
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 417(7/2563)  

วันเสาร์ที ่14 พฤศจิกายน 2563   
โดยระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร หรือผ่านระบบ Zoom 
-------------------------------------- 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ นพ.จรัส  สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
4. ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายสมพงษ์  เจริญสุข
8. อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

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

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
10. รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
12. ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

นางสุวิมล  คงพล
13. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

นางปัทมา  กาญจนพงศ์

ผู้มาประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom 
1. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

วาระที่ 2 ร่  า� เมื่อวันที่ 16 มกราคม วาวาระที่ 2256
ระที่ 2 4  

 แลว
ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 418(1/2564)
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4.  นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
2.  รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

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

 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
5.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุิทย์  สุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8.  นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  รักษาการแทนประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศกัดิ์  จันทรัตน์  
2.  ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายเรวัต  รัตนกาญจน์ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กสุุมา  กูใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร 
 

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

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
9.  รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
11. รองศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
9.  ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
10.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา  เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
11. ดร.สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  
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12. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์  พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง  สามารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล  สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
18. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
19. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อำนวยการกองคลัง 
20. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์  

และแผน 
21. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 

 

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

วิทยาเขตปัตตานี 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี  หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  ดร.มูอัสซัล  บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
9.  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  กมลภิวงศ ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตันา  เวทย์ประสิทธิ์ ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตภูเก็ต 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  คงฤทธิ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย 
ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดา ธาดาเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง 
1.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
2.  อาจารย์พฤฒ  ยวนแหล ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง 
 

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

ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรายงานตัวเป็นรายบุคคลเพื่อแสดงตนในการ
เข้าประชุม ตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และได้แนะนำกรรมการ      
สภามหาวิทยาลัยใหม่ ตามมาตรา 20(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  คือ    
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต่อจากนั้น 
ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  
2.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์  
3.  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  
4.  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์  

 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 416(6/2563)  
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม  
โดยให้แก้ไขหน้าที่ 43 ระเบียบวาระที่ 5.21 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ....  จากเดิม “ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่เป็น



6 
 

พนักงานเงินรายได้สามารถขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความเจริญก้าวหน้า
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ” เป็น “ท่ีประชุมมีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....  
โดยให้แก้ไข ข้อ 4 เพิ่มคำว่า “พนักงานเงินรายได้” เพื่อให้พนักงานเงินรายได้สามารถขอกำหนดตำแหน่ง   
ทางวิชาการได้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรมหาวิทยาลัย” 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  แผนขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาสู่ผลิตภาพกำลังคนด้านการพัฒนาวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ด้วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำเสนอแผน

ขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาสู่ผลิตภาพกำลังคนด้านการพัฒนาวิจัยระดับแนวหน้าของโลก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ซึ่งมีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้  

บัณฑิตศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยแบบพลิกโฉมให้เป็น
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านวิจัยชั้นแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research Strategic Intent 
Universities) จึงต้องมีบทบาทตอบสนองที่สำคัญในบริบทบัณฑิตศึกษาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยแบบพลิกโฉม
ระบบการศึกษาไทยตามแนวทาง Re-inventing university ซึ่งในปัจจุบันจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุปัจจัยทางโครงสร้างประชากรของประเทศที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้น การพลิกผัน
ทางเทคโนโลยี (Technology disruption) สภาพเศรษฐกิจตกต่ำอันเนื่องมาจากปัจจัยโรคระบาดไวรัส SARS-
CoV-2 (COVID-19) และสงครามทางการค้า ตลอดจนความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทำให้ลดแรงจูงใจของบุคคลเข้า
สู่บัณฑิตศึกษาในระบบ ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดยุทธศาสตร์มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพกำลังคนและพัฒนา
ระบบนิเวศบัณฑิตศึกษาควบคู่ไปด้วยกันกับพลวัต 

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal): ยกระดับคุณภาพบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านวิจัยชั้นแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research 
Strategic Intent Universities) 

เป้าประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ (OKR) 
Objective (O: เป้าประสงค์): สร้างคุณภาพที่เป็นเลิศในกำลังคนผลผลิต (ผู้สำเร็จการศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษา) ผ่านการบริหารหลักสูตรและการวิจัยร่วมกับคณะวิชาคู่ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
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Key Results (KR: ผลลัพธ์สำคัญ): ได้แก่ ผลิตภาพกำลังคนระดับบัณฑิตศึกษา มี 2 ผลลัพธ์
สำคัญ ดังนี้  

- KR1 กำลังคนแรงงานที่รู ้ลึก รู ้จริง (Scholar workforce) สามารถผลิตผลงานวิจัย 
จากวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติที่มีผลกระทบทางวิชาการสูงร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัย 

- KR2 กำลังคนแรงงานที่มีทักษะการวิจัย/พัฒนา (Research/development-skilled 
workforce) สามารถตอบสนองงานวิจัยและนวัตกรรมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ โดยวิทยานิพนธ์
ได้รับการใช้ประโยชน์หรือยอมรับจากภาคผู้ประกอบการ ภาครัฐ สังคม หรือชุมชน 

โดยไดก้ำหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนอง OKRs  3 ด้าน ดังนี้ 
1. สร้างกำลังคนบัณฑิตที่เป็นเลิศ เพ่ือให้เป็น Scholar และ/หรือ Research/Development-

skilled workforces ผ่านการสนับสนุนแบบเล็งเป้าเพื่อพัฒนากำลังคนในหลักสูตรที่คัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพ
และผ่านการทำพันธกิจร่วม (engagements) กับภาคส่วนอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชย์ ชุมชน และสังคม  
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนางานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคู่พันธกิจดังกล่าว  

2. พัฒนาระบบนิเวศทางบัณฑิตศึกษา แบบเกื้อกูลประโยชน์ (symbiosis) ระหว่างคู่ความ
ร่วมมือผ่านการเชื่อมโยงระบบบัณฑิตศึกษาและระบบวิจัยของมหาวิทยาลัย การบูรณาการหลักสูตร การสร้าง
นวัตกรรมการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคตสำหรับกำลังคน
เป้าหมายหลังปริญญา และจัดตั้ง Platform นิเวศบัณฑิตศึกษาเพื ่อวิจัย/พัฒนาแบบเสมือนจริง (virtual)     
เพ่ือเป็นสื่อกลางบริหารจัดการพันธกิจร่วม  

3. ส่งเสริมพลวัตทางบัณฑิตศึกษาทั้งพลวัตกำลังคนและระบบนิเวศบัณฑิตศึกษาผ่าน
กระบวนการ Tele-education, Graduate mobility, Curriculum mobility, และ Talented faculty mobility 
เพ่ือเป็นการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
1. โครงการจัดตั้งกองทุนบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือเป็นทุนขับเคลื่อน

กลยุทธ์ทั้ง 3 ข้อ โดยขอสนับสนุนให้มี seed funding เพียงพอสำหรับการดำเนินการในระยะสั้นจากมหาวิทยาลัย 
(ประมาณการ 50,000,000 บาท) ซึ่งเมื่อผลประกอบการเป็นไปตาม OKRs ได้แก่ สร้างกำลังคนบัณฑิตศึกษา  
ในหลักสูตรของคณะวิชา/วิทยาเขตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างผลงานวิจัย/วิชาการ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ประโยชน์จากผลลัพธ์สำคัญจะอยู่ที่คณะวิชา/วิทยาเขตท่ีเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ในระยะยาวจึงอาจพิจารณาใช้เงื่อนไขทำนองเดียวกันกับกองทุนวิจัยของส่วนงานวิชาการที่ใช้สัดส่วนร้อยละ  
ของเงินรายได้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะวิชาที่มีบัณฑิตศึกษา เป็นต้น เข้าสมทบ
กองทุนแบบรายปีเพื่อขับเคลื่อนแผนต่อไป 

2. โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพ  
และทักษะสูงด้านเกษตรอาหารและสุขภาพ ภายใต้แผนงานพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing 
University System ปีงบประมาณ 2564) จัดสรรเป็นทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและหลังปริญญา   
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ตามกลยุทธ์เล็งเป้า (focus) สนับสนุนหลักสูตรที่มีศักยภาพในการสร้างความเป็นเลิศ โครงการจะให้ทุนการศึกษา
และวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท เน้นตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 

3. โครงการการใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพสูง (Talent Utilization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (49,200,000.00 บาท บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอ
ของบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งคำขอได้ผ่านการพิจารณาในขั้น proposal จาก Program manager 
unit ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ แล้ว)  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 16(7/2563) เมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ  
สรุปได้ดังนี้ 

1. หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทุกหลักสูตรมีผู้เรียนลดน้อยลง นักศึกษาไม่สนใจ
ที่จะเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยควรจะวิเคราะห์ว่าสาขาวิชาใดที่ต้องการบุคลากร
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาใดที่ต้องการบุคลากรในระดับปริญญาเอก หลักสูตรใดที่มีความจำเป็นและความสำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งการวิเคราะห์ว่างานลักษณะใดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในระดับปริญญาโท 
หรือปริญญาเอก จะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตกำลังคนได้ตรงกับความต้องการของสังคม ประกอบกับ       

ในปัจจุบันนี้ คนเก่งที่มีศักยภาพสนใจ และให้ความสำคัญกับการทำงานมากกว่าการเรียนต่อในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก จะทำอย่างไรให้คนเก่งได้เรียนต่อและทำงานไปด้วย  

2. ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย แต่มีจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาค่อนข้างน้อย   
ซึ่งจากข้อมูล ม.อ. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนประมาณ 35,000 คน ม.อ. จึงควรจะมีนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จำนวน 1,500 - 2,000 คน เป็นอย่างน้อย ดังนั้น ม.อ. ต้องขับเคลื่อนให้บุคคลภายนอกเข้ามาเรียน
ต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น และหากใช้โจทย์วิจัยจากที่ทำงานของผู้เรียนจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หลักสูตรปริญญาโทควรเป็นการวิจัยอย่างเดียว ไม่ควรมีการเรียนรายวิชา (Coursework) 
และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการเป็นชุดโครงการวิจัยที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ 

3. มหาวิทยาลัยควรมีกลไกขับเคลื่อนให้อาจารย์ของ ม.อ. มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มมากข้ึน 
โดยควรจะสนับสนุนให้อาจารย์ได้เรียนต่อปริญญาเอกที่ ม.อ. หรือเรียนในสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ตลอดจน
ส่งเสริมให้เรียนต่อในลักษณะของการเรียนทางไกล การเรียน part time ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์
ให้สำเร็จปริญญาเอกเพ่ิมมากข้ึน  

4. แผนขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาเป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งในการขับเคลื่อนแผนควรจะมี
ความเชื่อมโยงกับแผนวิจัยของมหาวิทยาลัย และในแผนดังกล่าวยังมีแผนพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค่อนข้างน้อย 

5. มหาวิทยาลัยควรมีหลักเกณฑ์อื่น ๆ ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแทน
การใช้ผลงานตีพิมพ์ และควรให้น้ำหนักกับงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากกว่าเป็นผลงานตีพิมพ์ 
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6. ภาคเอกชนยังมีความต้องการองค์ความรู้ หากมีโจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย 
สามารถหาเงินทุนวิจัยจากภาคเอกชนได้ นอกจากนี้มีโจทย์วิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ซึ่งควรจะบริหารจัดการในเชิงวิชาการทำให้เกิดเป็นสมาคม (consortium) 

   

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบแผนขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษา
สู่ผลิตภาพกำลังคนด้านการพัฒนาวิจัยระดับแนวหน้าของโลกและเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในระยะแรกสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเงินจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อเป็น
กองทุนบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้มหาวิทยาลัยจัดทำระเบียบกองทุน สำหรับเงินของกองทุน
อาจจะมาจากแหล่งอ่ืน ๆ ได้อีก นอกเหนือจากเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ประธานที่ประชุม
ขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่ง ม.อ. ควรจะกำหนดให้มีรูปแบบอื่น ๆ 
มากกว่าการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยใช้ผลงานตีพิมพ์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ทั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัย
อาจจะออกเป็นข้อบังคับเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และประธานที่ประชุมขอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
และ ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทำ Platform เพื่อให้มีการเสนอความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนขับเคลื่อนบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ิมเติมได้ 

 

4.2  แผนการจัดตั้งสถานีวิจัยพะยูนและหญ้าทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอแผนการ

จัดตั้งสถานีวิจัยพะยูนและหญ้าทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
ระบบนิเวศหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศที ่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อบริเวณพื้นที ่ชายฝั่ง

นานัปการ ซึ่งประโยชน์ด้านหนึ่งที่เด่นชัดคือเป็นแหล่งอาหารและแหล่งอาศัยที่จำเพาะของพะยูนซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้
สูญพันธุ์ของประเทศไทย ซึ่งการรับรู้ของสังคมและงานวิจัยที่ศึกษาในระบบนิเวศหญ้าทะเลของประเทศไทย
ยังคงมีอยู่อย่างจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในระบบนิเวศทางทะเลด้านอื่น ๆ เช่น ระบบนิเวศป่าชายเลน 
และระบบนิเวศปะการัง อีกทั้งยังพบว่าในปัจจุบันพื้นที่หญ้าทะเลมีขนาดลดลงจากอดีตอันเนื่องมาจากทั้งปัจจัย  
ตามธรรมชาติและจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งการที่พื้นที่หญ้าทะเลลดลงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพะยูน
และความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล ชุมชนชาวประมงที่เข้ามาใช้พ้ืนที่หญ้าทะเลเป็นแหล่งทำกิน ซ่ึงส่งผลต่อเนื่อง
ไปยังระบบนิเวศปะการัง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ
หญ้าทะเลรวมถึงพะยูน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการอนุรักษ์และการจัดการอย่างยั่งยืน ตลอดจนใช้เป็นแนวทาง
ในการเสนอนโยบายต่าง ๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการทำงานวิจัยโดยการจัดตั้งสถานีวิจัยพะยูน
และหญ้าทะเลจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อทั้งนักวิจัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จะ
ช่วยให้มีการผลิตงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพในเชิงลึก รวมถึงสามารถบูรณาการกับศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัย
มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ โดยสถานีวิจัยนี้จะเป็นศูนย์กลางการวิจัยทางด้านระบบนิเวศหญ้าทะเลและพะยูน
เป็นแห่งแรกของประเทศไทย รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิงเรียนรู้ (Education tourism)       
ซึ่งพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งสถานีวิจัยดังกล่าว คือ พื้นที่เกาะลิบง จังหวัดตรัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี
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แหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ที่สุดของประเทศ อีกทั้งมีจำนวนประชากรพะยูนมากที่สุดในประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานีวิจัยฯ  
1. ศึกษาวิจัยโดยเน้นงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบนิเวศหญ้าทะเลพะยูนในพื้นที่เกาะลิบง

และใกล้เคียงซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรพะยูนกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ  
2. ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับพะยูนก่อนส่งต่อยังหน่วยงานหลักท่ีดูแล  
3. อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา นักวิจัย ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหญ้าทะเล

และพะยูน รวมถึงทรัพยากรทางทะเลอื่น ๆ  
4. เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานภาพหญ้าทะเลและพะยูน ตลอดจนปัจจัยสิ่งแวดล้อม   

ที่เก่ียวข้องกับระบบนิเวศหญ้าทะเล  
5. เป็นแหล่งบริการทางวิชาการทางด้านพะยูนและหญ้าทะเลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ที่สนใจ  
6. เป็นแหล่งท่องเทีย่วและเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับพะยูนและหญ้าทะเล

ในประเทศไทย 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีส่วนงานที่มีความเข้มแข็งในแต่ละด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

- คณะวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบงานวิจัยทางด้านระบบนิเวศหญ้าทะเลและพะยูน 
ตลอดจนทรัพยากรทางทะเลบริเวณเกาะลิบง - สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย 
(หน่วยวิจัยสาหร่ายและหญ้าทะเล) รับผิดชอบงานวิจัยทางด้านระบบนิเวศหญ้าทะเลและพะยูน  - สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ รับผิดชอบงานวิจัยทางด้านทรัพยากรทางทะเล เช่น ป่าชายเลน ปะการัง 

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับผิดชอบงานวิจัยที่เกี่ยวกับพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก 
ในพ้ืนที่ เช่น เต่าทะเล โลมา รวมถึงให้คำแนะนำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งยังหน่วยงานหลัก 

- คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อม
บริเวณเกาะลิบง เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามและเฝ้าระวังหญ้าทะเล 

- คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ) รับผิดชอบ
งานวิจัยทางการชีววิทยาประมงและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

- คณะเศรษฐศาสตร์ รับผิดชอบงานวิจัยด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์  
ของระบบนิเวศหญ้าทะเล และพะยูน 

2. วิทยาเขตภูเก็ต 
- คณะการบริการและการท่องเที่ยว รับผิดชอบงานวิจัยและรูปแบบการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน 
- คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานวิจัยฐานทรัพยากรชายฝั่ง หญ้าทะเล 

ป่าชายเลน และปะการัง 
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3. วิทยาเขตปัตตานี 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบงานวิจัยและรูปแบบการประมงชายฝั่ง 

4. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
- โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง รับผิดชอบงานวิจัยและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำ 
5. วิทยาเขตตรัง 

- คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รับผิดชอบงานประสานงานและการจัดการเชิงพ้ืนที่ 
ร่วมกับท้องถิ่น 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ และหน่วยงาน
เอกชน เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง 
จังหวัดตรัง และอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มพิทักษ์ดุหยง มูลนิธิอันดามัน วิสาหกิจท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้ 

1. ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพ หญ้าทะเล  
เป็นทรัพยากรทางทะเลที่มีความเชื่อมโยงกับป่าชายเลน ดังนั้น การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหญ้าทะเลและ
พะยูนจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น มีความสำคัญ เป็นโอกาสดีที่ ม.อ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านวิชาการ
ได้ดำเนินงานในเรื่องนี้ การจัดตั้งสถานีวิจัยหญ้าทะเลและพะยูนจึงถือเป็นโอกาส หาก ม.อ. ดำเนินการแล้ว 
อาจจะจัดประชุมในระดับนานาชาติให้ต่างชาติเข้ามาร่วมประชุม และ ม.อ. ควรจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยเรื่องหญ้าทะเลและพะยูนอยู่แล้ว  

2. โครงการวิจัยหญ้าทะเลและพะยูน หากจะจัดตั้งในรูปแบบของสถานีวิจัย มหาวิทยาลัย
ควรศึกษาว่าจะมีรูปแบบ (Model) อ่ืน ๆ ที่เหมาะสมและสามารถดำเนินงานได้หรือไม่ เนื่องจากการจัดตั้งสถานี
วิจัยหญ้าทะเลและพะยูนจะต้องลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใช้งบลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท 
มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องสร้างสินทรัพย์ใหม่หรือไม่ ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจะต้อง
ใช้งบประมาณอย่างไร และหากในระยะต่อไปโจทย์วิจัยเรื่องหญ้าทะเลและพะยูนได้เสร็จสิ้นหรือจบลง สถานีวิจัย
ดังกล่าวจะทำอย่างไร จะต้องขยายโจทย์วิจัยในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based) อย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่าในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจึงควรจะให้วิทยาเขตตรังได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
โครงการดังกล่าว และใช้ประโยชน์จากวิทยาเขตตรังด้วย และโครงการดังกล่าวควรกำหนดกรอบระยะเวลา     
ในการดำเนินงาน ตลอดจนควรมีแผนการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

3. รูปแบบโครงสร้างการบริหารสถานีวิจัยที่นำเสนอค่อนข้างเป็นวิชาการ และเป็นการ
สื่อสารทางเดียว (One Way) ซึ่งสถานีวิจัยควรเป็นรูปแบบการบริหารที่มีส่วนร่วม (Engagement Model) ที่อาศัย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน  



12 
 

4. ม.อ. มีองค์ความรู้ แต่ในการนำวิชาการไปใช้ให้เกิดผลสำเร็จ (Implement) มหาวิทยาลัย
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายที ่มีอำนาจหน้าที ่ (Authority) จึงจะทำให้โครงการเกิดผลสำเร็จ 
โครงการวิจัยหญ้าทะเลและพะยูนมีเป้าหมายสำคัญ คือ หญ้าทะเลมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม่ลดน้อยลง แต่สาเหตุ
ประการหนึ่งที่ทำให้หญ้าทะเลลดลงคือพฤติกรรมของมนุษย์ (Human Activities) ดังนั้น การจะนำความรู้ไปใช้
ให้เกิดผลสำเร็จ (Implement) จะทำได้อย่างไร  

5. การจัดตั้งสถานีวิจัยหญ้าทะเลและพะยูนจะเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว   
ที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง แต่ในการดำเนินงานด้านระบบนิเวศ (Ecosystem) และด้านการท่องเที่ยว  
เชิงนิเวศ (Ecotourism) จะประสบผลสำเร็จได้ต้องให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 
และโครงการนี้ต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องและความยั่งยืนของโครงการด้วย ในส่วนของการท่องเที่ยวชุมชน    
เชิงนิเวศ (Ecotourism) มีความน่าสนใจ และอาจจะทำให้เกิดความยั่งยืนได้ หากชุมชนมีรายได้ จะทำให้ชุมชน
เกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาจจะจัดทำเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวกิจกรรมดูพะยูน 
ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวมากข้ึน  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการและสนับสนุน 
ให้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นโครงสร้างการบริหารสถานีวิจัย ให้จัดทำ
แผนดำเนินงานทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ซึ่งในการดำเนินงาน
ระยะแรกอาจจะไม่ต้องจัดทำเป็นโครงการขนาดใหญ ่   

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ดำเนินการสรรหาตามลำดับ ดังนี้ 

1. แจ้งให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งแผนพัฒนาคณะ (ตามข้อ 8 ของข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะโดยคณะกรรมการประจำคณะจัดทำแผนพัฒนาคณะ 
และกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ และใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหาคณบดี ทั ้งนี้ 
แผนพัฒนาคณะดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนกำหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณากำหนดขั้นตอนการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563                                 
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3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ และแจ้งการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นสำคัญที่ต้องการ
ขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

4. วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนงาน จำนวน 6 ส่วนงาน ในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ สำนักงานบริหารคณะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การอาหารและโภชนาการ เพื่อจัดดำเนินการให้ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของแต่ละส่วนงานประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส่วนงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนส่วนงาน ซึ่งจะให้ข้ อมูลการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  ส่วนงานละ 2 คน (ผู้ที ่จะไปให้ข้อมูลประกอบด้วย 
หัวหน้าส่วนงาน 1 คน และผู้แทนส่วนงาน 1 คน) โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ 
ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563  

5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปฏิบัติงาน
ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 (วันที่พบบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จำนวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 18 สิงหาคม  2563   

6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563   

7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายนอก เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยพิจารณาแผนพัฒนาคณะประกอบ ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 9 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 

8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา
โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การนำแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาคณะ และประเด็นสำคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะเพ่ือขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า 
และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการ 
สรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ 
สรรหาฯ  จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 

9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงานและผู้แทนส่วนงาน รวมจำนวน 12 คน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา
ในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำเสนอแนวทางการบริหารคณะและ   
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กลยุทธ์การนำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและประเด็นสำคัญที่ได้มีการทบทวน
แผนพัฒนาคณะและที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอ
สภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สหกะโร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  

ทีป่ระชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กรรณิการ์ สหกะโร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป   

 
5.2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 72(5/2563) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับ
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 50 ราย ดังนี้ 
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 29 ราย ดังนี้ 

1.1.1 ดร.ซัมซ ูสาอุ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหาร
และการจัดการการศึกษาอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รั บ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.2  ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
อิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา 
(รหัส 7801) อนุสาขาวิชาอิสลามศึกษา (780102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.3  ดร.ธวัช นุ้ยผอม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
อิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา 
(รหัส 7801) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์   

1.1.4  ดร.อุสมาน ยูนุ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอิสลาม
ศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา 
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(รหัส 7801) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.5  อาจารย์ภาณุศ์ อภิบาลเกียรติกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
คณะนิติศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (รหัส 6708) ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.6  ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.7  ดร.นริสรา นุธรรมโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รหัส 0183) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.8  ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู ้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน  2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.9  อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รหัส 1501) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.10 ดร.วัฒนา รติสมิทธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย   
สหวิทยาการระบบพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.11  ดร.อาคม ปะหลามานิต พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ บัณฑิต
วิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน (รหัส 1803) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.12  ดร.พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่ (รหัส 1106) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (รหัส 110602) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.13  ดร.พงศ์อินทร์ อินทฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา (รหัส1104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์
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1.1.14  ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (รหัส 1110) ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.15  ดร.ชลากร ครุพงศ์สิริ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร (รหัส 1116) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.16  ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
(รหัส 1101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.17  ดร.ณัฐพล บุญนำ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 0104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.18  อาจารย์ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื ้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (รหัส 2166) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.19  อาจารย์กำธร ยลสุริยันวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์  
(รหัส 2151) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.20  ดร.กรฎา มาตยากร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
สารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(รหัส 2511) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.21  อาจารย์ไกรรัตน์ นิลฉิม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์    
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.22  ดร.แวฮาซัน แวหะมะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์      
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 5 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.1.23  ดร.ดลินา อมรเหมานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.24  Mr.Ilian Bontchev Assenov ตำแหน่งอาจารย์ คณะการจัดการบริการ
และการท่องเที่ยว ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (รหัส 680212) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.25  ดร.ประทีป เวทย์ประสิทธิ์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการบริการ      
คณะการจัดการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธรุกิจ 
(รหัส 6802) ทั้งนี้ ตั ้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื ่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.26  ดร.นนทิภัค เพียรโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์    
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(รหัส 6802) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.27  ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.28  ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.29  ดร.พจนารถ แก่นจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (รหัส 1801) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 14 ราย ดังนี้ 
1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรมาศ สุทธินุ่น พนักงานมหาวิทยาลัย คณะการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(รหัส 1804) ทั้งนี้ ตั ้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื ่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์
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1.2.2 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สหกะโร พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (รหัส 1808) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่ง
เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 
2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรพร แสงกูล ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา   
จิตเวชศาสตร์ (รหัส 2186) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.5 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์นันทกา กิระนันทวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชารังสีวิทยา
วินิจฉัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี สังข์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยระบาด
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาระบาดวิทยา (รหัส 2111) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร คุณวิชิต พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา     
รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (รหัส 6102) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.8 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (รหัส 6110) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที ่ 2 
สาขาวิชาพันธุเวชศาสตร์ (รหัส 2109) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุวรรณโณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(รหัส 1801) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.2.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐ อังศุวิริยะ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
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ภาษาไทย (รหัส 7101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.12 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
จิตวิทยา (รหัส 6104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชา
วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง (รหัส 1107) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (รหัส 110702) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 
2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ท้าวจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา 
การจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชากีฎวิทยา 
(รหัส 5106) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.3  อนุมัตใิห้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
1.3.1 รองศาสตราจารย์สุภมัย สุนทรพันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์โดยวิธีที ่ 2 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (รหัส 2131) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.3.2 รองศาสตราจารย์ลัดดา เหมาะสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วน   

1.4  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
1.4.1 ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) 

1.5  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
1.5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รหัส 1110)  

1.5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะ
เภสัชศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี 
(รหัส 3302)  
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1.6  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
1.6.1 รองศาสตราจารย์วุฒิ วัฒนสิน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาศิลปศึกษา (รหัส 650151)  

1.6.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที ่ 1 สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (รหัส 1110)  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั ้งตำแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ จำนวน 29 ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 14 ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย 
ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย        
และตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

2. การพิจารณาทบทวนการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการฯ รายผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย หวังวโรดม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ว ิชัย หวังวโรดม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิ ชาพืชศาสตร์ โดยเสนอผลงาน    
ทางวิชาการประเภทงานวิจัย จำนวน 6 เรื่อง และตำรา จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งต่อมาสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณากรณีการขอกำหนดตำแหน่งรายผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ดร.วิชัย หวังวโรดม เห็นว่างานวิจัย เรื่อง คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยางพาราและอายุการเก็บรักษาที่ระยะการพัฒนา
ผลต่างกัน ซึ่งระบุว่านำไปเผยแพร่ในวารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ ฉบับปี 2557 ปรากฏว่าวารสารแก่นเกษตร 
ฉบับพิเศษ ไม่ปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูลรายชื่อวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.พ.อ.
กำหนด รวมทั้งไม่ปรากฏว่าบทความวิจัยเรื่องดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลรายชื่อวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ตามที่ ก.พ.อ.กำหนด ซ่ึงหากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิจารณาเห็นว่า บทความวิจัยดังกล่าว
ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ ได้มีการบรรณาธิการและได้นำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความ
ในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ก็อาจพิจารณาว่างานวิจัยเรื่องดังกล่าวได้รับการเผยแพร่เป็นหนังสือ
ประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะทรัพยากรธรรมชาติตรวจสอบ
ว่าผลงานวิจัย เรื่อง คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยางพาราและอายุการเก็บรักษาที่ระยะการพัฒนาผลต่างกันได้มีการ
นำเสนอต่อที ่ประชุมวิชาการและได้รับการเผยแพร่เป็นหนังสือประมวลบทความ  ในการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) หรือไม่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย หวังวโรดม ได้ขอชี้แจงข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ว่าบทความวิจัยเรื่องดังกล่าวได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 
29-31 กรกฎาคม 2557 และตีพิมพ์ในวารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ ทั้งนี้ ไม่ได้มีการจัดทำเป็นหนังสือประมวล
บทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) แต่มีการดำเนินการเผยแพร่ในวารสารแก่นเกษตร ซึ่งเป็นวารสาร
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1  
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คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 72(5/2563)  
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างานวิจัย เรื่อง คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยางพาราและอายุการเก็บ
รักษาที่ระยะการพัฒนาผลต่างกันได้นำไปเผยแพร่ในวารสารแก่นเกษตร ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
อย่างไรก็ตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย หวังวโรดม มีผลงานวิจัยและตำรา ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ได้ประเมินผลงานทางวิชาการโดยภาพรวมและเห็นสมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาพืชศาสตร์ 

อนึ่ง สำหรับประเด็นเรื่องคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยางพาราและอายุการเก็บรักษา     
ที่ระยะการพัฒนาผลต่างกันวารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ ไม่ปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูลรายชื่อวารสารสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด รวมทั้งไม่ปรากฏว่าบทความวิจัยเรื่องดังกล่าวอยู ่ใน
ฐานข้อมูลรายชื่อวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด นั้น ที่ประชุมมีความเห็น
ว่าผู้ขอกำหนดตำแหน่งยังมีผลงานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก และตำรา จำนวน 1 เรื่อง 
ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วิชัย หวังวโรดม คณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ
มีผลงานวิจัยและตำราอื่นซึ่งมีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

 

2. ขอหารือการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รายศาสตราจารย์สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 
คณะแพทยศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 

ตามท่ีศาสตราจารย์สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงในสาขาวิชา
จิตเวชศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไปซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ โดยเสนองานวิจัยจำนวน 13 เรื่องและหนังสือจำนวน 1 เรื่อง ผู้ขอเสนอหลักฐานแสดงการได้รับอ้างอิง
ทางวิชาการ ประกอบด้วย นิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 42 เรื่อง ได้รับการอ้างอิง จำนวน 510 รายการ พิจารณาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด แยกเป็นก่อนดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับการอ้างอิง 34 เรื่อง มีการอ้างอิงจำนวน 
494 รายการหลังดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับการอ้างอิง 8 เรื่อง มีการอ้างอิงจำนวน 16 รายการ 

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาแล้ว
เห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทบทวนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งบุคคลดังกล่าวให้ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งสูงขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด โดยมีข้อสังเกตดังนี้  

2.1  กรณีงานวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่ Factor Analytical Investigation of Krathom 
(Mitragyna speciosa Korth.) Withdrawal Syndrome in Thailand แ ล ะ  Perceived barriers to utilise 
methadone maintenance therapy among male injection drug users in rural areas of southern 
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Thailand ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้สารเสพติดชนิดอ่ืนๆ ที่พบมากที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ 
พืชกระท่อมและเฮโรอีน นั้นผู้ขอมีส่วนร่วมน้อยกว่าร้อยละ 50 ละไม่ปรากฏว่ามีงานวิจัยเรื่องใดที่ผู้ขอเป็น
ผู้ดำเนินการหลัก ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด  

2.2 กรณีงานริเริ่มที่ศึกษาเกี่ยวสุรา สารเสพติด และพฤติกรรมเสพติด มีลักษณะเป็น
การแสดงความคิดเห็นต่อบทความเรื ่อง Influence of Islam and the globalized alcohol industry on 
drinking in Muslim countries ที่เผยแพร่ในวารสาร Addiction เพียง 2 หน้า ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามคำนิยาม
และรูปแบบของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. แล้ว งานดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นผลงาน
ทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  

2.3 กรณีผลงานจำนวน 2 รายการได้แก่ Harm reduction และ Substance use 
in different cultural context ซึ่งมีจำนวน 3 หน้าและ 4 หน้าตามลำดับ เป็นเพียงหัวข้อหนึ่งในบทที่ 4 และ
บทที่ 24 ของหนังสือ Oxford Specialist Handbook in Addiction Medicine ทั ้งนี ้ เมื ่อพิจารณาตามคำ
นิยามและรูปแบบของหนังสือตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. แล้ว งานดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นผลงานทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  

2.4 กรณีการนับหลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ(เกณฑ์ข้อ 2) เมื่อ
พิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้
ดำรงตำแหน่งศาสตรารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2553 มีนิพนธ์ต้นฉบับจำนวน 6 เรื่อง ที่ได้รับการอ้างอิงจาก
กลุ่มผู้ร่วมงานในนิพนธ์ต้นฉบับเดียวกัน จำนวน 11 รายการ ดังนั้นจำนวนความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด จึงประกอบด้วย นิพนธ์ต้นฉบับ 36 เรื่อง ได้รับการอ้างอิง 499 รายการ 
จำแนกเป็นก่อนดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์นิพนธ์ต้นฉบับ 28 เรื่อง ได้รับการอ้างอิง 483 รายการหลังดำรง
ตำแหน่งศาสตราจารย์ นิพนธ์ต้นฉบับ 8 เรื ่อง ได้รับการอ้างอิง 16 รายการ ทั้งนี้เมื ่อพิจารณากรณีการนับ
หลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ (เกณฑ์ข้อ 2)หลังดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ นิพนธ์ต้นฉบับ 8 เรื่อง 
ได้รับการอ้างอิง 16 รายการ จึงยังไม่แสดงให้เห็นว่าผู้ขอได้รับการอ้างอิงในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชา  
จิตเวชศาสตร์อย่างกว้างขวางเพียงพอและต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตามความในข้อ 1(3)(ก)ท่ีกำหนดไว้ว่า ผู้ขอประเมิน
ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร ตำรา หรือหนังสือที่ยอมรับในวงวิชาการโดยเฉพาะที่เป็น
ผลงานที่เพิ่มขึ้นใหม่ และข้อ1(3)(ค) ที่กำหนดไว้ว่า ผู้ขอประเมินต้องมีผลงานทางวิชาการก่อนและหลังดำรง
ตำแหน่งศาสตราจารย์ และได้รับการอ้างอิงในวงวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 71(4/2563)  
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  พิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2563 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้ 

1.  กรณีงานวิจัย 2 เรื ่อง ได้แก่ Factor Analytical Investigation of Krathom 
(Mitragyna speciosa Korth.) Withdrawal Syndrome in Thailand แ ล ะ  Perceived barriers to utilise 
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methadone maintenance therapy among male injection drug users in rural areas of southern 
Thailand ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้สารเสพติดชนิดอ่ืนๆ ที่พบมากที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ 
พืชกระท่อมและเฮโรอีนนั้น ผู้ขอมีส่วนร่วมน้อยกว่าร้อยละ 50 ละไม่ปรากฏว่ามีงานวิจัยเรื่องใดที่ผู้ขอเป็ น
ผู้ดำเนินการหลัก ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือน 
ขั้นสูงนั้นความสำคัญคือการสนับสนุนงานวิจัย ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ดำเนินการหลักในทุกเรื่อง อีกทั้งยังมีผลงาน
เรื่องอื่นที่เป็นผู้วิจัยหลัก หรือผู้รับผิดชอบหลักเพียงพอ ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
กำหนด ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 

2. กรณีงานริเริ่มที่ศึกษาเกี่ยวสุรา สารเสพติด และพฤติกรรมเสพติด มีลักษณะเป็น
การแสดงความคิดเห็นต่อบทความเรื ่อง Influence of Islam and the globalized alcohol industry on 
drinking in Muslim countries ที่เผยแพร่ในวารสาร Addiction เพียง 2 หน้า ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามคำนิยาม
และรูปแบบของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. แล้ว งานดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นผลงาน
ทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่มีคุณค่าทางวิชาการ  
อีกทั้งยังมีผลงานเรื่องอื่นที่เพียงพอ งานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารที่มีผลกระทบสูง หรืองานชิ้นใหม่ศาสตร์นั้น    
ไม่จำเป็นต้องเขียนยาวหลายหน้า งานดังกล่าวคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด      
ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนข้ันสูง 

3. กรณีผลงานจำนวน 2 รายการได้แก่ Harm reduction และ Substance use in 
different cultural context ซึ่งมีจำนวน 3 หน้าและ 4 หน้าตามลำดับ เป็นเพียงหัวข้อหนึ่งในบทที่ 4 และบทท่ี 
24 ของหนังสือ Oxford Specialist Handbook in Addiction Medicine ทั ้งนี ้ เมื ่อพิจารณาตามคำนิยาม  
และรูปแบบของหนังสือตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. แล้ว งานดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นผลงานทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลงานดังกล่าวเป็นหนังสือระดับนานาชาติ เป็น
ผลงานที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีการเผยแพร่ระดับนานาชาติ อีกท้ังยังมีผลงานเรื่องอ่ืนที่เพียงพอ คุณภาพอยู่
ในระดับดีมากและอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนข้ันสูง 

4. กรณีการนับหลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ (เกณฑ์ข้อ 2) เมื่อพิจารณา
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเพ่ือให้ผู้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตรารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2553 มีนิพนธ์ต้นฉบับจำนวน 6 เรื่อง ที่ได้รับการอ้างอิงจากกลุ่มผู้ร่วมงาน
ในนิพนธ์ต้นฉบับเดียวกัน จำนวน 11 รายการ ดังนั้น จำนวนความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กำหนด จึงประกอบด้วย นิพนธ์ต้นฉบับ 36 เรื่อง ได้รับการอ้างอิง 499 รายการ จำแนกเป็นก่อนดำรง
ตำแหน่งศาสตราจารย์นิพนธ์ต้นฉบับ 28 เรื่อง ได้รับการอ้างอิง 483 รายการหลังดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 
นิพนธ์ต้นฉบับ 8 เรื่อง ได้รับการอ้างอิง 16 รายการ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากรณีการนับหลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ (เกณฑ์ข้อ 2) หลังดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ นิพนธ์ต้นฉบับ 8 เรื่อง ได้รับการอ้างอิง 16 รายการ 
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จึงยังไม่แสดงให้เห็นว่าผู้ขอได้รับการอ้างอิงในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์อย่างกว้างขวาง
เพียงพอและต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตามความในข้อ 1(3)(ก)ที่กำหนดไว้ว่า ผู้ขอประเมินต้องมีผลงานทางวิชาการ     
ที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร ตำรา หรือหนังสือที่ยอมรับในวงวิชาการโดยเฉพาะที่เป็นผลงานที่เพ่ิมขึ้นใหม่ และ
ข้อ1(3)(ค) ที่กำหนดไว้ว่า ผู้ขอประเมินต้องมีผลงานทางวิชาการก่อนและหลังดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และ
ได้รับการอ้างอิงในวงวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การได้รับการอ้างอิงหลังดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
ได้รับการอ้างอิงในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์อย่างกว้างขวางเพียงพอและต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
มีการอ้างอิงใน Journal ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหลังจากได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขอ
มีการได้รับการอ้างอิงในปี 2015 ได้รับการอ้างอิงจำนวน 55 ครั้ง ปี 2016 ได้รับการอ้างอิงจำนวน 77 ครั้ง ปี 2017 
ได้รับการอ้างอิงจำนวน 75 ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และผู้ขอเป็น
ผู้ได้รับการยอมรับนับถือในวงวิชาการโดยการเป็นกรรมการระดับสากลเกี่ยวกับยาเสพติด มีการปฏิบัติงานทาง
วิชาการ แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์ได้รับ
เงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 72(5/2563)  
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง
ให้ศาสตราจารย์สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์ได้รับ
เงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติเห็นชอบให้แต่งตั ้งศาสตราจารย์   
ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง     
ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด 

 

3. มหาวิทยาลัยได้รายงานข้อมูลภาพรวมตำแหน่งทางวิชาการและจำนวนการเข้าสู่ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ ดังนี้ 

ข้อมูลภาพรวมตำแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2560-2563  
ปี 2560 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรตำแหน่งอาจารย ์จำนวน 1,409 ราย ผูช้่วยศาสตราจารย์ 

จำนวน 572 ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน 241 ราย และศาสตราจารย์ จำนวน 26 ราย 
ปี 2561 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1,403 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จำนวน 591 ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน 243 ราย และศาสตราจารย์ จำนวน 25 ราย 
ปี 2562 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1,420 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จำนวน 719 ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน 303 ราย และศาสตราจารย์ จำนวน 43 ราย 
ปี 2563 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1,460 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จำนวน 729 ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน 278 ราย และศาสตราจารย์ จำนวน 33 ราย 
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ข้อมูลจำนวนผู้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2563) 

ตำแหน่ง ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 74 ราย 62 ราย 102 ราย 81 ราย 102 ราย 

รองศาสตราจารย์ 16 ราย 18 ราย 18 ราย 22 ราย 29 ราย 

ศาสตราจารย์ 8 ราย 5 ราย 10 ราย 5 ราย 11 ราย 
ศ.ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น - 2 ราย 3 ราย 1 ราย 2 ราย 

รวม 98 87 133 109 144 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาเรื่อง
ความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยควรจะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขึ้นเอง โดยไม่ยึดตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดเป็นหลัก ในกรณี        
ที่อาจารย์ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ซึ่งผลงานทางวิชาการอาจจะไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์   
วิธีพิเศษ แต่เมื่อถึงเวลาที่สามารถยื่นขอกำหนดตำแหน่งโดยวิธีปกติได้แล้ว มหาวิทยาลัยควรรีบดำเนินการทำความ
เข้าใจกับอาจารย์เจ้าของผลงานและนำเกณฑ์พิจารณาวิธีปกติมาดำเนินการได้เลย เพื่อไม่ให้เสียเวลาและ    
เสียโอกาส ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบบริหารจัดการเรื่องการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ  
ของบุคลากร โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรวมทั้งคณบดีจะต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ 
และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร 

สำหรับการแต่งตั ้งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เป็นอำนาจหน้าที ่ของ          
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ประธานที่ประชุม
ขอให้นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย     
ในการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงว่าเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย
ในการพิจารณาหรือไม่ การที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอ ให้  
สภามหาวิทยาลัยทบทวนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตซึ่งอาจจะไม่สมเหตุสมผล เช่น 
การท้วงติงกรณีผลงานวิชาการบางเรื่องผู้ขอกำหนดตำแหน่งมีส่วนร่วมในผลงานไม่ถึงร้อยละ 50  ผลงานตีพิมพ์
ในวารสารฉบับพิเศษแล้วมีข้อสังเกตว่าวารสารดังกล่าวไม่ปรากฏในฐานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ ซึ่งในข้อเท็จจริง
หากไม่นับผลงานชิ้นดังกล่าวผู้ขอกำหนดตำแหน่งยังมีผลงานอื่นซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และ
ประเด็นผลงานมีจำนวน 2 หน้า เป็นต้น มหาวิทยาลัยจะสามารถชี้แจงประเด็นดังกล่าวได้อย่างไร 

 
5.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา 

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 022/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560        
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา 



26 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2564 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระตำแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 

   ที่จะดำเนินการสรรหาคณบดี จำนวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสามคน เป็นกรรมการ 

4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    

   หรือใกล้เคียง จำนวนสองคน    เป็นกรรมการ 

5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    

   หรือใกล้เคียงจำนวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 

6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 

7. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่ประชุม

กำหนด 

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่า 

จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้

ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี” 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

สรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข กรรมการ 
5.  นายวิจิตร ณ ระนอง  กรรมการ 
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6.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

7.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

8.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ 

9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 

10. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 

 

5.4  รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามคำสั ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที ่ 010/2562  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562     

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างอิสระและเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง (สำหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการประชุมรวมทั้งหมด 7 ครั้ง) ซึ่งในการประชุมหลายครั้งได้เชิญ ฝ่ายบริหาร  

ของมหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชี หัวหน้าส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งผลการดำเนินงาน 

ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีประเด็นสำคัญสรุปไดด้ังนี้ 

1.  การกำกับดูแลกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลที่ดี 

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งการดำเนินงานอันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นดังนี้ 

1) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและดำเนินการทางด้านการเรียนการสอน เพ่ือรองรับ

สถานการณ์ รวมถึงห้องเรียนแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) การเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมถ่ายทอดหรือ

แลกเปลี่ยนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) ให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการ

เรียนของนักศึกษา และมีแนวทางในการติดตามประเมินผล 

3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัย และสร้างอาชีพ

เพ่ือลดปัญหาการว่างงานของนักศึกษา 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบติดตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ

ความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ให้มหาวิทยาลัยสร้างระบบ

ติดตามกระบวนการร้องเรียนที่รัดกุม พร้อมทั้งเป็นกรณีศึกษาและเสริมสร้างระบบการเรียนรู้และแบ่งปัน  

(Learn and Share) 
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2.  การติดตามการบริหารงานและการดำเนินการตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการ

บริหารงานมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
1) ให้มหาวิทยาลัยคำนึงถึงการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ซึ่งการบริหารงานมี

ความแตกต่างจากระบบราชการแบบเดิม 
2) ให้มหาวิทยาลัยเน้นการร่วมงานกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศและ

ภาคเอกชน เพื่อผลิตนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาด พร้อมทั้งผลักดันบุคลากรที่มีความสามารถ   
ให้มีโอกาสเรียนรู้เพ่ิมเติมมากขึ้น 

3) เมื่อระบบบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย (Management Accounting 
System: MAS) พัฒนาเสร็จสิ้น ให้มหาวิทยาลัยเสนอระบบต่อกรมบัญชีกลางเพ่ือรับรองหลักการบัญชี 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการกำกับดูแลการขับเคลื่อนการบริหารงาน
ทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ให้มหาวิทยาลัยเน้นให้มีการบริหารความเสี่ยง
ด้านการเงินและการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
รวมถึงการฝากเงินหรือการจัดการการลงทุนในองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ 

3.  การรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานผลการตรวจสอบ  

งบการเงินของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ร่วมกับผู้สอบบัญชีของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผลการตรวจสอบงบการเงินโดยสรุปได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข โดยมี
ประเด็นสุ่มเสี่ยง คือ ไม่มีเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบของปี 2552-2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและเร่งดำเนินการ มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับงบการเงินของมหาวิทยาลัย และต้องการให้งบการเงินได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในอนาคต โดยมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ให้มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการแก้ไข
และระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละเรื่อง อีกทั้งปรับปรุงการบริหารและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดประเด็นนี้อีกในอนาคต เช่น กำหนดระยะเวลาในการแก้ไขข้อทักท้วงจากผู้สอบบัญชี และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน
ภายใน 30 วัน 

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้ง
ข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัย 

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานที่ดีและเป็นตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 

ปัญหาอุปสรรค 
ด้วยประเด็นข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมในหลาย

หน่วยงานและมีความหลากหลาย การดำเนินการต่าง ๆ ใช้เวลาค่อนข้างนาน มีบางประเด็นยังไม่ได้ดำเนินการ 
เช่น การแก้ปัญหาลูกหนี้ค้างนาน การแจ้งประเด็นตัวอย่างคดีสอบสวนกรณีอาจเข้าข่ายทุจริตของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการตรวจสอบ 
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ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ   
ไปพิจารณาดำเนินการอย่างจริงจัง และจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเดิมขึ้นอีก สำหรับประเด็นรายงาน
ทางการเงิน มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องด้านการเงินให้มี
ความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามท่ีเสนอ  

 

5.5  พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2564 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ

ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 13(1) ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ     
มีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว โดยกฎบัตรฉบับใหม่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการปรับแก้ไขชื่อ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2564 ตามท่ีเสนอ 

 
5.6  ผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 และ

แผนพัฒนาคุณภาพ 
ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนดให้

มีการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยทุกปี และมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 31
สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 นั ้น และมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ไปยัง 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ CHE QA Online โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ดังนี้ 

ส่วนที ่ 1 รายงานการกำกับมาตรฐาน ผลการดำเนินการด้านการกำกับมาตรฐาน 
(องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ละหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา 



30 
 

ในการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สป.อว. และแจ้งไปยังคณะ/หลักสูตรเพื่อทราบ ดังนี้ 

จำนวน
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 ร้อยละของ
หลักสูตรที่
ผ่านเกณฑ์ฯ 

จำนวน
หลักสตูร
ทั้งหมด 

จำนวน
หลักสตูรที่
ผ่านเกณฑ์ฯ 

จำนวน
หลักสตูรที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ฯ 

จำนวน
หลักสตูร
ทั้งหมด 

จำนวน
หลักสตูรที่
ผ่านเกณฑ ์

จำนวน
หลักสตูรที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ฯ 

ปริญญาตรี 
148 หลักสูตร 

42 42 - 106 106 - 100 

บัณฑิตศึกษา 
168 หลักสูตร 

33 30 3 135 134 1 97.61 

จากข้อมูลพบว่า หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 จำนวน 76 หลักสูตร 
(ระดับปริญญาตรี 42 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 33 หลักสูตร) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ 12 คือการ
ปรับปรุงตามรอบระยะเวลา 5 ปี (หลักสูตรต้องผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) จำนวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
จำนวน 241 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี106 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 135 หลักสูตร) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในข้ออ่ืน ๆ อีก จำนวน 1 หลักสูตร 

ส่วนที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพ    

เพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ซึ่งทีป่ระชุม
ทีมบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2563 ได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ และกำหนดแผนในการพัฒนา
คุณภาพ ดังนี้ 

1. แผนทบทวนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการติดตามแผน 
2. แผนพัฒนาความเข้มแข็งของ PSU System 
3. แผนพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Management 

System) 
4. แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) 
5. แผนประเมินและควบคุมต้นทุนการปฏิบัติการโดยรวม 
6. แผนพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ 
ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การจัดทำเอกสารผลการประเมินคุณภาพภายในเพื ่อนำเสนอสภามหาวิทยาลั ย

พิจารณาควรจัดทำเป็นเอกสารบทสรุปผู้บริหาร ซึ่งมีข้อมูลสรุปรายละเอียดที่วิเคราะห์ในระดับบริหารแล้ว    
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โดยอาจจะอ้างอิงไปถึงข้อมูลในเอกสารประกอบ เช่น เรื่องการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมีผลการประเมิน    
ทั้งในส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการได้ดี และส่วนที่มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงแก้ไข สำหรับในประเด็นที่มหาวิทยาลัย
ต้องปรับปรุงแก้ไขควรมีข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยจะดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ อย่างไร เช่น อาจจะต้องกำหนดว่า   
ในปีต่อไปมหาวิทยาลัยจะไม่มีหลักสูตรที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น  

2. เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สำหรับเรื่องผลการประเมินคุณภาพภายใน หากเรื่องดังกล่าว
เสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาแล้วอาจจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องพิจารณาทักท้วง  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPex) 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 
 

5.7  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2563 
ตามความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

กำหนดไว้ว่า “ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอก ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความเห็นชอบ
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี” สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งว่าไม่สามารถเป็น
ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องจัดจ้างผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 
เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินมหาวิทยาลัยประจำปี 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัย       
ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จำกัด ค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,450,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั ้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู ้สอบบัญชี       
ของมหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2563 หรือต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี 
ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2563 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2563 ตามท่ีเสนอ 
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5.8  การอนุมัติการขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้แจ้งมติ  
ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
เห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา 
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1.  การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
1.1 ปริญญาตรี 4 ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 7 และชั้นปีที่ 8 
1.2 ปริญญาตรี 5 ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 9 และชั้นปีที่ 10 
1.3 ปริญญาตรี 6 ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 11 และชั้นปีที่ 12 
1.4 ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 3 และชั้น

ปีที่ 4 
1.5 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เฉพาะนิสิตนักศึกษา

ที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 
1.6 ปริญญาโท เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 
1.7 ปริญญาเอก (สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี) เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลัง

ศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 7 และชั้นปีที่ 8 
1.8 ปริญญาเอก (สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลัง

ศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 
2.  การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

2.1 ปริญญาตรี 4 ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 11 และชั้นปีที่ 12 
2.2 ปริญญาตรี 5 ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 14 และชั้นปีที่ 15 
2.3 ปริญญาตรี 6 ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 17 และชั้นปีที่ 18 
2.4 ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 

โดยให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขอขยายเวลาการสำเร็จ
การศึกษาดังกล่าว โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอการ
ขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบหลายด้าน สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ได้นำระบบการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจจะทำให้คุณภาพของบัณฑิตลดลง      
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และเมื่อบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพอาจจะส่งผลต่อระบบทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยนำ
ประเด็นเรื่องคุณภาพของบัณฑิตไปพิจารณาดำเนินการ เพ่ือให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเหมือนเดิม 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายเวลาการสำเร็จ
การศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ตามท่ีเสนอ 

 
5.9  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยปรับปรุง PLO ให้สอดคล้องกับแนวทางของ OBE และเพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานเข้ากับ
การเรียน มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ WIL ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถ
ในการบูรณาการองค์ความรู้ทางเคมีผ่านกระบวนการวิจัย เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
ของชุมชน สังคม และประเทศใน 4 มิติ คือ ด้านการแพทย์ อาหาร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 17(8/2563) เมื่อวันที่ 
15 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับแนวทางการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยเฉพาะปริญญาเอกให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตรงตามแผนการ
ศึกษามีจำนวนน้อยมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรจะต้องปรับปรุงแก้ไข และผลงานของนักศึกษาส่วนใหญ่
ตีพิมพ์ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมเชิงวิชาการ (Proceedings) มหาวิทยาลัยและผู้บริหารของคณะ
ควรพิจารณาหาแนวทางและมาตรการส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาเอกมีผลงานวิชาการตีพิมพ์เป็นบทความ      
ในวารสารมากขึ้น 

2. หลักสูตรสาขาวิชาเคมีเป็นสาขาวิชาเฉพาะ หากมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนการศึกษา 
อาจจะทำให้สามารถดึงดูดคนเก่งเข้ามาเรียนได้  

3. การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาถึงความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยให้การปฏิบัติงานจริง
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา อาจจะเป็นสิ่งจูงใจให้มีผู้สนใจมาเรียนเพิ่มมากข้ึน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัตหิลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 



34 
 

5.10  ขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการ
เบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 
เนื่องจากความในข้อ 1 “ค่าล่วงเวลา หมายความว่า เงินตอบแทนที่จ่ายให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและส่วนงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในสำนักงานและนอกที่ตั้งสำนักงานในเขตอำเภอเดียวกันกับที่ตั้งสำนักงาน โดยได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาปฏิบัติงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตน” และข้อ 4 “การปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ไม่อาจเบิกเงินค่าล่วงเวลาได้ โดยข้อ4(3) การปฏิบัติงาน
นอกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป” ทำให้บุคลากรตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปท่ีได้รับ
เงินค่าตอบแทนตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ
หรืองานที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ จะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาได้ โดยปัจจุบันมีบางคณะไม่ได้จ่ายเงิน
ค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้างาน ทำให้หัวหน้างานคณะนั้น ๆ ไม่ได้ทั้งเงินค่าตอบแทนตำแหน่งและไม่สามารถ
เบิกเงินค่าล่วงเวลาได้ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีภารกิจด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย      
ในหลายกิจกรรมมหาวิทยาลัยและส่วนงานได้มอบหมายให้ตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไปปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น 
การมอบหมายให้เป็นคณะทำงานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ หรือการปฏิบัติงานตามโครงการหรือตามนโยบาย  
ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานเพ่ือให้งานสัมฤทธิ์มากที่สุด จึงทำให้ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถ
เบิกเงินค่าล่วงเวลาได้ ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานแก่ตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไปที่ต้องทุ่มเท
และเสียสละเวลาในการทำงานให้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้
ตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไปสามารถเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาได้ โดยตัดข้อ 4(3) การปฏิบัติงานนอกเวลา
ปฏิบัติงานของบุคลากรตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปออก 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. เดิมการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทน

ให้แก่หัวหน้าภาควิชา จำนวน 5,600 บาท และค่าตอบแทนตาม KPIs จำนวน 5,600 บาท แต่การจ่ายค่าตอบแทน
แก่หัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตรแบบใหม่เป็นการจ่ายเฉพาะค่าตอบแทนตำแหน่ง ซึ่งหากไม่นำ
ค่าตอบแทนตาม KPIs มาคิดคำนวณจะเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่จะจ่ายเพิ่มมากกว่าเดิม 

2. การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรณีที่ 3 ส่วนงานเดิมที่มีภาควิชาหรือสาขาวิชา แต่โครงสร้างใหม่
บริหารแบบหลักสูตรไม่มีสาขาวิชา ให้จ่ายค่าตอบแทน ในอัตรา 5,600 บาทต่อเดือนคูณจำนวนภาควิชาหรือ
สาขาวิชาเดิม และกรณีที่ 4 ส่วนงานเดิมที่ไม่เคยมีภาควิชาหรือสาขาวิชาแต่โครงสร้างใหม่บริหารแบบหลกัสูตร  
ไม่มีสาขาวิชา ถ้ามีจำนวนหลักสูตรน้อยกว่า 4 หลักสูตร ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 5,600 บาทต่อเดือน แต่ถ้า
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มีจำนวนหลักสูตรตั้งแต่ 4 หลักสูตรขึ้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 5,600 บาทต่อเดือนคูณสอง ซึ่งจะเห็นได้
ว่าการจ่ายเงินค่าตอบแทนมีความแตกต่างกันในแต่ละส่วนงาน  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้แก้ไขประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยตัด “ข้อ 4(3) การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป” ออก ตามท่ีเสนอ 

 
5.11  หลักการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร 

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

 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563      
โดยมหาวิทยาลัยได้หยุดการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา เนื่องจากมีการปรับเปลี่ ยนในโครงสร้าง
ระดับดังกล่าวเป็น 2 ประเภท คือ ส่วนงานที่มีโครงสร้างเป็นสาขาวิชา จำนวน 19 ส่วนงาน  และส่วนงานที่มี
โครงสร้างเป็นหลักสูตร จำนวน 15 ส่วนงาน เพ่ือให้สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้แก่หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร
ระหว่างการพิจารณาระบบการจ่ายค่าตอบแทน มหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 416(6/2563) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ซ่ึงที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลที่แสดงถึง
งบประมาณสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าภาค/หัวหน้าสาขาตามการแบ่งโครงสร้าง  ส่วนงานเดิม 
และค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตรตามการแบ่งโครงสร้างส่วนงานใหม่เสนอต่อที่ประชุม
ในการประชุมครั้งต่อไปนั้น 

มหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อมูลหลักการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าว และนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว ซ่ึงหลักการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร ดังนี้ 

1. ส่วนงานเดิมที่มีภาควิชาหรือสาขาวิชา และโครงสร้างใหม่บริหารแบบสาขาวิชาให้
จ่ายค่าตอบแทนเท่ากับจำนวนสาขาวิชาในโครงสร้างใหม่ ในอัตรา  5,600 บาทต่อเดือนคูณจำนวนสาขาวิชา 
กรณีที่ส่วนงานที่โครงสร้างใหม่มีจำนวนสาขาวิชาลดลง ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 5,600 บาทต่อเดือนคูณ
จำนวนภาควิชาหรือสาขาวิชาเดิม   

2. ส่วนงานเดิมที่ไม่เคยมีภาควิชาหรือสาขาวิชา แต่มีการกำหนดสาขาวิชาตามโครงสร้างใหม่ 
ให้จ่ายค่าตอบแทน ในอัตรา 5,600 บาทต่อเดือนคูณจำนวนภาควิชาหรือสาขาวิชา 

http://meeting.psu.ac.th/meeting/Em7/62563/5.16_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
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3. ส่วนงานเดิมที่มีภาควิชาหรือสาขาวิชา แต่โครงสร้างใหม่บริหารแบบหลักสูตร ไม่มี
สาขาวิชา ให้จ่ายค่าตอบแทน ในอัตรา 5,600 บาทต่อเดือนคูณจำนวนภาควิชาหรือสาขาวิชาเดิม 

4. ส่วนงานเดิมที่ไม่เคยมีภาควิชาหรือสาขาวิชา แต่โครงสร้างใหม่บริหารแบบหลักสูตร 
ไม่มีสาขาวิชา ถ้ามีจำนวนหลักสูตรน้อยกว่า 4 หลักสูตร ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 5,600 บาทต่อเดือน แต่ถ้ามี
จำนวนหลักสูตรตั้งแต่ 4 หลักสูตรขึ้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 5,600 บาทต่อเดือนคูณสอง  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. เดิมการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่

หัวหน้าภาควิชา จำนวน 5,600 บาท และค่าตอบแทนตาม KPIs จำนวน 5,600 บาท แต่การจ่ายค่าตอบแทนแก่
หัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตรแบบใหม่เป็นการจ่ายเฉพาะค่าตอบแทนตำแหน่ง ซึ่งหากไม่นำค่าตอบแทน
ตาม KPIs มาคิดคำนวณจะเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่จะจ่ายเพ่ิมมากกว่าเดิม 

2. การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรณีท่ี 3 ส่วนงานเดิมทีม่ีภาควิชาหรือสาขาวิชา แต่โครงสร้างใหม่
บริหารแบบหลักสูตรไม่มีสาขาวิชา ให้จ่ายค่าตอบแทน ในอัตรา 5,600 บาทต่อเดือนคูณจำนวนภาควิชาหรือ
สาขาวิชาเดิม และกรณีที่ 4 ส่วนงานเดิมที่ไม่เคยมีภาควิชาหรือสาขาวิชาแต่โครงสร้างใหม่บริหารแบบหลกัสูตร  
ไม่มีสาขาวิชา ถ้ามีจำนวนหลักสูตรน้อยกว่า 4 หลักสูตร ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 5,600 บาทต่อเดือน แต่ถ้ามี
จำนวนหลักสูตรตั้งแต่ 4 หลักสูตรขึ้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 5,600 บาทต่อเดือนคูณสอง ซึ่งจะเห็นได้ว่า
การจ่ายเงินค่าตอบแทนมีความแตกต่างกันในแต่ละส่วนงาน  

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบหลักการจ่ายเงินค่าตอบแทน
สำหรับหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร ตามท่ีเสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

6.1  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

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

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 17(8/2563) เมื่อวันที่ 
15 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังนี้ 

1.  เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 13 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ               
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3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ   

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   
คณะวิทยาศาสตร์ 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์ 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์ 

8) หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9) หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10) หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

11) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะเศรษฐศาสตร์ 
12) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิทยาการจัดการ 
13) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
14) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต 
15) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
16) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
17) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
18) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
2.  เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท  จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้  

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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2) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการแพทย์
แผนไทย 

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564  คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.2  การให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชา การปรับปรุงชุดวิชา และการขอเพิ่ม ปรับลดและ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี
ของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 108(13/2563) 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 และครั้งที่ 109(14/2563) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การเปิดรายวิชา การปรับปรุงชุดวิชา และการเพิ่ม ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปิดรายวิชา 520-528 ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน Sustainable 
Agricultural Production System จำนวน 3((3)-0-9) หน่วยกิต ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในหมวดวิชาเลือก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นไป คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

2. เห็นชอบการเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จำนวน 3 รายวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์ 
ดังนี้ 

1) รายวิชา 388-603 เสริมประสบการณ์เวชปฏิบัติ 1    จำนวน 3(0-6-3) หน่วยกิต 
(Experiential Learning in Practice Medicine I) 

2) รายวิชา 388-604 เสริมประสบการณ์เวชปฏิบัติ 2  จำนวน 2(0-4-2) หน่วยกิต 
 (Experiential Learning in Practice Medicine II) 

3) รายวิชา 388-605 เสริมประสบการณ์โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 จำนวน 
1(0-2-1) หน่วยกิต (Experiential Learning in COVID-19) 

 3. เห็นชอบการเปิดรายวิชา 820-200 เมื่อทะเลปั่นป่วน (Disrupted Sea) จำนวน 
2((2)-0-4) หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระการอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล สำหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 4. เห็นชอบการปรับปรุงชุดวิชา จำนวน 5 ชุดวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2     
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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ชุดวิชาที่ ประเด็นการแก้ไข ข้อมูลเดิมในเล่มมคอ.2 ข้อมูลที่ขอปรับปรุงใหม่ในเล่มมคอ.2 

1 1) รหัสชุดวิชาและ 
 ชื่อชุดวิชา 

ไม่มีรหัสและชื่อชุดวิชาภาษาไทย 
Module 1 Green Ecotourism 

838-500 ชุดวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสีเขียว 
Module: Green Ecotourism 

2) จำนวนหน่วยกิต 6(6-0-12) หน่วยกิต 6((5)-3-10) หน่วยกิต 

3) คำอธิบายชุดวิชา ไม่มี เพ่ิมคำอธิบายรายวิชาดังหน้า 2 ข้อ 8 ในเอกสาร
แนบ 1 
 

2 1) รหัสชุดวิชาและ 
 ชื่อชุดวิชา 

ไม่มีรหัสและชื่อชุดวิชาภาษาไทย 
Module 2 Green Products 
Inovation 

838-501 ชุดวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสีเขียว 
Module: Green Products Innovation 

2) จำนวนหน่วยกิต 6(5-3-10) หน่วยกิต 6((5)-3-10) หน่วยกิต 
3) คำอธิบายชุดวิชา ไม่มี เพ่ิมคำอธิบายรายวิชาดังหน้า 2 ข้อ 8 ในเอกสาร

แนบ 2 
3 1) รหัสชุดวิชาและ 

 ชื่อชุดวิชา 
ไม่มีรหัสและชื่อชุดวิชาภาษาไทย 
Module 3 Green Resources  
and Agro–Tuorism 

838-502 ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
Module: Green Resource Management 
and Agro-tourism 

2) จำนวนหน่วยกิต 6(5-3-10) หน่วยกิต 6((5)-3-10) หน่วยกิต 

3) คำอธิบายชุดวิชา ไม่มี เพ่ิมคำอธิบายรายวิชาดังหน้า 2 ข้อ 8 ในเอกสาร
แนบ 3 

4 1) รหัสชุดวิชาและ 
 ชื่อชุดวิชา 

ไม่มีรหัสและชื่อชุดวิชาภาษาไทย 
Module 4 Green Health and 
Welness Tourism 

838-503 ชุดวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
อนามัยอย่างยั่งยืน 
Module: Green Health and Wellness 
Tourism 

2) จำนวนหน่วยกิต 6(6-0-12) หน่วยกิต 6((5)-3-10) หน่วยกิต 

3) คำอธิบายชุดวิชา ไม่มี เพ่ิมคำอธิบายรายวิชาดังหน้า 2 ข้อ 8 ในเอกสาร
แนบ 4 

5 1) รหัสชุดวิชาและ 
 ชื่อชุดวิชา 

ไม่มีรหัสและชื่อชุดวิชาภาษาไทย 
Module 5 Green Local 
Economic and Local Wisdoms 

838-504 ชุดวิชาเศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญา
ท่องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวสีเขียว 
Module: Local Economic and Local Wisdoms 
for Green Tourism 

2) จำนวนหน่วยกิต 6(6-0-12) หน่วยกิต 6((5)-3-10) หน่วยกิต 
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ชุดวิชาที่ ประเด็นการแก้ไข ข้อมูลเดิมในเล่มมคอ.2 ข้อมูลที่ขอปรับปรุงใหม่ในเล่มมคอ.2 

3) คำอธิบายชุดวิชา ไม่มี เพ่ิมคำอธิบายรายวิชาดังหน้า 2 ข้อ 8 ในเอกสาร

แนบ 5 
 

 

5. เห็นชอบการเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

2) เพิ ่มอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

3) ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

4) ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

5) ปรับลดและเพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6) ปรับลดและเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7) ปรับลดและเพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ 

9) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

10) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

11) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

12) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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6. เห็นชอบการเพ่ิม เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

5) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  คณะวิทยาการจัดการ 

6) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ 
(ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2/2562) 

7) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ 
(ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2563) 

   
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงและเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

2. เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 



42 
 

6.4  การให้ความเห็นชอบเงื่อนไขทดแทนการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 2562 ณ ต่างประเทศ 
สำหรับนักศึกษา รหัส 60xxxx, 61xxxx และ 62xxxx คณะวิเทศศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
COVID-19 ของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 
9 กันยายน 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดเงื่อนไขทดแทนการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
2562 ณ ต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา 
จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา  นักศึกษารหัส 60, 61 และ 62 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ:จีน  นักศึกษารหัส 60, 61 และ 62 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา นักศึกษารหัส 61 และ 62 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา  นักศึกษารหัส 61  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อแนะนำและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้ 

เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน 

1 416(6/2563) 
19 กันยายน 2563 

ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำรายละเอียด
โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน วิทยาเขต
ภูเก็ต เช่น แผนงาน แผนเงิน แผนดำเนินงาน   
เป็นต้น โดยให้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ของที่ประชุมไปพิจารณา และให้นำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นระยะ ๆ ต่อไป 

อธิการบดีรับไปดำเนินการ 

2 416(6/2563) 
19 กันยายน 2563 

ในการขอพิจารณาทบทวนการประเมินผลงาน  
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาวิธีการ
หรือขั้นตอนในการพิจารณาทบทวนการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม โดยอาจจะแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกชุดหนึ่ง เพื่อประเมินผลงาน 
ทางวิชาการดังกล่าว 

มอบรองอธิการบดี 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาคุณภาพไปดำเนินการ 

 

 

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 
3 416(6/2563) 

19 กันยายน 2563 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ 2564 การดำเนินการลดรายจ่าย  
และเพ่ิมรายได้ มหาวิทยาลัยจะต้องไปพิจารณาว่า
จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร มหาวิทยาลัย
ยังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการประเมินความเสี่ยง
ด้านการเงิน (Financial Risk) ซึ่งมีความสำคัญ 
ฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัยควรจะมีบทบาท   
ในการพิจารณาประเด็นการประเมินความเสี่ยง 
ของโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลคงคลัง 
และงบดุลของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เห็นสภาพคล่อง
ทางการเงิน ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยนำประเด็น
ดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อ นอกจากนี้ 
ขอให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ไปพิจารณาดำเนินการ 

อธิการบดีรับไปดำเนินการ 

4 416(6/2563) 
19 กันยายน 2563 

เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับหัวหน้าสาขาวิชา
และประธานหลักสูตร ขอให้มหาวิทยาลัยรวบรวม
ข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทน
หัวหน้าภาควิชา จำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยเคยจ่าย
ให้หัวหน้าภาควิชา และหากมีการเปลี่ยนแปลงการ
จ่ายค่าตอบแทนจากเดิมเป็นจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
หัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร มหาวิทยาลัย
จะต้องใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร 
นอกจากนี้ การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้อง
กับผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมีวิธีการวัดและ
ประเมินผลอย่างไร โดยขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อมูล
ดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

มอบรองอธิการบดี 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาคุณภาพไปดำเนินการ 

5 416(6/2563) 
19 กันยายน 2563 

ขอให้มหาวิทยาลัยนำประเด็นเรื่องการเสนอขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์มีคุณสมบัติ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ไปพิจารณา
หาแนวทางการแก้ไข 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ไปดำเนินการ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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7.2  ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 2 รายและวินัยไม่ร้ายแรง 3 ราย 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัย    

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

มหาวิทยาลัยไดด้ำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง จำนวน 2 รายและวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
จำนวน 2 เรื่อง 3 ราย ดังนี้ 

1.  การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
1.1 รายนางนฤดี  จีนลิบ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 

สังกัดหน่วยเงินรายได้ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มีหน้าที่เก็บเงินค่าบริการจากผู้ป่วยที่มารับ
การตรวจรักษากับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยที่มารับบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาล
ทันตกรรม แต่ไม่ได้นำส่งเงินให้คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ป่วยแล้วนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันเป็นเงินจำนวน 1,893,196.50 บาท เหตุเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 
พ.ศ. 2562 และนางนฤดี จีนลิบ ได้ทำหนังสือรับสารภาพต่อผู้บังคับบัญชาว่าได้กระทำผิดจริง กรณีเป็นความผิด
ปรากฏชัดแจ้งตามประกาศฯ เรื่อง ความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 พฤติการณ์เป็นการ
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามข้อ 9(1) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการ
ดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อ 15 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562 สมควรลงโทษไล่ นางนฤดี จีนลิบ 
ออกจากงานซึ่งได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์และคณะกรรมการได้มีมติให้ยก
อุทธรณ์  

1.2 รายนายอิทธิพล ทิพย์สุวรรณ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์      
คณะวิเทศศึกษา กระทำผิดกรณีละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นต้นมาและไม่ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่
อีกเลย มีพฤติกรรมอันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอันเป็นการกระทำผิดวินัย  
อย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความ   
จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 9(6) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัย
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่อง ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559  เห็นสมควรลงโทษไล่ นายอิทธิพล ทิพย์สุวรรณ ออก
จากงาน  

2.  การดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
2.1 รายนายลิขิต พูลพัส พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัดศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มิได้อยู่ปฏิบัติงานโดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.06 น. และรายนายวิษณุ แก้วเสม็ด พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์กีฬาและสุขภาพ ได้ออกไปจากสำนักงาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
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ตั้งแต่เวลา 14.30 น. โดยทั้ง 2 ได้แลก username และ password กันเพื่อให้ลงเวลาเข้าและออกแทนกัน   
และได้ทำมาแล้ว 19 วัน 23 ครั้ง เนื่องจากเป็น IP address เดียวกันและมิใช่เป็นการลงเวลาปฏิบัติงานด้วยการ
สแกนลายนิ้วมือ โดยมีคำสั่งลงโทษ ดังนี้ 

2.1.1 นายวิษณุ แก้วเสม็ด มีพฤติการณ์การกระทำเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่ รักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและแบบแผนของมหาวิทยาลัย และไม่อุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัย   
อย่างเตม็ที่ตามข้อ 6(1) (3) และ (6) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 ประกอบข้อ 15 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ 
พ.ศ.2562 สมควรได้รับโทษตัดเงินเดือนร้อยละ2 เป็นเวลา 3 เดือน  

2.1.2 รายนายลิขิต  พูลพัส มีพฤติการณ์การกระทำเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่ รักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและแบบแผนของมหาวิทยาลัยและไม่อุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัยอยา่ง
เต็มที่ตามข้อ 6(1) (3) และ(6) แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 ประกอบข้อ 15 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ 
พ.ศ.2562 สมควรได้รับโทษตัดเงินเดือนร้อยละ2 เป็นเวลา 2 เดือน  

2.2 รายผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย     
คณะศิลปศาสตร์ ได้กระทำผิดวินัยในกรณีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลางาน ชักชวนนักศึกษาดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ด้วย รวมถึงใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือ
ของบุคคลทั่วไป ไม่รักษาชื่อเสียงของตน ไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย ตามข้อ 
6(4) และ (5) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 สมควรได้รับโทษภาคทัณฑ์  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.3  รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย คณะทำงานคลังสมองยุทธศาสตร์
และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (Think Tank) และคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามที่ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 372(2/2558) เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 405(1/2562) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายวิชาการ คณะกรรมการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
และคณะกรรมการ นโยบายติดตามและประเมินผล และในคราวประชุมครั้งที่ 406(2/2562) เมื่อวันที่ 16 



46 
 

มีนาคม 2562 ได้แต่งตั ้งคณะทำงานคลังสมองยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แล้ว นั้น 
คณะกรรมการจึงขอเสนอรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
2. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
3. คณะกรรมการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล 
5. คณะทำงานคลังสมองยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (Think Tank) 
6. คณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์  

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
7.4  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS, THE และ ARWU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS, THE (Time Higher 
Education) และ ARWU (Academic Ranking of World Universities) นั้น มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- ผลการจัดอันดับของ QS ในช่วง 2019-2021 คะแนนรวมของมหาวิทยาลัยได้รับการ
จัดอันดับอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 801-1000 โดยคะแนนรวมของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเมื่อแยก
พิจารณาตัวชี้วัดพบว่า ผลในปี 2021 คะแนนเพิ่มขึ้น 3 ด้าน และลดลง 3 ด้าน  

- ผลการจัดอันดับของ THE  ในปี 2021 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม
ลำดับที่ 1001+ ซึ่งพบว่าตัวชี้วัดมีคะแนนเพิ่มขึ้น 3 ด้าน และลดลง 2 ด้าน 

- ผลการจัดอันดับของ ARWU หรือ Shanghai Ranking มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ
เป็นที่ 3 ของประเทศรองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาตัวชี้วัด 
พบว่าในปี 2020 มีคะแนนเพิ่มขึ้นเพียงด้านเดียว ลดลง 3 ด้าน และไม่มีการเปลี่ยนแปลง 2 ด้าน  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเรื่องผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเป็นเรื่อง  
ที่มีความสำคัญ จึงขอให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระพิจารณาเชิงนโยบาย      
ในโอกาสต่อไป 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.5  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และข้อเสนอแนะ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
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การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการการประเมินเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็น
กลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยมีเครื่องมือ      
ในการประเมิน 3 แบบ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)                    

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพ่ือการประเมินฯ ซ่ึงคณะทำงานได้ประชุม
วิเคราะห์ ประสานความร่วมมือเพื่อรวบรวมข้อมูลกับส่วนงานเจ้าของข้อมูล โดยผลการประเมินฯ คะแนนของ
มหาวิทยาลัย ได้คะแนนภาพรวม 72.76 คะแนน จัดอยู่ในระดับ C  ถือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งต้องได้ 
85 คะแนนขึ้นไป คณะทำงานจึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมการและดำเนินการรองรับการประเมิน
ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์เกินร้อยละ 90 ในส่วนของการประเมินโดยผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

2. การดำเนินการเพื่อรองรับการประเมินฯประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัย 
ควรเตรียมความพร้อมในส่วนของผลการประเมินฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

1) จัดให้มีเครือข่ายพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
จากผู้มีส่วนได้เสียภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 

2) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันการทุจริตและผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม
โครงการรวมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ 

3) ปรับปรุง website ของมหาวิทยาลัยให้มีช่องทางสำหรับบุคคลภายนอกได้สอบถาม
ข้อมูลและร้องเรียนการทุจริตโดยจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเป็นการประจำ  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนภาพรวม 72.76 คะแนน ระดับผลการประเมิน
อยู่ในระดับ C ซึ่งถือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยจากข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์เกินร้อยละ 90      
จากการประเมินโดยผู้มีส่วนได้เสียภายนอก แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งอาจจะ
เกิดจากการสื่อสารภายในองค์กร จึงขอให้มหาวิทยาลัยนำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาวิเคราะห์และหาแนวทาง      
การแก้ปัญหาไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
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7.6  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (Internal Audit Quality Assurance: IAQA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้ประเมินผล นั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ผ่าน
เกณฑ์การประกันคุณภาพตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
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ซึ่งได้คะแนนประเมินภาพรวม 3.62 คะแนน โดยมหาวิทยาลัยได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (Internal Audit Quality Assurance : IAQA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จากกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช กรุงเทพมหานคร  
โดยอาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน และนางกนกรัตน์ ภูมิสมบัติ  รักษาการ
แทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นตัวแทนรับมอบโล่ดังกล่าว   
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7.7  รายงานทางการเงิน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563
ตามความในข้อ 26(2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหาร

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาส
เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส”  

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายงานทางการเงิน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมี
ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

สินทรัพย์ 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  9,168,028,176.69 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   19,623,038,954.76 

รวมสินทรัพย์    28,791,067,131.45 

หนี้สิน 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,046,311,522.95 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,387,568,408.31     

รวมหนี้สิน     2,433,879,931.66 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   26,357,187,200.19 

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
สำหรับระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

รวมรายได้   11,753,513,468.84 
รวมค่าใช้จ่าย     9,267,532,978.48   
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย 2,485,980,490.36 

ที่ประชุมรับทราบ 






