ต่าง ๆ ของวิทยาเขตด้วย แล้วนำรายชื่อที่คัดเลือกได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้
ความเห็นชอบ ในการนี้ที่ประชุมอาจเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพิ่มเติมด้วยก็ได้  ทั้งนี้ ให้คำนึง 
ถึงการดำเนินงานในกิจการของทุกวิทยาเขตและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งอาจให้ครอบคลุม  ดังนี้ 
(1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ หรือมีประสบการณ์การทำงานในภาคใต้ 

หรือ 
(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ 
(3) เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการมหาวิทยาลัย หรือ 
(4) เป็นผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย 
(5) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร” 

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อพิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธาน
และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยได้จัดทำบันทึกแจ้งให้คณะกรรมการประจำส่วนงาน สภาอาจารย์ และ
สภาพนักงานพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ตามบันทึกที่ มอ 091/ว 092 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  

 2. อธิการบดีได้ประชุมหารือกับรองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขต 
เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2563 

 3. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 
2 มิถุนายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีได้ขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมที่จะดำรง
ตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมพร้อมแนบข้อมูลประวัติบุคคล จำนวนคนละไม่เกิน 2 รายชื่อ 
และเสนอไปยังอธิการบดี ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

 4. อธิการบดีและรองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขตได้ประชุมหารือ
เพ่ือพิจารณารายชื่อที่ได้รับการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2563 

 5. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 
5 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

 6. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทาบทามความสมัครใจของผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้เหมาะสม  
ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ตอบรับการทาบทาม จำนวน 
30 ราย 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้นายก
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.  นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ ประธานกรรมการ 
2.  นายแพทย์ก้องเกียรติ  เกษเพ็ชร์ กรรมการ 
3.  นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง กรรมการ 
4.  นายจำรัส  ปิติกุลสถิต กรรมการ 
5.  ว่าที่ร้อยตรีเจตน์  มาหามะ กรรมการ 
6.  นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ กรรมการ 
7.  ดร.ชัยอนันต์  สุทธิกุล กรรมการ 
8.  ดร.ชาติชาย  นรเศรษฐาภรณ์ กรรมการ 
9.  นายเชาวพงศ์  ฐิติสวัสดิ ์ กรรมการ 
10. ดร.ถาวร  เรืองวรุณวัฒนา กรรมการ 
11. นายบรรจง  นิสภวาณิชย์ กรรมการ 
12. นายแพทย์บัญชา  พงษ์พานิช กรรมการ 
13. นายแพทย์ประพนธ์  โชตกิมาศ กรรมการ 
14. นายประพันธ์  บุณยเกียรติ กรรมการ 
15. นางสาวปิยะนุช  หงส์หยก กรรมการ 
16. ทันตแพทย์พงศ์ชัย  ภูพิชญ์พงษ์ กรรมการ 
17. นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ กรรมการ 
18. พลตรีพัชร  รัตตกุล กรรมการ 
19. นายพิทักษ์  ก่อเกียรติพิทักษ์ กรรมการ 
20. นายวิถี  สุพิทักษ์ กรรมการ 
21. นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี กรรมการ 
22. นายแพทย์สมชัย  เจียรนัยศิลป์ กรรมการ 
23. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการ 
24. ดร.สมยศ  กีรติชีวนันท์ กรรมการ 
25. นายสมหมาย  เจ่งถาวร กรรมการ 
26. นายสิริพงศ์  อรุณรัตนา กรรมการ  
27. นายสุวิทย์  กิ่งแก้ว กรรมการ 
28. นายอนุพาสน์  สุวรรณมงคล กรรมการ 
29. นายอภินันท์  ศรีสมานุวัตร กรรมการ 
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30. นายเอกชัย  ลิมปิโชติพงษ์ กรรมการ 
31. นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั ้งนายบัญญัติ  
จันทน์เสนะ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย จำนวน 30 ราย ตามท่ีเสนอ 

  
5.11  รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 010/2562  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 สภา

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงได้ปฏิบัติหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนงาน และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 3 ครั้ง ซ่ึงผลการดำเนินงานสรุปไดด้ังนี้ 

การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการทบทวนตัวชี้วัด (KPIs) ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ทั้งด้านงานบริการวิชาการ งานวิจัย และการเรียนการสอนที่สามารถวัดผลผลิต/ผลลัพธ์ ซึ่งจะช่วยเสริมชื่อเสยีง
ด้านวิชาการงานวิจัย ผลักดันให้การจัดลำดับของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงการกำกับดูแลการจัดการ
คลังข้อมูล (Big Data) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลในทุกระบบ และการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการรับนักศึกษา 
ผลงานตีพิมพ์ อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร และมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ดังนี้ 

1. การกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ยุทธศาสตร์ ควรระบุให้ชัดเจนหรือมีกรอบเวลา (Time 
Frame) ชัดเจนว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด มีตัววัดผลที่ชัดเจน กรณีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจต้องวัดให้ชัดเจน 
และมีที่มา วิธีการวัดว่าวัดอย่างไรและเป็นรูปธรรม สำหรับการทบทวนคณะ/ภาควิชาที่ซ้ำซ้อนกันต้องเร่งดำเนินการ 
หากปรับตัวได้เร็วจะสามารถดำเนินการได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมาก   

2. การรับนักศึกษาปริญญาตรีได้ลดลง ต้องพิจารณาสาเหตุหรือพิจารณาทางลึกด้วย 
เช่น คนที่สำเร็จการศึกษาแล้วไปหางานทำลำบาก หรือไปแข่งขันไม่ได้ ในมิตินี้ถือเป็นความเสี่ยง นอกจากนี้ การ
ไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตรหรือปรับปรุงการรับนักศึกษา อาจทำให้มีปัญหาได้  

3. เป้าหมายของงานวิจัย ควรมองในด้านคุณภาพหรือทางลึกด้วย โดยให้วัดผลว่างานวิจัย
แตล่ะฉบับมีการนำไปใช้เท่าไร หรือนำไปใช้แล้วเกิดผลหรือนวัตกรรม (Innovation) เพ่ือสามารถชี้วัดได้ว่างานวิจัย
ที่จัดทำมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในระดับประเทศหรือเอกชนได้  

4. Digital Transformation ใน Module ระบบการเงินบัญชี ต้องหามาตรการหรือมี
แผนการทำงานที่ชัดเจนว่าขณะรอระบบที่สมบูรณ์จะสามารถดำเนินการสิ่งใดก่อนได้ เพราะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ 
(Key Success) ทั้งนี้ Module ระบบการเงินบัญชีให้ยึด GFMIS เป็นหลัก เนื่องจากเป็นระบบที่เสถียรและใช้ได้
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ทั่วไป สามารถปิดบัญชีได้วันต่อวัน และสามารถดึงข้อมูลมาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ได้ ต้องกำหนดเวลาที่จะ
แล้วเสร็จชัดเจนและรวดเร็ว มีขอบเขตเวลาในการดำเนินการ และดำเนินการให้ได้ตามที่กำหนดไว้ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีเสนอ 

 
5.12 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
หมวด 3 ข้อ 9 กำหนดให้หน่วยงานเสนอประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่ออธิการบดี   
ตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดและอธิการบดีเสนองบประมาณประจำปีดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิจารณา 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพื่อถือเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป นั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 5,597.8366 
ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 209.8669 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.61  ซึ่งงบประมาณ
จำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2564 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 
2564 มหาวิทยาลัยต้องมีงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อใช้ในการดำเนินงานอีก จำนวน 8 ,558.7059 ล้านบาท 
รวมงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 14,156.5425 ล้านบาท 
จำแนกสัดส่วน งบประมาณแผ่นดิน : งบประมาณเงินรายได้ คือ 39.5 : 60.5   

ประมาณการรายรับ-ประมาณการรายจ่าย 
1. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2564 มีประมาณการรายรับ จำนวน 14,156.5425 

ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 524.0177 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.57 
1.1 รายได้ จำนวน 12,667.0326 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.47 
1.2 เงินสะสม จำนวน 1,489.5099 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.53 

2. ประมาณการรายจ่าย 
2.1 งบประมาณรายจ่ายภาพรวม จำนวน 14,156.5425 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 

2563 จำนวน 524.0177 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.57   
2.2 งบประมาณรายจ่ายตามงบรายจ่ายภาพรวม จำนวน 14,156.5425 ล้านบาท 

3. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ด้านการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3.1 ประมาณการรายรับ จำนวน 8,284.7921 ล้านบาท 
3.2 ประมาณการรายจ่าย จำนวน 8,707.1400 ล้านบาท 
 



36 
 

4. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ด้านบริการรักษาพยาบาล 
4.1 ประมาณการรายรับ จำนวน 5,871.7504 ล้านบาท 
4.2 ประมาณการรายจ่าย จำนวน 5,449.4025 ล้านบาท 

5. งบประมาณปีงบประมาณ 2564 ตามกรอบทิศทาง นโยบายมหาวิทยาลัย 
5.1 HRD การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) รวมจำนวน 

2,631.6057 ล้านบาท 
5.2 RID การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและพัฒนาประเทศ (Research Innovation 

Development) รวมจำนวน 4,291.9749 ล้านบาท 
5.3 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (Increase Management Efficiency) รวมจำนวน 

7,232.9619 ล้านบาท 
โดยงบประมาณปีงบประมาณ 2564 จำนวน 14,156.5425 ล้านบาท จำแนกเป็น 
1. งบประมาณที่ใช้เพื่อการดำเนินงานตามภารกิจปกติของมหาวิทยาลัย (RUN) จำนวน 

5,912.8456 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.77 (IME 3 และ IME 5) 
2. งบประมาณที่ใช้เพ่ือการขับเคลื่อนหรือสร้างความเติบโตให้กับมหาวิทยาลัย (GROWTH) 

จำนวน 8,243.6969 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.23 (HRD+RID+IME1+IME2+IME4) 
ซึ่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของส่วนงาน ที่ประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 14(5/2563) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563   
ไดพิ้จารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การพิจารณางบประมาณแบบแยกเป็นส่วนงาน โดยแบ่งส่วนงานที่มหาวิทยาลัยจะต้อง

สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยกับส่วนงานที่สามารถหารายได้สนับสนุน
มหาวิทยาลัย หากมีระบบที่ดีอาจจะทำให้มีข้อมูลที่สามารถนำมาพิจารณาได้อย่างชัดเจนกว่าการพิจารณา       
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าวเสนอคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินพิจารณาต่อไป 

2. การดำเนินการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ มหาวิทยาลัยจะต้องไปพิจารณาว่าจะดำเนินการ   
ในเรื่องดังกล่าวอย่างไร มหาวิทยาลัยยังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial 
Risk) ซึ่งมีความสำคัญ ดังนั้น ฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัยควรจะมีบทบาทในการพิจารณาประเด็นการประเมิน
ความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลคงคลัง และงบดุลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เห็นสภาพคล่อง
ทางการเงิน โดยจะต้องอาศัยหลักฐาน Evidence based financing ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยนำประเด็นดังกล่าว
ไปพิจารณาดำเนินการต่อ  

3. งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานหลายส่วนงานเป็นงบขาดดุล ดังนั้น ส่วนงานจะต้อง
วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศให้มากท่ีสุด 
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4. ในการลงทุนด้านต่าง ๆ มหาวิทยาลัยควรดำเนินการในลักษณะมืออาชีพ เพราะใช้
งบประมาณในการลงทุนค่อนข้างสูง อาจจะต้องอาศัยผู้เชี ่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาช่วยในการดำเนินการ 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยควรพิจารณาประเด็นการสร้างรายได้จากการใช้พื้นที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย   
โดยควรเริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีจะต้องใช้เวลาดำเนินการระยะยาว 

5. ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลง โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้งบทุนวิจัยมาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะ
ช่วยกระตุ้นให้การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย
มั่นคงในระยะยาว  

6. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินได้ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนการเงิน
ระยะกลาง (แผน 5 ปี) ซึ่งจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วม     
ในการวางแผนทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการหารายได้ และควบคุมรายจ่าย ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนธุรกิจ (Business plan) ที่มีความชัดเจน รวมทั้งข้อมูลผลประกอบ 
การลงทุน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่สภามหาวิทยาลัย  

7. ระบบบัญชีการเงินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-MAS) ที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้น
สามารถรองรับแหล่งรายได้ที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้หรือไม่ หากมหาวิทยาลัยมีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้น 
เช่น รายได้จากการสร้างหน่วยวิจัย (Research Unit) รายได้จากการร่วมงานกับภาคเอกชน นอกจากนี้ ระบบ 
PSU-MAS จะสามารถแสดงข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน (Realtime) ได้ในระดับใด  

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตอินุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วงเงิน 8,558.7059 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายสมทบกับ
งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 5,597.8366 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,156.5425 ล้านบาท ในการดำเนินการ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามท่ีเสนอ  

 
5.13  ผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 

ด้วยมหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมเรื่องผลการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 ออกไปก่อน 

 
5.14 การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ได้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์อุ ่นใจ กออนันตกุล 
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ซึ่งได้เกษียณอายุ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ 3 ผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จะต้องเป็น
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้น
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จากตำแหน่งโดยไม่มีความผิดสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้น
มีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศ 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ซึ่งเกษียณอายุ 
และมีคุณสมบัติตามข้อ 3 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติภายในกำหนดเวลาไม่ช้ากว่าการเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรประจำปีตามปกติ” 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน   
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหรือสาขาวิชาที่ตนเองสอน 

2. อำนวยประโยชน์ด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้ปฏิบัติงาน    
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี 

3. เป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่งานของคณะเป็นอย่างมาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 5 

สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์อุ่นใจ 
กออนันตกุล ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตามท่ีเสนอ 

 
5.15 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รายนายชูแสง ธีระวิวัฒน์ชัย คณะแพทยศาสตร์ 

ตามความในข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.  2551 ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีปกติ ให้ดำเนินการดังนี้ 

1. ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คำสอน ได้ตามความเหมาะสม 

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

3. ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จำนวน 3-5 คน โดยเป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด และมีตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่าตำแหน่ง
ที่เสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
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4. เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินให้ใช้เสียงข้างมาก 

5. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณะพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ได้พิจารณาผลการ
ประเมินผลการสอนและผลการประเมินผลงานทางวิชาการเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายชูแสง ธีระวิวัฒน์ชัย 
ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป 
(รหัส 2151) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 71(4/2563) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณา   
ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั ้งนายชูแสง   
ธีระวิวัฒน์ชัย ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ทั่วไป (รหัส 2151) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

 
5.16  การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร 

ตามความในข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดไว้ว่า “ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ต้นสังกัดกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากรที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ 
เงื ่อนไข อัตราค่าตอบแทน แต่ละรายการโดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ด้วยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย” นั้น  

มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื ่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ 18 
กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานตามโครงสร้างใหม่ไม่ได้กำหนดงาน
ภายในเป็นภาควิชา แต่แบ่งงานภายในส่วนงานวิชาการเป็นสาขาวิชาและหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับให้
ส่วนงานวิชาการได้รับการจัดสรรเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อจ่ายค่าตอบแทนไปตามจำนวน
ภาควิชาหรือสาขาวิชาที่มีอยู่เดิม โดยจ่ายภาควิชาหรือสาขาวิชาละ 5,600 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมกลุ่มงานวิจัย 
นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม ซึ่งส่วนงานสามารถนำวงเงินที่ได้รับจัดสรรไปใช้ในการบริหารสาขาวิชาหรือ
บริหารหลักสูตรได้ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและ
ประธานหลักสูตรได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา ดังนี้ 

1. สำหรับคณะที่มีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะที่มีสาขาวิชา ให้จ่าย
ค่าตอบแทนให้หัวหน้าสาขาวิชา ในอัตราไม่เกิน 5,600 บาทต่อเดือน 
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2. สำหรับคณะที่มีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะแบบไม่มีสาขาวิชา ให้จ่าย
ค่าตอบแทนแก่ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร/ผู้ประสานงานหลักสูตร ในอัตราไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศฯ เรื่องการแบ่งหน่วยงาน
ภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยมีผลใช้บังคับ 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  โดยขอให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนหัวหน้าภาควิชา จำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยเคยจ่ายให้แก่หัวหน้าภาควิชา และหากมีการเปลี่ยนแปลง 
การจ่ายค่าตอบแทนจากเดิมเป็นจ่ายค่าตอบแทนให้แก่หัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร มหาวิทยาลัย
จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร นอกจากนี้  การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับผลการ
ดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมีวิธีการวัดและประเมินผลอย่างไร โดยขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อมูลดังกล่าวเสนอ    
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
5.17 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. .... 

ตามความในมาตรา 42 และ 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2559 ได้กำหนดไว้ว่า 

“มาตรา 42 ในวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการประจำวิทยาเขตคณะหนึ่ง 
องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธิการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และ

การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต ตลอดจนการประชุมและวิธีการดำเนินงานของ
คณะกรรมการประจำวิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

และตามมาตรา 43 คณะกรรมการประจำวิทยาเขต มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขต

ในกิจการต่าง ๆ ของวิทยาเขต 
2. เสนอความเห็นในเรื่องที่เก่ียวกับวิชาการของวิทยาเขตต่ออธิการบดี 
3. เสนอแผนพัฒนาและแผนงานของวิทยาเขตต่ออธิการบดี 
4. เสนอแนะการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขต

รวมทั้งการจัดตั้ง 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 และได้

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 415(5/25693) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุม

ได้ขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับฯ และ
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นำเสนอสภามหาวิทาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว  

โดยร่างข้อบังคับฯ มีสาระสำคัญเก่ียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต วิธีการเลือกกรรมการ

ประจำวิทยาเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต การพ้นจากตำแหน่ง และวิธีการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการ เป็นต้น 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

 

5.18  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กรรมการสภาวิทยาเขต พ.ศ. .... 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีรูปแบบการบริหารงานมหาวิทยาลัยในลักษณะวิทยาเขต 

แต่ละวิทยาเขตมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน มีการพัฒนาที่คำนึงถึงบริบทเชิงพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย

มิต ิการส่งเสริม สนับสนุน กำหนดทิศทาง การสร้างเครือข่าย ตลอดทั้งการขับเคลื่อนเชิงนโยบายจึงจำเป็นต้องมี

กลไกในการขับเคลื่อน โดยการขับเคลื่อนดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ประกอบความรอบรู้ทั้งใน

ภาพกว้างและเชิงลึก ในบริบทพื้นที่ การเสนอให้มีกรรมการสภาวิทยาเขตซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบดังกล่าว

จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงนโยบายของวิทยาเขต  

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กรรมการสภา

วิทยาเขต พ.ศ. .... โดยร่างประกาศฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาวิทยาเขต และ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิทยาเขต เป็นต้น 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ เรื่อง กรรมการสภาวิทยาเขต พ.ศ. .... โดยให้แก้ไขข้อ 5(4) ให้เพิ่มจำนวนคณะกรรมการสภา

วิทยาเขตที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกให้มีจำนวนเหมาะสมกับการดำเนินงานของวิทยาเขต จากเดิม 

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ” เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนไม่เกินหกคน เป็น

กรรมการ” นอกจากนี้ ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบพิสูจน์อักษรในร่างประกาศดังกล่าวให้ถูกต้อง 

 
5.19  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. .... 

ตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559       
ได้กำหนดไว้ว่า 

“มาตรา 47 ในส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน ให้มีคณะกรรมการ
ประจำส่วนงาน ประกอบด้วยคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน แล้วแต่กรณี เป็นประธานกรรมการ  
และกรรมการอ่ืนอีกจำนวนหนึ่ง 
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ในส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอน อาจให้มีคณะกรรมการประจำ
ส่วนงานด้วยได้ ประกอบด้วยผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นประธานกรรมการ
และกรรมการอ่ืนอีกจำนวนหนึ่ง 

จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา อำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง และ
การพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ 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 และได้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 415(5/25693) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงที่ประชุมได้ขอให้มหาวิทยาลัย
นำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว ดังนี้  

1. ให้ที่มาผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งมิไ ด้เป็น
ตำแหน่งวิชาการตามข้อ 4(7) มาจากการลงคะแนนคัดเลือกโดยตรงจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแต่ละประเภทสังกัด

ส่วนงานนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็ให้เสนอหัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยไม่ต้องให้กรรมการโดยตำแหน่ง
คัดเลือกอีก 

2 ให้ที่มาผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามข้อ 6(5) มาจากการลงคะแนนคัดเลือก
โดยตรงจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดส่วนงานนั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็ให้เสนอหัวหน้าส่วนงาน
แต่งตั้งเป็นกรรมการโดยไม่ต้องให้กรรมการโดยตำแหน่งคัดเลือกอีก 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

 
5.20  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน 

พ.ศ. .... 
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กล่าวได้ว่าส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะและวิทยาลัยเป็นกลไ ก
สำคัญยิ่ง ในการขับเคลื่อนในฐานะหน่วยงานดำเนินงานที่มีทรัพยากรต่าง ๆ แต่การดำเนินงานตามภารกิจ        
ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่มากนั้นจำเป็นต้องอาศัย
สรรพกำลังจากหลายฝ่าย การเสนอให้มีคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงานจึงเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญที่จะ

ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของส่วนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง คณะกรรมการ
อำนวยการประจำส่วนงาน พ.ศ. .... โดยร่างประกาศฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 
และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน เป็นต้น 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

 
5.21  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
ด้วย ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 โดยยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  มหาวิทยาลัย   
ได้จัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ... ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 71(4/2563) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ 
ดังกล่าวแล้ว โดยร่างข้อบังคับฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดโดยอนุโลม  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... โดยให้แก้ไข ข้อ 4 เพ่ิมคำว่า “พนักงานเงินรายได้” เพ่ือให้พนักงานเงินรายได้ที่เป็น
อาจารย์สามารถขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย 

 
5.22  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื ่อง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ    

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
ตามความในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

กำหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ   
ของผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด และอาจกำหนดให้มีครุยประจำตำแหน่ง
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นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจำตำแหน่งผู้บริหาร หรือครุย
ประจำตำแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 

การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจำตำแหน่ง ให้ทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ครุยวิทยฐานะและเข็ม
วิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดวิทยาเขตและการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ส่งผลให้มีส่วนงานวิทยาลัย
อิสลามศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการอิสลาม และมีส่วนงานใหม่ คือ วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วย
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง
จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(ฉบับที่ 3) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
2563 และที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวฯ แล้ว โดยร่าง
ประกาศฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสีประจำคณะวิทยาการอิสลามเป็นสีเทา และสีประจำวิทยาลัย
นานาชาติเป็นสีน้ำเงินเข้มและสีเงินมุก 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เรื่อง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

6.1  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และการขอปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

ตามทีท่ีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 409(5/2562) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2562 ไดม้ีมติให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ ก่อนนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น 

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 16(7/2563) เมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีและการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ดังนี้ 

1.  เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 13 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
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2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะเทคนิคการแพทย์  

6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะศิลปศาสตร์  

7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์  

8) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

9) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขต
ปัตตานี  

10) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต 

2.  เห็นชอบการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 

 
6.2  การเปิดรายวิชา การปรับคำอธิบายรายวิชา การขอแก้ไขจำนวนชั่วโมงในวงเล็บและการ

ขอเพิ่มเปลี่ยนแปลงและปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
และระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 107(12/2563) 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชา การปรับคำอธิบายรายวิชา การแก้ไข
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จำนวนชั่วโมงในวงเล็บ และการเพ่ิม เปลี่ยนแปลง และปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปิดรายวิชา 890-801 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 

(Academic English Writing for Graduate Students) จำนวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเลือก ตั้งแต่

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป คณะศิลปศาสตร์ 

2. เห็นชอบการปรับคำอธิบายรายวิชา ที่คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนให้กับคณะแพทยศาสตร์ 

ในหมวดวิชาศึกษาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ สำหรับนักศึกษารหัส 63 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้  

1) รายวิชา 311-207  บูรณาการระบบประสาท 1    2((1)-3-2) 

 (Integrated Neurological System I) 

เดิม ใหม่ 

        โครงสร้าง ส่วนประกอบ และการทำงานของสมอง 

ไขสันหลัง เส้นประสาทส่วนปลาย เยื่อหุ้มสมอง น้ำเลี้ยง

สมองและไขสันหลัง หลอดเลือดเลี้ยงสมอง และความดันใน

กะโหลกศีรษะ พยาธิสรีรวิทยาและอาการวิทยาของสมอง 

ไขสันหลัง และเส้นประสาทส่วนปลายที่พบบ่อย ปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเกิดโรค เภสัชวิทยาของยาในระบบประสาท 

Structure, composition and function of the 

brain, spinal cord, peripheral nerves, meninges, 

cerebrospinal fluid, blood supply of the brain, 

intracranial pressure; pathophysiology, common 

signs and symptoms of the brain, spinal cord, 

peripheral nerves diseases, and risk of related 

diseases; pharmacology of drugs used in nervous 

system 

        พัฒนาการของระบบประสาทของมนุษย์ เนื้อเยื่อ

ประสาท โครงสร้างการทำงานของระบบประสาท

ส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาท

รับความรู้สึก ระบบสั่งการ เยื่อหุ้มสมอง น้ำเลี้ยงสมอง

และไขสันหลัง หลอดเลือดเลี้ยงสมอง และอาการทาง

คลินิกที่เกี่ยวข้อง 

 The development of human nervous system, 

nervous tissue, structure and function of the 

central and peripheral nervous system, sensory 

and motor pathway, meninges, cerebrospinal 

fluid and spinal cord, cerebral blood supply 

and the related clinical correlations 
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2) รายวิชา 311-208  บูรณาการระบบประสาท 2   2((1)-3-2) 

(Integrated Neurological System II) 
เดิม ใหม่ 

 การสร้างและการเจริญเติบโตของระบบประสาท 
โครงสร้างและการทำงานของเซลล์ประสาท วงจรการ
ควบคุมการตอบสนองต่อการรับรู ้ของร่างกายมนุษย์ 
ระบบประสาทรับความรู้สึก ระบบประสาทยนต์ ระบบ
ประสาทอัตโนมัติ วงจรรีเฟล็กซ์ ไขสันหลังและระบบ
ประสาทส่วนปลาย การบาดเจ็บของสมอง การปรับตัว
ของเซลล์ประสาทและการฟื้นสภาพของสมอง เภสัชวิทยา
ของยาระงับปวด การเชื่อมโยงทางคลินิกในกายภาพบำบัด 
 Formation and development of the nervous 
system; structure and function of neurons; control 
pathways responsible for human body perception; 
sensory nervous system; motor nervous system; 
autonomic nervous system; neuronal reflexes; 
spinal cord and peripheral nervous system; brain 
injuries; adaptation of neurons and brain recovery; 
pharmacology of analgesic drugs; clinical correlation 
in physical therapy 

 การทำงานของเซลล์ประสาท วงจรการควบคุม
การตอบสนองต่อการรับรู้ของร่างกายมนุษย์ ระบบประสาท
รับความรู้สึก ระบบประสาทยนต์ ระบบประสาทอัตโนมัติ 
วงจรรีเฟล็กซ์ การบาดเจ็บของสมอง ไขสันหลังและ
เส้นประสาทส่วนปลาย การปรับตัวของเซลล์ประสาท 
และการฟื้นสภาพของสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาท
ส่วนปลาย เภสัชวิทยาของยาสงบประสาทและยานอนหลับ 
ยาต้านอาการชัก ยาต้านโรคจิตประสาท ยารักษาโรค 
พาร์กินสัน แอลกอฮอล์ การติดยาและการใช้ยาผิดแผน 
ยาแก้ปวดชนิดสารฝิ่น และไม่ใช่สารฝิ่น วิธีการทางกายภาพ 
บำบัดที่เก่ียวข้อง  

The function of neurons; control pathways 
responsible for human body perception; sensory 
system; motor system; autonomic nervous system; 
neuronal reflexes; spinal cord and peripheral 
nervous system and brain injuries; recovery of the 
brain spinal cord and peripheral nerves; pharmacology 
of sedative and hypnotic drug; antiepileptic drug; 
antipsychotic drug; drug use in Parkinsonism; alcohol; 
drug addiction; drug abuse; opioid analgesic and 
non-opioid analgesic drug; relevant physical 
therapeutics clinical correlation in physical therapy 

 

3. เห็นชอบการแก้ไขจำนวนชั่วโมงในวงเล็บ ของรายวิชาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

    เดิม แก้ไขใหม่ 
193-209  ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรม 
             ทางเลือกส่งเสริมสุขภาพ        2(0-5-0)             

193-209  ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรม 
             ทางเลือกส่งเสริมสุขภาพ        2(0-5-1) 

หมายเหตุ รายวิชา 193-209 ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมทางเลือกส่งเสริมสุขภาพ 2(0-5-1) เรียนควบคู่กับรายวิชา 
193-208 หัตถเวชกรรมทางเลือกส่งเสริมสุขภาพ 1((1)-0-0) ซึ่งไม่สามารถรวมเป็นรายวิชาเดียวได้ เนื่องจาก
จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาปฏิบัติ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ มคอ 1 แต่คณะจะจัดการเรียนการสอน  
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โดยกำหนดให้ 1 หน่วยกิตแรก เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ 1 หน่วยกิตหลัง เรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมเรียนปฏิบัติ 
5 ชั่วโมง/สัปดาห์ และบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชา193-208 หัตถเวชกรรมทางเลือกส่งเสริมสุขภาพ 
1((1)-0-0) เข้าด้วยกัน โดยรายวิชาทฤษฎีสามารถเรียนแบบอาจารย์อธิบายและสาธิตให้กับผู้เรียน และผู้เรียน
ปฏิบัติตามได้ทันท ีซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ active learning 

 

4. เห็นชอบการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

2) เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

3) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์     

4) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 

5) เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6) เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร
สุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

7) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร      
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

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

9) ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ 

10) ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

11) ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

12) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

13) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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14) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

15) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

5. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะศิลปศาสตร์ 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะการแพทย์แผนไทย 

5) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการแพทย์แผนไทย 

6) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์ 

7) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบการขอเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และโดยมติเวียน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร คือ   
เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร  
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

5) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) แขนงวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

6) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.4  การให้ความเห็นชอบการขอเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร ประกาศเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา และการขอเปิดรายวิชาใหม่หมวดศึกษาทั่วไปของสภาวิทยาเขต
ภูเก็ต 

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

ที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 22(1/2563) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 
และครั้งที่ 23(2/2563) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ประกาศเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา และการเปิดรายวิชาใหม่
หมวดศึกษาท่ัวไป ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้  

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
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2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

3) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548) 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

4) เปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิเทศ
ศึกษา 

5) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิเทศศึกษา 

6) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว  

7) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศ
ธุรกิจ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิเทศศึกษา  

8) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

2. เห็นชอบการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้  

1) เพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

2) เพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

3) เพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
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3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชา ในกลุ่มสาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร และกลุ่มสาระ
เลือกศึกษาท่ัวไป 

4. เห็นชอบการเปิดรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสาระเลือกศึกษาทั่วไป 
5. เห็นชอบการเปิดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

1) รายวิชา 988-092 การดำน้ำตื้น (Snorkeling) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
2) รายวิชา 810-005 การทำงานและดำรงชีวิตในสังคมแห่งความหลากหลาย คณะการ

บริการและการท่องเที่ยว  
6. เห็นชอบประกาศคณะวิเทศศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ   

เพ่ือสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 
7. เห็นชอบประกาศคณะการบริการและการท่องเที่ยว เรื่องเง่ือนไขการสำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา รหัส 55-62 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 
6.5  การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 60(4/2563) 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
หลักสูตรระดับปริญญาตร ีจำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร     
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ 

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
จำนวน 1 หลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 



53 
 

6.6  การให้ความเห็นชอบและอนุมัติการขอเปิดรายวิชา การขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน 
การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตตรัง และการให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ. ของหลักสูตรคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตตรัง 

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

ที่ประชุมสภาวิทยาเขตตรัง โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบการเปิดรายวิชา การเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ. ของหลักสูตร ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี ่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

2) เปลี ่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

3) เปลี ่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรของ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

2. เห็นชอบการเปิดรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
1) เปิดรายวิชา 946-147 เว็บโค้ดดิ้งเพ่ือธุรกิจ จำนวน 3 ((2)-2-5) หน่วยกิต เป็นวิชา

เลือกเสรี 
2) เปิดรายวิชา 946-249 การจัดการโซเชียลคอมเมิร์ซ จำนวน 3 ((3)-0-6) หน่วยกิต 

3. เห็นชอบการเปิดรายวิชาการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จำนวน 3 รายวิชา ดังนี ้
1) รายวิชา 946-152 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 230 

ชั่วโมง 
2) รายวิชา 946-254 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ครั้งที่ 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 230 

ชั่วโมง 
3) รายวิชา 948-454 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ครั้งที่ 3 จำนวนไม่น้อยกว่า 230 

ชั่วโมง 
4. เห็นชอบการเปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อน ของรายวิชา 946-320 ฐานข้อมูลทางการบัญชี 

จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
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5. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ. ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร 
ดังนี้ 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์           
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จากเดิม “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559” เปลี่ยนเป็น “หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560” 

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ จากเดิม “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560” เปลี่ยนเป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561”  

3) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จากเดิม “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560” เปลี่ยนเป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561” 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

นอกจากนี้ ได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยตั้งข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยได้มีวาระเรื่อง
การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
อยู่เสมอ ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาอาจารย์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้อาจารย์จะต้องมีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 
1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท อาจารย์จะต้องมีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ซึ่งทำให้คณะต้องเสนอ
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประธานที่ประชุม
จึงขอให้มหาวิทยาลัยนำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข                  

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

7.1  การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อแนะนำและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ดังนี้ 
เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน 

1 415(5/2563) 
18 กรกฎาคม 2563 

ขอให้มหาวิทยาลัยนำความคิดเห็นของที่ประชุมเรื่อง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปพิจารณาดำเนินการ 

มอบรองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
คุณภาพไปดำเนินการ 

2 415(5/2563) 
18 กรกฎาคม 2563 

ให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีไปพิจารณา ในประเด็น
แนวทางการกำหนดระยะเวลาการศึกษาให้มีความ
เหมาะสมและมหาวิทยาลัยควรมีระบบการบริหาร
จัดการที่เอ้ือต่อการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา 

มอบรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการไปดำเนินการ 

http://meeting.psu.ac.th/meeting/EM7/12561/7.1_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF.pdf
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เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน 
3 415(5/2563) 

18 กรกฎาคม 2563 
ขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ในประเด็นปจัจุบันนักศึกษาสามารถเรียนสองปริญญา
พร้อมกันได้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดโอกาสให้
นักศึกษาสามารถศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทต่อเนื่องกัน ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาในการ 
ศึกษาลดลง โดยใช้เกณฑ์สมรรถนะของผู้เรียน   
ในการวัดและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและเอกควรจะอยู่ที่คณะ โดยให้
บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการ
กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มากกว่าการที่จะให้
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารจัดการหลักสูตร 

มอบรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการไปดำเนินการ 

4 415(5/2563) 
18 กรกฎาคม 2563 

ขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
เรื่องร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำ
วิทยาเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นองค์ประกอบ
ของกรรมการประจำวิทยาเขตไปพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

อธิการบดีรับไปดำเนินการ 

5 415(5/2563) 
18 กรกฎาคม 2563 

ขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
ของที่ประชุมเกี่ยวกับคณะกรรมการประจำส่วนงาน
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. .... และนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

อธิการบดีรับไปดำเนินการ 

6 415(5/2563) 
18 กรกฎาคม 2563 

ขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
ของที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไข
ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัย
สงขลาครินทร์ พ.ศ. .... และให้นำร่างข้อบังคับฯ 
ดังกล่าวปรึกษาหารือนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

มอบรองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
คุณภาพไปดำเนินการ 
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เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน 
7 415(5/2563) 

18 กรกฎาคม 2563 

ให้มหาวิทยาลัยนำร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่

บุคลากรมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ พ.ศ. ....

ปรึกษาหารือนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

และการเงินไปดำเนินการ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

7.2  รายงานทางการเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 

ตามความในข้อ 26(2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสเสนอ

สภามหาวิทยาลัย ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส”  

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายงานทางการเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมี

ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

สินทรัพย์ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน               8,846,461,802.62 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               20,511,699,940.25 

รวมสินทรัพย์                  29,358,161,742.87  
 

หนี้สิน 

รวมหนี้สินหมุนเวียน         1,005,071,271.93 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                          1,414,477,647.31      

รวมหนี้สิน                                          2,419,548,919.24 
 

สินทรัพย์สุทธิ  

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน              26,938,612,823.63 
 
 
 
 



57 
 

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

รวมรายได้                  4,506,007,420.76 
รวมค่าใช้จ่าย                      2,662,572,928.61    
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย      1,843,434,492.15 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.3  รายงานทางการเงิน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 
ตามความในข้อ 26(2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหาร

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาส
เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส”  

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายงานทางการเงิน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมี
ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

 

สินทรัพย์ 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน              10,357,696,796.18 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               20,161,507,072.88 

รวมสินทรัพย์                  30,519,203,869.06  
 

หนี้สิน 
รวมหนี้สินหมุนเวียน            919,489,649.38 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                          1,363,384,329.77      

รวมหนี้สิน                                          2,282,873,979.15 
 

สินทรัพย์สุทธิ  
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน              28,236,329,889.91 

 

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

 

รวมรายได้                  9,880,248,591.72 
รวมค่าใช้จ่าย                 5,701,270,597.31    
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย      4,178,977,994.41 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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7.4  รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 

ตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ว่า  “การเบิกจ่ายเงินรายได้ที่มิได้กำหนดไว้ใน
ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการของมหาวิทยาลัย หากหัวหน้าส่วนงานเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจ่าย 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความถูกต้องแล้ว ให้นำเสนออธิการบดีหรือผู้ที ่อธิการบดีมอบหมายหมาย
พิจารณาอนุมัติแล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”  

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ที ่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบ 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

วิทยาเขต 
ประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562 

รวม เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 

เกี่ยวกับกิจการ
นักศึกษา 

เกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากร 

เกี่ยวกับเรื่อง
อ่ืน ๆ 

หาดใหญ่ 4,067,006.68 7,484,509.71 10,893,719.94 18,594,122.55 41,039,358.88 

ปัตตานี 633,902.00 2,663,869.30 858,411.00 8,585,995.65 12,742,177.72 

ภูเก็ต - 78,350.00 7,100.00 1,219,282.72 1,304,732.72 
ตรัง - - - 46,000.00 46,000.00 

สุราษฎร์ธานี - 16,200.00 - - 16.200.00 
รวม 4,700,908.68 10,242,929.01 11,759,230.94 28,445,400.92 55,148,469.55 

 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.5  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

ตามที่ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 414(4/2563) เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย แล้วนั้น  จากการประชุม
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563      
เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่ งในการพิจารณา
ครั้งนี้ มีรายชื่อของ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยด้วย และเนื่องจาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ขอสละสิทธิ์จากการเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งในประเด็นดังกล่าวไม่ได้มีการกำหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าให้กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยผู้นั้น 
สามารถทำหน้าที่กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยได้อีกหรือไม่ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภา
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มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และ ข้อ 13 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

“ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 
ให้คณะกรรมการ สรรหากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ิมเติมได้เท่าท่ีจำเป็น โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ
นี้ และให้มหาวิทยาลัยประกาศในที่เปิดเผยก่อนดำเนินการสรรหาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

 ข้อ 13 การตีความตามข้อบังคับนี้ หรือการดำเนินการอ่ืนใดที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ 
ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบให้ ดร.ประสาร 
ไตรรัตน์วรกุล ทำหน้าที่กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.6  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 

ตามที่ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 414(4/2563) เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนั้น   
จากการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563  
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในการพิจารณาครั้งนี้ มีรายชื่อของศาสตราจารย์  นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน
กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และนายบัญญัติ จันทน์เสนะ กรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเนื่องจากศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา และนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ได้ขอสละสิทธิ์  
จากการเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในประเด็นดังกล่าว
ไม่ได้มีการกำหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าให้กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิผู้นั้นสามารถ  
ทำหน้าที่กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้อีกหรือไม่ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจึงได้พิจารณาโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 และ ข้อ 12 ของข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 

“ข้อ 11 เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ
นี้ ให้คณะกรรมการสรรหากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเติมได้เท่าที่จำเป็น โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคบันี้ และให้มหาวิทยาลัยประกาศในที่เปิดเผยก่อนดำเนินการสรรหาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ข้อ 12 การตีความตามข้อบังคับนี้ หรือการดำเนินการอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ 
ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” 




