
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 421(4/2564)  

วันเสาร์ที ่17 กรกฎาคม 2564   
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

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

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ นพ.จรัส  สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
4. ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์พิเศษ นพ.เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
15. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์อาซีซัน  แกสมาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
17. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธศิักดิ์  ดือเระ
18. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายเรวัต  รัตนกาญจน์
19. รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

วาระที่ 2ร่าง ร่าง 
 
าง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 แลว

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 422(5/2564)
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21. นางสาวรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
4. รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
7.  ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ 
9.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
  11. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางสุวิมล  คงพล 
12. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
5.  รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
8.  ศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
13. ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย  งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
20. ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา  เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
23. ดร.สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
26. รองศาตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
28. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง  สามารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล 
30. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล 
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31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล  สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
32. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
33. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
34. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์  

และแผน 
35. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
36. นางสาวกิติยา  แสะอาหลี รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการ 
 คุณภาพองค์กร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย  เอ้ืออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน  

วิทยาเขตปัตตานี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
4.  ดร.บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขต 
 ปัตตานี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชดิชัย  อุดมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุวุฒน์  ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
7.  อาจารย์ภักดี  ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สหกะโร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
11. อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์  อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  
 วิทยาเขตปัตตานี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตภูเก็ต 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์  เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม  วีระพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 วิทยาเขตภูเก็ต 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตันา  เวทย์ประสิทธิ์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตภูเก็ต 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
2.  รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์  เพียรโรจน์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.  ดร.ศักดา  ขจรบุญ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจเพ่ือสังคม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
 

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

ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรายงานตัวเป็นรายบุคคลเพื่อแสดงตนในการ
เข้าประชุมตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ต่อจากนั้นได้ด าเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการทีข่อลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  
2) ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  
3) ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี  
4) นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 

 

     ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2  รายงานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ได้น าเสนอรายงานการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีประเด็น
ส าคัญสรุปได้ดังนี้  

1. บทบาทของการใช้วิชาการในการร่วมแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาการระบาด 
ของโควิด 19 ในจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมในฐานะหัวหน้านักวิเคราะห์ในศูนย์ปฏิบัติการกองก าลัง
ร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด 19 (ศปก.) ของจังหวัดภูเก็ต การสนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลการลงทะเบียน
รับวัคซีนผ่านระบบภูเก็ตต้องชนะ และร่วมวางแผนการจัดสรรวัคซีนกับจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพ่ือรองรับการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real-time PCR และให้บริการจุดเก็บสิ่งส่งตรวจ (Swab station) 
และการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ด้วยวิธี real time RT-PCR จากตัวอย่าง Nasopharyngeal 
swab + Throat swab 

2. บทบาทของ ม.อ. กับการช่วยเหลือสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปัตตานี ภูเก็ต และตรัง ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นศูนย์
ฉีดวัคซีนของสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและปัตตานี เพ่ือบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน นักศึกษา และบุคลากร 
นอกจากนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ส่งตัวมารับ
การรักษาจากจังหวัดในภาคใต้ และเป็นผู้ประสานงาน 3 โรงพยาบาลหลักในจังหวัดสงขลา (โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์) เรื่องการจัดการเตียงผู้ป่วยหนักในภาพรวมของจังหวัด  

3. มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากร ม.อ. กับสถานการณ์โควิด-19 
มหาวิทยาลัยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา การลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา การจัดสรรทุนการศึกษา การจัดสรรทุนค่าอาหาร
กลางวัน ให้ที่พัก และจัดสถานที่กักตัวส าหรับนักศึกษาที่มีความเสี่ยง รวมถึงการจัดให้มีการรับปรึกษาและดูแล
นักศึกษาที่มีปัญหาทางจิตใจ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ดังนี้ 

3.1 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน ในอัตราร้อยละ 20 
ของค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราปกติส าหรับภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 (ค่าธรรมเนียมการศึกษา
อาจปรับลดเพ่ิมได้เป็นรายคณะ) 

3.2 จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา เป็นเงินจ านวน 45,000,000 บาท  
3.3 ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 10 

ของค่าธรรมเนียมหอพักอัตราปกติ ส าหรับภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 และช่วยเหลือนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถเรียนออนไลน์ที่บ้านได้สามารถเข้าเรียนออนไลน์ที่หอพักและพักในหอพัก
ของมหาวิทยาลัยได ้ 
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3.4 จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
- สนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับการเรียนแบบออนไลน์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 

300 เครื่อง โดยได้จัดสรรให้วิทยาเขตต่าง ๆ ตามสัดส่วนของนักศึกษา โดยคิดค่าเช่าเครื่องละ 200 ต่อเดือน  
- เงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คนละ 10,000 บาท 
3.5 จัดบริการให้ค าปรึกษาและดูแลนักศึกษาทีมีปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นกรณีพิเศษ 
3.6 ให้ที่พักและที่กักตัวส าหรับนักศึกษาที่ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงหรือสัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิด 
3.7 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อฉีดให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องไปต่างประเทศหรือฝึกงาน โดยได้รับการจัดสรรชุดแรก 
จ านวน 11,100 โดส 

 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพการจัดกลุ่มสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ประกาศก าหนดให้มีการจัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วนออกเป็นกลุ่ม 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ
ต้องการประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และตามความในข้อ 13 ของกฎกระทรวง 
ได้ก าหนดไว้ว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวง
อยู่ด้วย เพื่อประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและท าการประเมินตนเอง ” 
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพการจัดกลุ่มสถาบัน มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ดังนี้ 

1. อธิการบดี  ประธานกรรมการ  
2. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช  กรรมการ  
3. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย  กรรมการ  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข  กรรมการ  
5. ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  กรรรมการ  

 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
6. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ กรรมการ  
7. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ  
8. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ  
9. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ  
10. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  กรรมการและเลขานุการ  
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11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
12. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
13. ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
14. ผู้อ านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
15. นางสุภาพ นวลละเอียด  ผู้ช่วยเลขานุการ  
16. นางสาวชนกานต์ ทองจ านงค์  ผู้ช่วยเลขานุการ  
โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ดังนี้ 1) ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน      

ของมหาวิทยาลัย และท าการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 2) จัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และแผนการผลิต
ก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนเฉพาะกิจด้านอื่นที่ขับเคลื่ อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก และ 3) หน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยได้ขอมติเวียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินศักยภาพการจัดกลุ่มสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ซึ่งเมื่อครบก าหนดทักท้วงแล้ว ไม่มีข้อทักท้วงประการใดจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงถือว่าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร่างค าสั่งดังกล่าวตามที่เสนอและให้ด าเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพการจัดกลุ่มสถาบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ตามค าสั่งที่ 
019/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 

 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 420(3/2564)  
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1 แนวทางการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ 
สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ได้น าเสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
และเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้  
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ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับเสถียรภาพทางการเงิน 
1. ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม เป็นการพิจารณาศักยภาพและแนวโน้มทางธุรกิจการ

จัดการการศึกษา สภาพการแข่งขัน และกฎเกณฑท์ี่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 
2. ความเสี่ยงด้านธุรกิจ เป็นการพิจารณาจากกลยุทธ์ การบริหารงาน ความโปร่งใสและ

การจัดการองค์กร มูลค่าทางธุรกิจ การสนับสนุนของรัฐบาล สถานภาพทางการตลาด การกระจายความเสี่ยง
ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และคุณภาพของสินทรัพย์ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน โดยพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญที่สะท้อนความ
แข็งแกร่งทางการเงิน 4 ด้าน คือ (1) ความสามารถในการท าก าไร (2) คุณภาพของสินทรัพย์ (3) โครงสร้างของ
เงินทุน และ (4) สภาพคล่อง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในอนาคตจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างพลิกโฉม โดยการ
ยกระดับ Business unit และผลิตภัณฑ์ที่มี ได้แก่ หลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ ต้องปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบใหม่ให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาที่ลดลงและพฤติกรรมของนักศึกษาที่เปลี่ยนไป รวมทั้ง
ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม การแข่งขันจากมหาวิทยาลัยชั้นน า ของโลกและแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนการเปิดตลาดไปสู่กลุ่มคนในวัยอื่น ๆ เช่น วัยท างานและผู้สูงอายุที่ต้องการการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องเพ่ิม Business unit ใหม่ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการวิชาการใหม่ 

การสร้างเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการจัดการทางด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงาน

ตามภารกิจและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวคิด “สร้างเสถียรภาพทางการเงิน 
ยกระดับรายได้เพื่อเติมเต็มให้มหาวิทยาลัยสามารถด ารงภารกิจแห่งอุดมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์” ซึ่งการสร้าง
เสถียรภาพทางการเงิน มหาวิทยาลัยจะค านึงถึงความสมดุลใน 2 มิติทางเศรษฐศาสตร์ คือ 1) มิติประสิทธิภาพ 
เน้นความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร เน้นการสร้างความม่ันคงทางการเงิน และ 2) มิติความเป็นธรรม เน้นการลด
ความเหลื่อมล ้าความไม่เป็นธรรม เน้นการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์มากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง ไม่มุ่งเน้นการหาผลประโยชน์แก่ตนเองมากจนเกินไป 

แนวทางสร้างเสถียรภาพทางการเงิน 
1. แนวทางการเพ่ิมรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างบัณฑิตและลูกค้ากลุ่มใหม่ 

การเพ่ิมมูลค่าจากงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ และการลงทุนในธุรกิจใหม ่
2. แนวทางการลดรายจ่าย 

1) ลดต้นทุนในองค์กร มหาวิทยาลัยมีนโยบายและมาตรการให้ทุกส่วนงานท าการ
วิเคราะห์ต้นทุนโครงสร้างของต้นทุนและความคุ้มค่า โดยวางแผนลดต้นทุนลงอย่างน้อย 10% ในปีแรก 

2) เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีทดแทนก าลังคน เพ่ือลดก าลังคน ลดเวลาเพื่อการท างาน   
ที่เร็วข้ึน และลดความผิดพลาดที่เกิดจากคน เช่น ระบบเอกสาร E-Doc การพัฒนาและใช้งานระบบ ERP เป็นต้น  

3) Virtual Technology วางเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีคือการท างานอย่างเดียวกัน 
แตส่ามารถเข้าถึงไดจ้ากหลายอุปกรณ์ ช่วยให้ลดการใช้จ่ายได้หลากหลาย 
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4) ผลักดันให้บุคลากรมีทักษะการท างานที่หลากหลาย (Multiple skill) การท างาน 
ข้ามสายงาน และสร้างระบบพัฒนาศักยภาพคน 

5) การประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้เงิน  

1) การลดต้นทุนและเวลาของการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) เพ่ิมมาตรการการศึกษาความเป็นไปได้หรือการวิเคราะห์โครงการ (Cost Benefit 

Analysis)  
3) เพ่ิมมาตรการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ (Eligibility Analysis) รวมถึง

เหตุผลความจ าเป็น ประโยชน์ของโครงการและความเหมาะสมทางเทคนิค รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

4) เพ่ิมมาตรการวิเคราะห์หนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ  

แผนการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว 
ส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินได้เข้ามามีบทบาทและหน้าที่ในการวางแผน จัดการ ก ากับดูแล และ
ประเมินการใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งทรัพย์สินประเภท Cash และ Non-cash และครอบคลุม
ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน โดยได้ก าหนดแผนงานในเบื้องต้นเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงปีงบประมาณ บทบาทหน้าที่ของศูนย์บริหารและจัดการทรัพย์สิน 

2563 - 2565 1. บริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็น Financial Asset เช่น เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว 
2. บริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็น Physical Asset โดยเน้นในพ้ืนที่ของวิทยาเขตหาดใหญ่ 
3. ควบคุม ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกิดจากทรัพย์สิน 
4. พิจารณาโครงการลงทุนต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2565 - 2568 1. บริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็น Physical Asset ในพ้ืนที่ของวิทยาเขตอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย  
    เพ่ิมข้ึนอีก 1-2 วิทยาเขต 
2. บริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็น Intangible Asset ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2568 เป็นต้นไป 1. บริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็น Physical Asset ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของทุกวิทยาเขต 
2. สนับสนุนการสร้างสรรค์ทรัพย์สินประเภท Intangible Asset เพ่ือสร้างรายได้ในอนาคต 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์ที่สามารถน าไปหาประโยชน์ได้จึงควรจะรีบด าเนินการ 
เพ่ือให้ได้ผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้  

1) ควรจัดท าแผนการใช้ที่ดิน มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ทุ่งใสไช อ าเภอพุมเรียง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ประมาณ 20,000 ไร่ มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เช่น ท าการเกษตร 
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เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เป็นต้น โดยควรจัดท าแผนให้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับผลประโยชน์ในระยะสั้นและ
ระยะยาวอย่างไร 

2) มหาวิทยาลัยมีผลผลิตจากงานวิจัยจ านวนมาก ทั้งด้านเครื่องมือทางการแพทย์ 
ผลผลิตจากยางพารา ผลผลิตด้านการเกษตร หากมหาวิทยาลัยมีแผนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการจะท าให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งหลายโครงการมหาวิทยาลัยได้ท างานร่วมกับเอกชน แต่ผลงานของมหาวิทยาลัยที่ภาคเอกชนน าไป
ประยุกต์ใช้สามารถท าให้เกิดรายได้ที่มีมูลค่าสูงมาก เพราะฉะนั้นจะท าอย่างไรให้มหาวิทยาลัยร่วมมือกับ
ภาคเอกชนแล้วท าให้เกิดรายได้ร่วมกัน 

2. จากข้อมูลรายได้ของมหาวิทยาลัยที่มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนด้าน
รายจ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเป็นการเพิ่มขึ้นแบบเชิงโครงสร้าง ใน 3 Section ที่มหาวิทยาลัยน าเสนอเป็นความ
เสี่ยงด้านอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และมีความเสี่ยงจ าเพาะขององค์กร คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน สิ่งที่ควร
จะท าเพิ่มคือ 3 ส่วนนี้สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร เช่น แนวโน้มนักศึกษาของทั้งระบบ ที่เรียกว่า Market Size 
ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบกับมหาวิทยาลัยที่จะรับนักศึกษาได้ลดลงด้วย ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ามหาวิทยาลัยรับนักศึกษา
แบบเดิมคือรับเยาวชนอายุประมาณ 17-18 ปี ในขณะที่ประชากรไทยอายุ 17-18 ปี จะลดน้อยลง โดยอาจจะ
พิจารณาเพิ่มกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มคนอายุ 30-40 ปี เป็นต้น หรือด้านรายจ่ายมีบางสาขาวิชาที่อาจจะไม่เป็น
ทีต่้องการและเป็นสาขาวิชาที่ไม่ได้มีนโยบายสนับสนุน เนื่องจากเป็นสาขาที่ไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์แต่เป็นประโยชน์
ต่อมนุษยชาติ ประเทศชาติและสังคมโดยรวม ควรท าให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร  ข้อมูลบางรายการที่
มหาวิทยาลัยน าเสนออาจต้องศึกษาในเชิงลึก บางโครงการเป็นเชิงพาณิชย์ต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Feasibility Study) อย่างมืออาชีพ ในด้านสินทรัพย์ที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ทางกายภาพ 

นอกจากนี้ การจะน ามาใช้ประโยชน์ในสภาพความเป็นจริง อาจจะเป็นได้ทั้งสินทรัพย์
และหนี้สิน คือ จะต้องมีการลงทุน ถ้าลงทุนไม่ดีจะไม่เกิดรายได้และท าให้เกิดหนี้สิน อีกส่วนหนึ่งเป็นสินทรัพย์   
ที่มีความหมายของมหาวิทยาลัย คือ บุคลากร ครู อาจารย์ และอื่น ๆ เมื่อกล่าวถึงผลตอบแทนและสินทรัพย์ 
ผลตอบแทนคืออะไร สามารถน ามาปรับปรุงได้หรือไม่ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ในแนวตั้งหรือแนวลึก ซึ่งบางครั้ง
อาจจะต้องลงทุนในเรื่องศักยภาพการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้มีความมั่นใจในการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยจะท าอย่างไร
ให้เกิดความส าเร็จ หรือถ้าเป็นโจทย์บริหารพื้นฐานจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspirations) ความต้องการที่จะให้ไปถึงเป้าหมายกับอีกส่วนคือจะเลือกใช้เครื่องมืออย่างไรที่จะท าให้ไปถึง
เป้าหมายนั้น และเนื่องจากมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่มีความสลับซับซ้อน มีวัตถุประสงค์หลากหลาย บางวัตถุประสงค์
เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ บางวัตถุประสงค์ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ทางการเงิน ซึ่งมีแนวทางเศรษฐศาสตร์
เชิงบริหาร จ าแนกองค์กรออกเป็นอย่างน้อย 3 ประเภท คือ 1) ประเภทที่มีหน้าที่รับผิดชอบในศักยภาพ สิทธิที่จะ
บริหารจัดการทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น 2) โดยธรรมชาติไม่มีศักยภาพและอาจจะ
ไม่ได้มีความรับผิดชอบที่จะต้องบริหารจัดการทางด้านรายได้ อาจจะหมายถึงโปรแกรมศึกษาที่เป็นประโยชน์กับ
มนุษยชาติ เป็นประโยชน์กับสังคม แต่ไม่เหมาะกับเป้าประสงค์ในเรื ่องของการสร้างรายได้ ไม่สามารถบริหาร     
ด้านอุปสงค์ (Demand) มากเท่ากับทางด้านอุปทาน (Supply) อาจจะต้องเป็นศูนย์ต้นทุน (Cost Center) และ 
3) มหาวิทยาลัยหรือส่วนกลางได้ลงทุนไว้แล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องของต้นทุน (Cost) ไม่ต้องรับผิดชอบและใช้ทรัพยากร



12 

 

ร่วมกันจากส่วนกลางได้ หน่วยงานดังกล่าวอาจจะเป็นศูนย์รายได้ (Revenue Center) ดังนั้น การบริหารจัดการ
สิ่งเหล่านี้ให้ประสบความส าเร็จจะต้องทราบว่า ม.อ. มีหน่วยงานลักษณะใด ซึ่งจะต้องใช้วิธีการบริหารจัดการ      
ที่แตกต่างกันไป โดยค านึงถึงเรื่องเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรคือยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือ   
ของประเทศเป็นหลัก และท าความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามหาวิทยาลัยก าลังจะด าเนินงานไปในทิศทางดังกล่าว 
อาจจะมีโอกาสประสบความส าเร็จได้มากกว่าการใช้รูปแบบเดียวกันทั้งหมด 

3. ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลตอบแทนในรูปมูลค่าทางบัญชีซึ่งเป็นมูลค่าที่แท้จริง 
(Return Book Value) ควรเป็นสินทรัพย์ทางปัญญา (Intellectual Assets) ที่มีอยู่ในตัวอาจารย์ ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย การเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันกับชุมชนถือเป็นมูลค่าที่แท้จริงที่มี
ความส าคัญ 

4. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรใหญ่ที่ควรจะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภารกิจหลักของหน่วยงาน (Core Business) คือ ด้านการศึกษา ซึ่งในปัจจุบัน
ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก เช่น มีการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์ (Online) และต่อไปอาจจะเป็นแบบผสม
ระหว่างออนไลน์ (Online) กับออฟไลน์ (Offline) เป็นต้น  

5. มหาวิทยาลัยควรจะมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Sharing Resources) ให้มากขึ้น 
ควรปรับวิธีการใช้งานอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ทั้งเรื่องการก่อสร้าง การบ ารุงรักษา การใช้
พลังงานในอาคาร การใช้ทรัพยากรร่วมกันด้านอาคารสถานที่จะช่วยลดโครงการก่อสร้างอาคารที่ไม่จ าเป็น    
และตัดความเป็นเขตแดน (Boundary) ของคณะต่าง ๆ ออกไป นอกจากนี้ ควรมีการใช้ทรัพยากรด้านบุคลากร
ร่วมกัน เพราะในหลายวิทยาเขตได้เปิดสอนหลักสูตรที่ซ ้าซ้อนและใกล้เคียงกัน แต่มหาวิทยาลัยมีอาจารย์จ านวน
จ ากัดที่จะมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หากมหาวิทยาลัยสามารถให้บุคลากรไปช่วยหลักสูตรในวิทยาเขตต่าง ๆ ได้ 
จะช่วยลดจ านวนผู้สอน ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะน าเรื่องนี้ไปพิจารณา 

6. มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาว่ามีกิจกรรมหรือหลักสูตรใดบ้างที่เปิดสอนแล้วประสบ
ภาวะขาดทุนหรือไม่ได้เป็นภารกิจหลัก (Mission) ของมหาวิทยาลัย ควรจะยกเลิกหลักสูตรดังกล่าวเพื่อเป็นการ
ลดค่าใช้จ่าย 

7. มหาวิทยาลัยหลายแห่งรับนักศึกษาได้ลดลง แต่ในภาพรวม ม.อ. ยังสามารถรับ
นักศึกษาได้ตามแผนการรับนักศึกษา อาจจะเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพ
นักศึกษาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ หากมหาวิทยาลัยได้นักศึกษาที่มีคุณภาพลดลงจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
และความสามารถของมหาวิทยาลัยในระยะยาว ดังนั้น ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยควรศึกษาข้อมูลคุณภาพ
นักศึกษาที่รับเข้ามา โดยอาจจะเปรียบเทียบกับคะแนนระบบกลางในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา (Score Admission) ของมหาวิทยาลัยเทียบกับค่าเฉลี่ยคะแนนแอดมิชชั่น (Admission) ของ
ทั้งระบบในหลายปีที่ผ่านมา 

8. มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเน้นด้านการวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   
แต่หลายประเทศการเรียนระดับปริญญาโทใช้เวลาเพียง 1 ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องพยายามหาจุดเด่นที่แตกต่าง
จากที่อ่ืน ตลอดจนต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้าและจัดให้มีการบริการที่เหมาะสม 
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9. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนออนไลน์ หากมหาวิทยาลัย
สามารถจะแบ่งกลุ่มของวิชาการหรือหลักสูตรต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็นต้องมาเรียนในวิทยาเขตให้เรี ยนออนไลน์ได้ 
ยกเว้นรายวิชาที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการ (Lab) ให้เข้ามาเรียนในวิทยาเขต หากสามารถแบ่งรายวิชาหรือหลักสูตรจะ
ท าให้มหาวิทยาลัยมีทิศทางในการปรับวิธีการเรียนการสอน ซึ่งจะท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้และสอดคล้องกับ
แนวโน้มของสังคมท่ีมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้น 

10. มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะท าให้เห็นปัญหาและมีข้อมูล
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนในขณะที่การหารายได้ไม่ยังเพียงพอ การลดค่าใช้จ่ายจึงมีความส าคัญ ดังนั้น  
ทุกคณะและวิทยาเขตควรมีแผนการลดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า เป็นต้น  

11. มหาวิทยาลัยที ่มีช ื ่อเสียงในต่างประเทศหลายแห่งมีเง ินทุนจากการบริจาค 
(Endowment Fund) จ านวนมากจึงท าให้เกิดความมั่นคงด้านการเงิน ในขณะที่ ม.อ. มีความเสี่ยงจากงบประมาณ
ที่ลดลง หาก ม.อ. มีเงินบริจาคและรวมกับกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกองทุนใหญ่ของมหาวิทยาลัย 
และมีมืออาชีพในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีจะช่วยให้ ม.อ. มีความมั่นคงด้านการเงิน    
ในระยะยาว 

12. ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าซึ่งส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ท าอย่างไร
ให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรเน้นคุณภาพมากกว่าที่จะการขยาย
การด าเนินงาน เช่น การขยายโรงพยาบาล ขยายอาคาร ขยายคณะ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมภาระและท าให้ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ลดลง 

13. มหาวิทยาลัยไม่ควรขยายงานให้กว้างเกินไป เพราะอาจจะท าให้เกิดความสูญเสีย 
(Loss) หลายด้าน โดยเฉพาะด้านการเงิน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้น (Concentrate) จุดแข็งของมหาวิทยาลัย
แล้วพัฒนาให้ดีขึ้น หากมหาวิทยาลัยจะหารายไดเ้พ่ือน ามาขยายงานแต่ไม่มีความช านาญในการท าธุรกิจหรือเป็น
หน่วยธุรกิจ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องหาบุคคลภายนอกช่วยในการบริหารจัดการ (Outsource) เพื่อให้เกิด
รายได้หรือเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้เพ่ิมแนวทางการสร้างเสถียรภาพ
ทางการเงิน ตามท่ีเสนอ ดังนี้ 

1. การเพ่ิมรายได้ สามารถด าเนินการได้โดย 1.1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการ
สร้างลูกค้ากลุ่มใหม่ รูปแบบใหม่ 1.2) การเพ่ิมมูลค่าจากงานวิจัยและนวัตกรรม และ 1.3) การเพ่ิมบริการวิชาการ 
เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ 

2. การลดรายจ่าย สามารถด าเนินการได้โดย 2.1) ลดรายจ่ายในปีแรกร้อยละ 10 
และใช้มาตรการวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มค่า 2.2) เพิ่มการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2.3) การผลักดัน
ให้บุคลากรมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย (Multiple skill) การท างานข้ามสายงาน และ 2.4) การประหยัด
พลังงาน 
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3. การเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้เงิน สามารถด าเนินการได้โดย 
3.1) การลดต้นทุนเวลาจากการจัดซื้อจัดจ้าง 3.2) การใช้มาตรการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มทุนในโครงการ
ต่าง ๆ และ 3.3) การวิเคราะห์หนี้สินและภาระผูกพันในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 

4. การบริหารทรัพย์สิน โดยเพ่ิมอรรถประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ 
และการบริหารรายได้สะสม 

 

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้สรุปว่าสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ จากการ
พิจารณาในลักษณะของความเสี่ยงมีความชัดเจนว่าขณะนี้อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบ
ด าเนินการและต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอให้มหาวิทยาลัยเน้นเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับยุทธศาสตร์ การปรับขนาดองค์กร ในส่วนของภารกิจหลักของ
องค์กร (Core Business) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น าเสนอในเรื่องการศึกษา ท าอย่างไรให้ ม.อ. จัดการศึกษาได้เหมาะสม
กับสถานภาพและมีเสถียรภาพ มหาวิทยาลัยควรปรับเป้าหมายของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยจากนักศึกษา
ให้เป็นเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น และเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีทรัพย์สิน เพราะฉะนั้นแผนการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยจึงมีความส าคัญที่จะเป็นโอกาสในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักของมหาวิทยาลัยจะรีบด าเนินการในเรื่องนี้
อย่างไร และเชื่อมโยงไปถึงแผนการลดค่าใช้จ่ายที่มีความส าคัญ ซึ่งการลดค่าใช้จ่ายมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือโครงสร้าง
ของมหาวิทยาลัยที่แบ่งเป็นส่วน ๆ มหาวิทยาลัยต้องเน้นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทุกคณะและส่วนงาน 
ซึ่งจะท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ เช่น การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Sharing Resources) การปรับวิธีการเรียนการสอน 
การใช้อาคารสถานที่ที่มีอยู่และสิ่งก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่ให้เกิดความคุ้มค่า เป็นต้น ตลอดจนต้องมีแผนการเงิน 
มหาวิทยาลัยต้องน าเรื่องเหล่านี้ไปพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนแต่ละเรื่อง และเรื่องที่ควรด าเนินการในระยะยาว
คือการมีกองทุนจากการบริจาค (Endowment Fund) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยให้เข้ามามีสว่นรว่ม
ในการระดมทุน เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยควรรับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา 

อนึ่ง ประธานที่ประชุมขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยน าเรื่องแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงทางการเงินและเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยไปพิจารณาศึกษารายละเอียดเพิ ่มเติม      
หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นสามารถจัดส่งในช่องทาง Line group: PSU 
Council โดยขอให้กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินพิจารณารายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ และการพิจารณาผู้สมควรได้รับ 
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564  

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 419(2/2564) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2564 ประกอบด้วย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี 
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กุลละวณิชย์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ นั้น คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าหนังสือแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะและส่วนงาน และผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
พ.ศ. 2560 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์พร้อมทั้งประวัติและผลงานโดยส่งเป็นเอกสารลับไปยัง
กรรมการและเลขานุการ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และเนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะและส่วนงาน
ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจึงได้มีบันทึกแจ้งคณะและส่วนงานขยายเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2564 จากเดิมเป็นภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564  

2. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที ่ได้รับการเสนอจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน และผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับฯ เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2564 และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการขอพระราชทาน
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ จ านวน 1 พระองค์ และอนุมัติการมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 8 ราย ดังนี้ 

1. การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบรมวงศานุวงศ์  
จ านวน 1 พระองค ์ดังนี้ 

1.1 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประถมศึกษา 
(คณะศึกษาศาสตร์) 

2. การมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 ราย ดังนี้ 
2.1 ระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน 7 ราย ดังนี้ 

 1)  เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์  ปิติพร 
 เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
 ประเภทวิชาการ 
 (คณะเภสัชศาสตร์) 

 2)  ศาสตราจารย์กิตติคุณสุริชัย  หวันแก้ว 
 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา 
 ประเภทวิชาการ 
 (สถาบันสันติศึกษา) 

 3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  รัตนดากุล 
 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
 ประเภททั่วไป 
 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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 4)  นางสาวปฐมา  จันทรักษ์ 
 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ประเภททั่วไป 
 (คณะวิทยาศาสตร์) 

 5)  นายสุรชัย  ตรงงาม 
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 ประเภททั่วไป 
 (คณะนิติศาสตร์)  

6)  พลเอกอรรฐพร  โบสุวรรณ 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 
ประเภททั่วไป 
(คณะทรัพยากรธรรมชาติ) 

7)  รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต 
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ประเภททั่วไป 
(คณะพยาบาลศาสตร์) 

2.2  ระดับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จ านวน 1 ราย  
1)  นายไข่  โกสินทธุ์ 

การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ประเภททั่วไป 
(คณะการแพทย์แผนไทย) 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ 
ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบรมวงศานุวงศ์ จ านวน 1 พระองค์ และการมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 8 ราย ตามท่ีเสนอ 

 
5.2  การแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

อธิการบดีขอถอนระเบียบวาระการประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ออกไปก่อน 

 
5.3  การแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดี
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ฝ่ายวิจัยและนวตักรรม คณบดคีณะวิทยาศาสตร ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะเภสชัศาสตร ์เป็นกรรมการ 
โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ด าเนินการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 
ตามล าดับ ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมหารือวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 

2. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีหนังสือแจ้งเวียนขั้นตอนการกลั่นกรองฯ 
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 

3. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบบุคลากรส านักวิจัยและพัฒนา เพื่อชี้แจงรายละเอียด
วิธีการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 

4. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานประเภทฝ่ายสังกัด
ส านักวิจัยและพัฒนา จ านวน 5 หน่วยงาน คือ ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัย ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย 
ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย ฝ่ายบูรณภาพงานวิจัย และฝ่ายพันธกิจวิจัยเพ่ือสังคม เพ่ือจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยสังกัดส านักวิจัยและพัฒนาปรึกษาหารือกันร่วมกัน 5 ฝ่าย ในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานประเภทฝ่าย ซึ่งจะให้ข้อมูล
การกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จ านวน 3 คน 
โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564  

5. ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานประเภทศูนย์ สถาบัน ในสังกัดส านักวิจัยและพัฒนา 
จ านวน 8 หน่วยงาน คือ ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์ม 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา 
เพื่อจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดศูนย์ สถาบัน ในสังกัดส านักวิจัยและพัฒนา แต่ละศูนย์ 
สถาบัน ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื ่อผู ้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานละไม่เกิน 2 ชื ่อ (ส าหรับสถาบันวิจัยระบบพลังงาน สถาบันวิ จัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อ
ตนเองหรือผู้แทนซึ่งจะให้ข้อมูลการกลั่นกรอง ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาต่อ
คณะกรรมการกลั ่นกรองฯ หน่วยงานละ 1 คนด้วย) โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการ
กลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 

6. แจ้งผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยสังกัดหน่วยงานประเภทฝ่ายในส านักวิจัยและ
พัฒนาทุกคน (โดยยึดถือรายชื่อ ณ วันที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบบุคลากร คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564)                     
ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา โดยแต่ละคนสามารถเสนอชื่อได้
จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอต่ออธิการบดี ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 
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7. ออกหนังสือแจ้งให้คณะ/ส่วนงานประเภทวิชาการ รวมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และ
สถาบันฮาลาล หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา ให้เสนอชื่อ  
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ๆ ละไม่เกิน 2 ชื่อ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 

8. ออกหนังสือแจ้งรองอธิการบดีวิทยาเขตต่าง ๆ เพื่อพิจารณาให้ข้อมูลการกลั่นกรอง  
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ผ่านแบบสอบถาม โดยก าหนด
ส่งภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 

9. แจ้งกลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับส านักวิจัยและพัฒนา 
กลุ่มสาขาต่าง ๆ จ านวน 60 คน ประกอบด้วย นักวิจัยในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 20 คน นักวิจัยในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 20 คน และนักวิจัยในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 20 คน 
เพื่อพิจารณาให้ข้อมูลการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ผ่านแบบสอบถาม โดยก าหนดส่งภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 

10. ออกหนังสือแจ้งคณบดีคณะในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ได้แก่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
เพื่อพิจารณาเสนอชื่อตนเองหรือผู้แทนคณบดี ซึ่งจะให้ข้อมูลการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและพัฒนา โดยให้ส่งถึงอธิการบดี ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 

11. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมเพี่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลรายชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา โดยพิจารณาจากการเสนอชื่อ ข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน 
ผลงาน ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 13 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อมาสนทนากับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จ านวน 5 ราย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 

12. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ออกหนังสือแจ้งผู้ผ่านการกลั่นกรองจากการเสนอชื่อ 
เพื่อพิจารณาการตอบรับการทาบทาม โดยให้ผู้ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารส านักวิจัยและ
พัฒนาตามแผนพัฒนาส านักวิจัยและพัฒนา หรือแนวทางการบริหารที่เป็นแนวคิดของผู้ตอบรับการทาบทาม 
เพื่อส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยแจ้งการตอบรับภายใน
วันที่ 23 เมษายน 2564 

13. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการตอบรับการทาบทามมาสนทนา
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา ปรากฏว่าผู้ได้รับการทาบทามฯ ทั้ง 5 ราย ตอบปฏิเสธการเชิญ
มาสนทนาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 

14. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมพิจารณาแนวทาง
การกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา โดยได้มีมติให้ทาบทามผู้ผ่านการกลั่นกรอง
จากการเสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 รายอีกครั้ง โดยขอให้แต่ละรายทบทวนเพื่อตอบรับการเข้าร่วมการสนทนาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา โดยก าหนดวันสนทนาเพื่อเสนอแนวคิด นโยบาย แผนการด าเนินงาน 
และแนวทางการบริหารส านักวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 
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15. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ออกหนังสือแจ้งผู้ผ่านการกลั่นกรองจากการเสนอชื่อ 
เพ่ือพิจารณาการตอบรับการทาบทาม (ครั้งที่ 2) โดยขอให้แต่ละรายทบทวนเพ่ือตอบรับการเข้าร่วมการสนทนา
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา โดยให้ผู้ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารส านักวิจัย
และพัฒนาตามแผนพัฒนาส านักวิจัยและพัฒนา หรือแนวทางการบริหารที่เป็นแนวคิดของผู้ตอบรับการทาบทาม 
เพื่อส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยแจ้งการตอบรับภายใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

16. คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 
สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย
ผู้แทนฝ่ายในสังกัดส านักวิจัยและพัฒนา หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานประเภทสถาบันในสังกัด
ส านักวิจัยและพัฒนา คณบดีหรือผู้แทนคณบดีคณะในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ รวมถึงพิจารณาความเห็นจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ซึ่งให้ข้อมูลเป็นเอกสาร และสนทนากับผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา โดยน าเสนอแนวทางการบริหารส านักตามแผนพัฒนาส านักวิจัย  
และพัฒนา หรือแนวทางการบริหารที่เป็นแนวคิดของผู้ตอบรับการทาบทาม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 

คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาได้
พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาเสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 
ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

 
5.4  การแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน
กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์    
และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ด าเนินการกลั่นกรองผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ตามล าดับ ดังนี้ 

1. ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ นัดประชุมหารือวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งผู้อ านวยการ พ.ศ. 2561 และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้มี
หนังสือแจ้งเวียนขั้นตอนการกลั่นกรองฯ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 
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2. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบบุคลากรส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 

3. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ออกหนังสือแจ้งให้ 3 หน่วยงาน ในส านักนวัตกรรมดิจิทัล
และระบบอัจฉริยะ ได้แก่ ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และฝ่ายระบบโครงสร้ างพื้นฐาน   
เพ่ือด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะของแต่ละฝ่ายประชุม
ปรึกษาหารือกัน ในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
จ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนฝ่าย ซึ่งจะให้ข้อมูลการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลของแต่ละฝ่าย 
คือ ฝ่ายบริหารจัดการ และฝ่ายระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ผู้ให้ข้อมูลฝ่ายละ 2 คน (แต่ละฝ่ายประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย 
1 คน และผู้แทนฝ่าย 1 คน) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 3 คน (ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย 1 คน 
และผู้แทนฝ่าย 2 คน) โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 
2564  

4. ออกหนังสือแจ้งผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยสังกัดส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบ
อัจฉริยะทุกคน (โดยยึดถือรายชื่อ ณ วันที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบบุคลากร คือวันที่ 7 มิถุนายน 2564)  
ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ โดยแต่ละคน
สามารถเสนอชื่อได้จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอต่ออธิการบดี ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 
2564 

5. ออกหนังสือแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
นวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ให้เสนอชื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ๆ ละไม่เกิน 
2 ชื่อ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 

6. ออกหนังสือแจ้งรองอธิการบดีวิทยาเขตต่าง ๆ หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ให้เสนอชื่อได้จ านวน 1 ชื่อ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 
2564 

7. ออกประกาศรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและ
ระบบอัจฉริยะจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย โดยก าหนดวันสุดท้ายของการรับสมัคร คือวันที่ 28 มิถุนายน 2564 

8. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมเพ่ีอพิจารณากลั่นกรองข้อมูลรายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะจากการเสนอชื่อและจากการรับสมัคร โดยพิจารณา
จากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวน 6 ราย โดยไม่มีผู้สมัคร ที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 6 ราย มาสนทนากับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน 2564 
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9. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ออกหนังสือแจ้งผู้ผ่านการกลั่นกรองจากการเสนอชื่อ 
เพื่อพิจารณาการตอบรับการทาบทาม โดยให้ผู้ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารส านักนวัตกรรม
ดิจิทัลและระบบอัจฉริยะตามแผนพัฒนาส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ หรือแนวทางการบริหารที่เป็น
แนวคิดของผู้ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

10. ออกหนังสือแจ้งรองอธิการบดีวิทยาเขตต่าง ๆ และผู้บริหารคณะและส่วนงานที่มี
สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ เพ่ือพิจารณาให้ข้อมูล
การกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ผ่านแบบสอบถาม โดยมีก าหนดส่งภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

11. คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจทิัล
และระบบอัจฉริยะสนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรม
ดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายในส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ และสนทนากับ
ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบ
อัจฉริยะ โดยน าเสนอแนวทางการบริหารส านักตามแผนพัฒนาส านัก หรือแนวทางการบริหารที่เป็นแนวคิด  
ของผู้ตอบรับการทาบทาม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัล   
และระบบอัจฉริยะได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่ คณะกรรมการ
กลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะเสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 
ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2564 เป็นต้นไป 

 
5.5  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 76(3/2564) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับ
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 48 ราย ดังนี้ 
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 26 ราย ดังนี้ 

1.1.1  อาจารย์ภานุ เวชวิทยาขลัง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์
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โรคระบบทางเดินอาหาร (รหัส 2133) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.2  อาจารย์อรณิชา สุนทรโลหะนะกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อ
และเมตาบอลิสม (รหัส 2138) ทั้งนี้  ตั ้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง     
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.3  ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
ระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาระบาดวิทยา (รหัส 2111) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.4  อาจารย์ชิน ทวีสมบูรณ์ญาติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาท
ศัลยศาสตร์ (รหัส 2153) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.5  ดร.ทิพรัตน์ เพ้งหล้ง คงแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก 
(รหัส 2107) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.6  อาจารย์กาญจรัตน์ ว่องไวทวีวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
(รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.7  อาจารย์เกรียงศักดิ์ ธนวรวิบูล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (รหัส 2171) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8  ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี (รหัส 0138) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.1.9  ดร.จงดี นพรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (รหัส 2101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
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1.1.10 ดร.ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.11 ดร.อมรรัตน์ รัตนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(รหัส 0104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.12 ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (รหัส 0107) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.13 ดร.วิภาวี ด ามี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลฯ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.14 ดร.อุไรวรรณ ขุนจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม (รหัส 1804) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.15 ดร.ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (รหัส 1804) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.16 ดร.ทัดดาว ปานสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รหัส 0107) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป    
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.17 ดร.มายือนิง อิสอ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส 6113) อนุสาขาวิชาสถิติประยุกต์ (รหัส 611302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.18 ดร.สายสุนีย์ จ ารัส พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(รหัส 0183) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.1.19 ดร.พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัส 6103) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.20 ดร.นนทพร อยู่มั่งมี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (รหัส 7501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นต้น ไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.21 ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.22 ดร.มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธ ารง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.23 อาจารย์อัสมา ทรรศนะมีลาภ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(รหัส 7104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.24 ดร.อลิสา หะสาเมาะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (รหัส 6110) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.25 ดร.ชวนพิศ ขาวคง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการ     
พอลิเมอร ์(รหัส 0165) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.26 ดร.ภัทรอร เวสารัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (รหัส 9162) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 18 ราย ดังนี้ 
1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ ์ชาติพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา 

ชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธี
ที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (รหัส 1103) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์ สิทธิวรากุล พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาจักษุวิทยา (รหัส 2187) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาเคมี
วิเคราะห์ (รหัส 0132) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชนะดี พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา    
วัสดุศาสตร์ (รหัส 0161) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัล ลีรติวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤษศาสตร์   
(รหัส 0142) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หาญศึก บุญเชิด พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี (รหัส 
0138) ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (รหัส 1808) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวี ทองแดง คาร์ริลา พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น
รองศาสตราจารย์โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การอาหาร (รหัส 180901) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.2.9  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เคมีวิเคราะห์ (รหัส 0132) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานฉบับปรับปรุง
แก้ไข 

1.2.10  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (รหัส 1108) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.2.11  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
(รหัส 2105) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.2.12  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรินุช ชุมแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
อินทรีย์ (รหัส 0131) ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563  เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.2.13  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง เล็กจริง พนักงานมหาวิทยาลัย 
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่   
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.14  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไฟซ็อล หะยีอาวัง พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชามลายูศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (รหัส 9102) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.15  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานฉบับปรับปรุง
แก้ไข 

1.2.16  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริญญา จันทรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที ่ 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (รหัส 1808) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง 
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.17  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร พนักงานมหาวิทยาลัย 
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า (รหัส 5501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.2.18  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (รหัส 1808) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.3.1 ดร.บุญโรม สุวรรณพาหุ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์       

คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา (รหัส 6104)  
1.4  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1.4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศา เบญจรัตนานนท์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 7104)  

1.4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ เหล็กนิ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาสัตววิทยา 
(รหัส 0143) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์  

1.5  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.5.1 รองศาสตราจารย์สายใจ ตัณฑนุช พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาทันตกรรม

อนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ 
(รหัส 3112) 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 26 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 18 ราย ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย และต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

2.  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์   

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
และข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดไว้ว่า “การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน  
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดมหาวิทยาลัย และมีต าแหน่งทางวิชาการ   
ไม่ต ่ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและหรือสาขาวิชา



28 

 

ที่ใกล้เคียงจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการ
ที่ ก.พ.อ. ก าหนดและหรือจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด” 

2.1  เห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

2.1.1 ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 

2.1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา รุจิราลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  (รหัส 0132) ก าหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมิน ผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.2  เห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์    มหาวิทยาลัยมหิดล 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา    มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ ราย ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง และรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา รุจิราลัย และเห็นชอบการ
ก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 3 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

3.  การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์ 
สุนทรพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 

ตามที่ผู ้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (รหัส 2171) โดยเสนอผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย จ านวน 5 เรื่อง และ
หนังสือ จ านวน 1 เรื่อง นั้น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซึ่งท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณากรณี
การก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์เห็นว่า งานวิจัยจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง Comparison the Carpenter 
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and Coustan thresholds with the new thresholds obtained from Thai pregnant women for the 
diagnosis of gestational diabetes และ 2) เรื่อง A Comparison between a 75-g and 100-g oral glucose 
tolerance test in pregnant women ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการพิจารณาว่างานวิจัยทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกันเกี่ยวกับการดื่มกลูโคสปริมาณมากขึ้นท าให้ระดับน ้าตาลในเลือดในสตรีตั้งครรภ์สูงขึ้น ซึ่งผู้ขอมี
ส่วนร่วมน้อยกว่าร้อยละ 50 และไม่ปรากฏว่ามีงานวิจัยเรื่องใดที่ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลักตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด จึงเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 76(3/2564)  
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติไม่น าผลงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวมาเป็นผลงานเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการรายผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่งยังมีผลงานเรื่องอ่ืน 
ที่เพียงพออยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
มีผลงานวิจัยและหนังสืออื่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ โดยไม่น าผลงานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง 
ได้แก่ 1) เรื่อง Comparison the Carpenter and Coustan thresholds with the new thresholds obtained 
from Thai pregnant women for the diagnosis of gestational diabetes และ 2) เรื ่อง A Comparison 
between a 75-g and 100-g oral glucose tolerance test in pregnant women ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกันมาเป็นผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

 

4.  การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  
หวังวโรดม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย หวังวโรดม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา               
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยเสนอผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย จ านวน 6 เรื่อง และต ารา จ านวน 1 เรื่อง นั้น
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือที่ อว 0227.2(3)/2759 ลงวันที่ 
17 กันยายน 2563 ได้พิจารณากรณีการขอก าหนดต าแหน่งรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย หวังวโรดม เห็นว่า
งานวิจัย เรื่อง คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยางพาราและอายุการเก็บรักษาที่ระยะการพัฒนาผลต่างกัน ซึ่งระบุว่า
น าไปเผยแพร่ในวารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ ฉบับปี 2557 ปรากฏว่าวารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ ไม่ปรากฏชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลรายชื่อวารสารส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด รวมทั้งไม่ปรากฏว่า
บทความวิจัยเรื่องดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลรายชื่อวารสารส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.พ.อ.  
ก าหนด ซึ่งหากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิจารณาเห็นว่าบทความวิจัยดังกล่าวได้มีการน าเสนอต่อที่
ประชุมทางวิชาการ ได้มีการบรรณาธิการและได้น าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุม    
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ทางวิชาการ (Proceedings) อาจพิจารณาว่างานวิจัยเรื่องดังกล่าวได้รับการเผยแพร่เป็นหนังสือประมวลบทความ
ในการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 417(7/2563) เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย หวังวโรดม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีผลงานวิจัยและต าราอื่นที่มีคุณภาพ 
ของผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด อนึ่ง ส าหรับประเด็นงานวิจัยเรื่อง คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยางพารา
และอายุการเก็บรักษาที่ระยะการพัฒนาผลต่างกัน วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ ไม่ปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
รายชื่อวารสารส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.พ.อ.  ก าหนด รวมทั้งไม่ปรากฏว่าบทความวิจัย
เรื่องดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลรายชื่อวารสารส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด นั้น ผู้ขอ
ยังมีผลงานวิจัย จ านวน 5 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก และต ารา จ านวน 1 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซึ่งท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาค าชี้แจง
และเอกสารหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสนอแล้วเห็นว่า กรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พิจารณาเห็นว่าผู้ขอยังมีผลงานวิจัยและต าราอื่นที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด นั้น เมื่อพิจารณา
จากงานวิจัย 5 เรื่อง ปรากฏว่ามีงานวิจัย จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ผลของโพแทสเซียมไนเตรทต่อความงอก 
ในแปลงปลูกอัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางพารา ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน
กับงานวิจัยเรื่อง คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยางพาราและอายุการเก็บรักษาที่ระยะการพัฒนาผลต่างกัน ดังนั้น หาก
สภามหาวิทยาลัยไม่น างานวิจัยเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาจะส่งผลให้งานวิจัยเรื่อง ผลของโพแทสเซียมไนเตรท   
ต่อความงอกในแปลงปลูก อัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางพารา ซึ่งผู้ขอมีส่วนร่วมน้อย
กว่าร้อยละ 50 มีปริมาณไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด  

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 76(3/2564) เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติไม่น าผลงานวิจัยเรื่อง ผลของโพแทสเซียมไนเตรทต่อความงอกในแปลงปลูก 
อัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางพารา ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกับงานวิจัย 
เรื่อง คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยางพาราและอายุการเก็บรักษาที่ระยะการพัฒนาผลต่ างกัน มาเป็นผลงานเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  หวังวโรดม 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วิชัย หวังวโรดม คณะทรัพยากรธรรมชาติ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    
มีผลงานวิจัยและต าราอ่ืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ โดยไม่น าผลงานวิจัยเรื่องผลของโพแทสเซียม
ไนเตรทต่อความงอกในแปลงปลูกอัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางพารา ซึ่งเป็นงานวิจัย    
ที่เก่ียวเนื่องสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยางพาราและอายุการเก็บรักษาที่ระยะการพัฒนา
ผลต่างกัน มาเป็นผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
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5. การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ราย ดร.ชลากร ครุพงศ์สิริ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตามที่ ดร.ชลากร ครุพงศ์สิริ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
และการสื่อสาร (รหัส 1116) โดยเสนอผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย จ านวน 3 เรื่อง นั้น   

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซึ่งท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณากรณี
การขอก าหนดต าแหน่งราย ดร.ชลากร  ครุพงศ์สิริ เห็นว่า งานวิจัย เรื่อง Performance Evaluation of WLAN 
802.11x and LTE Network for 5G Handover ซึ่งระบุว่าเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ โดยปรากฎรายชื่อ
คณะกรรมการด าเนินงานชุดต่าง ๆ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าคณะกรรมการชุดใดท าหน้าที่เป็นคณะ
บรรณาธิการหรือคณะกรรมการคัดเลือกผลงานก่อนน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสื อประมวลบทความในการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด จึงมีมติให้สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั ้งบุคคลดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.พ.อ.ก าหนด 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 76(3/2564) เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่น าผลงานวิจัย เรื ่อง  Performance Evaluation of WLAN 
802.11x and LTE Network for 5G Handover มาเป็นผลงานเพื ่อขอก าหนดต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์  
ของ ดร.ชลากร ครุพงศ์สิริ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.ชลากร ครุพงศ์สิริ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีผลงานวิจัยอื่นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ โดยไม่น าผลงานวิจัยเรื่อง Performance Evaluation of WLAN 802.11x and 
LTE Network for 5G Handover มาเป็นผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 
5.6  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 052/2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สภา
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ ดร.สินาด ตรีวรรณไชย ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2561 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระต าแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
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2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 
    ที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่ประชุม
ก าหนด 

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่า 
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วย เหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ดังนี้ 
1.1 ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล 
1.2 นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ 
1.3 ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ 

2. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน ดังนี้ 
2.1 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2.2 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

3. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง ได้แก่ 
    คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  
5.7  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 006/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
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สังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 นั้น เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน ได้ยื่นหนังสือขอลาออก
จากต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับอนุญาตให้ลาออก
ตามค าสั่งที่ 0606/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระต าแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 
   ที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่ประชุม
ก าหนด 

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่า 
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ดังนี้ 
1.1 ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ 
1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข 
1.3 ดร.บุญปลูก ชายเกตุ 
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2. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน ดังนี้ 
2.1 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
2.2 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

3. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่นในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง ได้แก่ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
5.8  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา ซึ่งเป็นกรรมการที่แต่งตั้งจากคณบดี

จากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง แทนต าแหน่งที่ว่าง 
ตามค าสั ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที ่ 001/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564       

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา โดยศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นกรรมการสรรหาฯ ซึ่งแต่งตั้งจากคณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัย
ในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง เนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากต าแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งส านักงานกฎหมายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ตอบข้อหารือกรณีการแต่งตั ้งกรรมการสรรหาคณบดี เมื ่อพิจารณาตามความในมาตรา 49 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ที ่ก าหนดให้ผู ้ร ักษาการแทนท าหน้าที ่กรรมการ 
อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างรักษาการแทนด้วย เป็นการก าหนดให้
ผู้รักษาการแทนในต าแหน่งนั้นมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนรักษาการแทนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น แต่มิได้มี
ความหมายรวม ไปถึงการให้ผู้รักษาการแทนเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหาคณบดีเช่นผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้น    ได้ดว้ย ดังนั้น เมื่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากต าแหน่ง
คณบดี จึงเป็นเหตุให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระต าแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 
   ที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
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6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่ประชุม
ก าหนด 

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่า 
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา    

ซึ่งเป็นกรรมการที่แต่งตั้งจากคณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนหนึ่งคน 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณบดีคณะการ
บริการและการท่องเที่ยว เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาแทนต าแหน่งที่ว่าง  

 
5.9  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นกรรมการที่แต่งตั้ง

จากคณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง เพ่ือให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 015/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564    

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย โดยได้แต่งตั้งคณบดีคณะ
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกรรมการสรรหาฯ จากคณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืน
ในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง เนื่องจากคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพาในปจัจุบัน
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งส านักงานกฎหมาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตอบข้อหารือกรณีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดี เมื่อพิจารณาตามความใน
มาตรา 49 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดให้ผู้รักษาการแทน
ท าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างรักษาการแทนด้วย 
เป็นการก าหนดให้ผู้รักษาการแทนในต าแหน่งนั้นมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนรักษาการแทนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
เท่านั้น แต่มิได้มีความหมายรวมไปถึงการให้ผู้รักษาการแทนเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหา
คณบดีเช่นผู้ด ารงต าแหน่งนั้นได้ด้วย ดังนั้น การเลือกกรรมการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยที่เลือกผู้
รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
การแพทย์แผนไทย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ ดังนี้ 
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“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระต าแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 
   ที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่ประชุม
ก าหนด 

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่า 
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์

แผนไทย ซึ่งเป็นกรรมการที่แต่งตั้งจากคณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนหนึ่งคน 
เพ่ือให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  พ.ศ. 2561 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณบดีส านักวิชา 
การแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย เพื่อให้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561  

  
5.10 รายงานการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ 
 ตามความในมาตรา 23(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

ก าหนดไว้ว่า “สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี” สภามหาวิทยาลัย
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล เพ่ือท าหน้าที่ให้นโยบายเพ่ือการวางระบบการประเมินผล
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ในภาพรวม ตลอดจนน าผลการประเมินไปใช้เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาให้บรรลุยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 416(6/2563) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของอธิการบดี ซ่ึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลฯ ในช่วงด ารงต าแหน่ง 1 ปี 8 เดือนแรกของวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี (ตุลาคม 2561 - 
พฤษภาคม 2563) โดยผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาส าหรับการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มีประเด็นส าคัญสรุปไดด้ังนี้ 

1. ผลลัพธ์การด าเนินงาน (Performance Outcome) 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ส าคัญ จ านวน 3 ยุทธศาสตร์

คือ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  2) ยุทธศาสตร์การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
พัฒนาประเทศ 3) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร โดยมีผลลัพธ์การด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการจัดอันดับโดย QS Ranking ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ใน
ล าดับที่ 801 - 1,000 ของโลก และอยู่ในล าดับที่ 148 ของอาเซียน 

2. การขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ โครงการ U2T (มหาวิทยาลัยสู่
ต าบล) โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ในภาคใต้กว่า 90 ต าบล 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (PSU Ecosystem) ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์
สุขภาพนานาชาติอันดามัน การบูรณาการหลักสูตรที่เหมือนหรือคล้ายกันของคณะและวิทยาเขตตามหลักการใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างวิทยาเขต ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ปรับเปลี่ยนนโยบายในรูปแบบกองทุนคลัสเตอร์ โครงการมหาวิทยาลัย 4.0 (ระยะที่ 1) 
การขับเคลื่อนให้คุณภาพเป็นวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการพ้ืนที่ทุ่งใสไช ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 
(พ.ศ. 2565-2595) ในรูปแบบวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งมีการจัดตั้งส านักงาน
บริหารจัดการทรัพย์สิน เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4. การวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ (Research 
and Innovation Development) มหาวิทยาลัยมีส านักวิจัยและพัฒนาและอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ บริหารจัดการเรื่องงานวิจัยและพัฒนา โดยดูแลตั้งแต่ต้นน ้าไปจนถึงปลายน ้าด้วยการบ่มเพาะธุรกิจ
และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนนักวิจัยให้รวมกลุ่ม  
เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human resource development) ด้านภาษาอังกฤษ 
นักศึกษารหัส 59 สามารถสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ 7,512 คน คิดเป็นร้อยละ 98.17 และอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านการประเมินกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้   
ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UKPSF) ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (HEA), UK 
จ านวน 5 ท่าน มีการจัดท าหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education : OBE) ปีการศึกษา 
2562-2564 รวม 106 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน WIL มีการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อตอบ
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โจทย์ภาคอุตสาหกรรม Hi-FI (Higher Education for Industry) มีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรม
เป้าหมาย S-curve มีการพัฒนา New Learning Platform เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการพัฒนาระบบ LMS2@PSU 
พัฒนาระบบ PSU MOOC และพัฒนาระบบ PSU MySchool 

มหาวิทยาลัยมีระบบดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน โดยผ่านช่องทางหลากหลาย
ทั้งคณะและส่วนกลาง โดยด าเนินการผ่านคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา ทั้งทุนขาดแคลนทุนทรัพย์และทุน
ท างานแลกเปลี่ยน มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยและมีการเน้นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มอีก 3 กลุ่ม ได้แก่     
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มประชาชนที่ยากจน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาชุดวิชาในลักษณะ    
Non-Degree เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) เพื่อ Up-Skill, Re-Skill และสามารถเก็บ
สะสมหน่วยกิตไว้ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัย 

2. การปรับปรุงระบบงาน (System Improvement) 
มหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

ตามรูปแบบ PSU System มีการขับเคลื่อนให้คุณภาพเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการศึกษาจัดท า PSU 4.0 ภายใต้
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) แสดงให้เห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่อยู่ในกลุ่มเน้นวิชาการและความสามารถระดับประเทศ มีการตั้งเป้าหมายและ action plans ที่ชัดเจนในการ
ไปสู่ digital university หรือ smart university เน้นโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อระหว่าง 5 วิทยาเขต 
การสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ Digital Society, Big Data, IOT มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
เพื่อเก็บข้อมูล PSU Data ที่เอื้อต่อการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์และสามารถน าไปท า Data Analytic นอกจากนี้ 
ยังพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน (PSU-MAS) พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหาร HR-MIS มีระบบบริหารบุคคล 
ที่เป็นหนึ่งเดียวเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลวิจัย ระบบสารสนเทศการเงิน ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ พัฒนา
ระบบ Single Sign On รวมทั้งระบบ PSU Alumni One Code ส าหรับในด้านการเรียนการสอน ได้พัฒนา
ระบบการเรียนการสอนที่มี learning on-line platforms โดยมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อลิขสิทธิ์และก าหนดให้ใช้ 
Microsoft Teams และ Google Meet รวมถึงระบบ PSU e-Testing เป็น Platform ส าหรับการสอบออนไลน์ 

 3. สมรรถนะในการบริหารงาน (Competency) 
อธิการบดีมีภาวการณ์เป็นผู้น าสูง สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ใจ

บุคลากร มุ่งม่ันทุ่มเทในการท างานเป็นอย่างมาก สุภาพ เรียบร้อย เข้าถึงได้ง่าย สามารถพูดคุยปรึกษากับอธิการบดี
ได้ทุกประเด็น มีความเข้าใจปัญหาของคณะและวิทยาเขต มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน ยืดหยุ่นในการดูแล
คณะและหน่วยงานต่าง ๆ  สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยได้เป็น
อย่างดี  

4. ประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ความสนใจเชิงการเรียนรู้และพัฒนา  
วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ได้มาซึ่งอธิการบดีพบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีอัตลักษณ์

ความเป็นหนึ่งเดียวและต่อเนื่อง (unity & continuity) ไม่เคยมีความขัดแย้ง ส่งผลให้การบริหารงานเกิดความเป็น
หนึ่งเดียวและต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจาก 1) สภามหาวิทยาลัยไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 2) ประชาคมของมหาวิทยาลยั
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ให้การยอมรับผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และ 3) ความเห็นจากบุคคลภายนอกมีความชื่นชมการท างาน   
ของมหาวิทยาลัย 

5. ประเด็นที่อธิการบดีน าเสนอให้คณะกรรมการฯ ช่วยพิจารณา ได้แก่ 1) งบประมาณ
และความมั่นคงทางการเงิน 5.2) ความชัดเจนในการบริหารงานตามรูปแบบ PSU System และ 5.3) PSU Foresight 
และความชัดเจนของ Transformation 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
1. การวางอนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2562 ในมาตรา 26 ระบุว่า สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอ านาจการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่
กฎหมายก าหนด 

2. การ Transformation มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 การเป็น
มหาวิทยาลัย 4.0 จ าเป็นต้องมีข้อมูลหรือสารสนเทศที่เพียงพอ จึงควรปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูล (Data base) 
ให้เป็นระบบเดียวกัน (Single Data Based) และใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ความมั่นคงด้านการเงินของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาการสร้างความ
มั่นคงทางการเงินโดยส ารวจทรัพย์สินที่มีอยู่ ทั้งด้านงานวิจัยองค์ความรู้ในด้านการบริการวิชาการบุคลากร ที่ดิน 
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ว่าสิ่งที่มีอยู่สามารถน ามาสร้างประโยชน์สร้างโอกาสที่จะหารายได้เพ่ิมเติม รวมทั้งควรเสนอ
วิธีท างานหรือการหารายได้บนพ้ืนฐานที่มีอยู่ 

4. การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต  มหาวิทยาลัยควรให้
ความส าคัญในประเด็นที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก ได้แก่ 1) เน้นการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล 
Re-skill/Up-skill หลักสูตรต่าง ๆ 2) เน้นการเป็นผู้ประกอบการ และ 3) การศึกษาที่ให้ความส าคัญ Non Credit 

5. การใช้ประโยชน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ มหาวิทยาลัยควรทบทวนข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน และควรจัดตั้งคณะท างานส าหรับพิจารณา
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการท างานในประเด็นต่าง ๆ ว่าประเด็นใดบ้างควรมีความคล่องตัวและเป็นอิสระ 

6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR) ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยควรมีความหลากหลาย   
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการใหม่ ๆ บนฐานของ PSU System ที่เป็นเอกลักษณ์ 2) ระบบบริหารจัดการคนดี
คนเก่ง (Talent) ต้องมีการวางแผนผลิตคนที่มีคุณภาพ และ 3) กรณีการขึ้นเงินเดือน 2% ให้พิจารณาทบทวนว่า
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือการปฏิบัติหรือไม่ 

7. การขับเคลื่อนวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองสังคม  มหาวิทยาลัยควร
ด าเนินการ ดังนี้ 1) ควรใช้ Engagement Platform กับโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคม  
2) ควรมีนโยบายเชิงรุกและคิดริเริ่มมากยิ่งขึ้น และ 3) ควรมีการรวบรวมผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ส าคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศแล้วน าเสนอรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลต่อไป 
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8. การตดิตามผลการด าเนินงานเชิงนโยบาย มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างขนาดใหญ่ควรมี
ระบบและกลไกการติดตามทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงานมีกลไกรายงานผลการด าเนินงานครึ่งวาระหรือ
ก่อนหมดวาระให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามท่ีเสนอ  

 

อนึ่ง เนื่องจากได้มีการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของอธิการบดีแล้ว 
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอธิการบดี ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข  ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย กรรมการ 
5. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการ 

โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณาค่าตอบแทนอธิการบดีและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

5.11 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 

ตามค าสั ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที ่ 010/2562  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562     
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ
และเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรอบ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 
จ านวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนงาน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชี ซึ่งผล
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1.  สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง กระบวนการก ากับดูแลที่ด ี

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานระบบการควบคุมภายใน โดยได้
พิจารณาเรื่องผลการด าเนินการควบคุมภายในตาม PSU Safety Goals ปี 2563 มหาวิทยาลัยมีแนวทางการ
ด าเนินงานในประเด็นมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อของรายงาน รวมถึงประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในและการติดตามการปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ  

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ  

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี 2563 ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะ
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และข้อคิดเห็นเพื่อให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้มหาวิทยาลัยหาผู้รับผิดชอบมาด าเนินงานอย่างจริงจัง  
ควรให้ความส าคัญ ความเอาใจใส่ สร้างจิตส านึก สร้างกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน และสร้างเครือข่ายให้มี
ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานคอยประสานงานระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นเชิงคุณภาพเป็นหลักมากกว่าเชิงปริมาณเพ่ือ
การวางแผนการด าเนินงานในระยะยาว 

2.  สอบทานการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความก้าวหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามผลการด าเนินการพัฒนาระบบบัญชี  
และการเงิน (Management Accounting System: MAS) และปัญหาอุปสรรคของมหาวิทยาลัย  

3.  สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในการพิจารณารายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบงบการเงิน   
ของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่องความถูกต้องครบถ้วน บัญชีที่มีสาระส าคัญ รวมทั้งเอกสารที่ยัง
ไม่ได้รับการตรวจสอบ โดยมุ่งหวังให้งบการเงินจะได้รับความเห็นชอบจากผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขและมี
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ เช่น การจัดท าคู่มือการบันทึกรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
โดยหารือกับผู้สอบบัญชีให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งสอดรับกับหลักการบัญชี 

4. สอบทานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลาและส านักงานตรวจสอบภายใน 
รวมถึงติดตามผลการด าเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีสาระส าคัญหรือการทุจริต 

5. ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบภายใน การทบทวนและอนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจ าปี 
2564 และให้ข้อแนะน าในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน รวมถึง
การพิจารณาให้ความเห็นในกระบวนการสรรหาผู้อ านวยการและค่าตอบแทนพิเศษนักตรวจสอบภายใน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 
2564 ตามท่ีเสนอ 

 
5.12 การประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพ่ือการเลือกสังกัดกลุ่ม ตามกฎกระทรวง 

การจัดกลุ่มสถาบัน พ.ศ. 2564  
ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ก าหนดให้จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม คือ 1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้า
ของโลก 2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน    
4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ 
และ 6) กลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
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โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
ดังนี้ 1) ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดในระบบ UCLAS 2) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมินตนเองและพิจารณาเลือก
สังกัดกลุ่ม 3) มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและท าการประเมินตนเอง จัดท าแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน 
อุดมศึกษา และแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบัน 
อุดมศึกษาด้านอ่ืน 4) มหาวิทยาลัยส่งผลการประเมินตนเองและแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 
แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น
ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 5) สป.อว. พิจารณากลั่นกรองให้
ความเห็นต่อ กกอ. และ กกอ. พิจารณาผลการประเมินและแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 
แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น 
แล้วส่งกลับไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยยืนยันความเห็นผลการประเมินกลับมาที่ สป.อว. อีกครั้ง 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 6) มหาวิทยาลัยยื่นข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย 
(Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ 2566 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 

ที่ประชุมคณะท างานคลังสมองยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (Think 
Tank) ในคราวประชุมครั้งที่ 9(1/2564) วันที่ 29 เมษายน 2564 และครั้งที่ 10(2/2564) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ 
ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว  

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอเพ่ือพิจารณาการประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดกลุ่ม 
สถาบันให้มหาวิทยาลัยเลือกสังกัดกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) 

 

ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรชี้แจงท าความเข้าใจ
กับทุกคณะและส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเลือกสังกัดกลุ่มดังกล่าว เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์เลือกสังกัดกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) ตามกฎกระทรวง
การจัดกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และเห็นชอบร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยน าแผนดังกล่าวไปพิจารณาศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติม หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นสามารถจัดส่งไปยังฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการประเมินศักยภาพการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อน าไปพิจารณา
ปรับปรุงแผนดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะต้องส่งผลการประเมินตนเองและแผนการพัฒนา
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 
หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่นไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
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5.13 การพิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(เพ่ิมเติม) 

ตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  
ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และตามความในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ก าหนดไว้ว่า “คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
แต่ไม่เกินสามสิบห้าคน” ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 416(6/2563) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 030/2563 
ลงวันที ่ 29 ตุลาคม 2563 และค าสั ่งที ่ 005/2564 ลงวันที ่ 4 มีนาคม 2564 รวมจ านวน 31 คน แล้วนั้น  
มหาวิทยาลัยขอเสนอแต่งตั้งผู้เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 
จ านวน 3 ราย ดังนี้  

1. นายไพเจน มากสุวรรณ์  กรรมการ 
2. พลต ารวจโทสาคร ทองมุณี กรรมการ 
3. นายเอนก  แซ่ตั้ง  กรรมการ 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 

1 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมหาวิทยาลัยได้ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม จ านวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ 

 
5.14 การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ได้เสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ นพ.วิญญู มิตรานันท์ สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้
เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

2. ศาสตราจารย์ นพ.นครชัย เผื่อนปฐม สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้
เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ 3 ผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จะต้องเป็น
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความช านาญเป็นพิเศษ และพ้น
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จากต าแหน่งโดยไม่มีความผิดสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้น
มีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศ 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ซึ่งเกษียณอายุ 
และมีคุณสมบัติตามข้อ 3 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติภายในก าหนดเวลาไม่ช้ากว่าการเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรประจ าปีตามปกติ” 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดคุณสมบัติผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน   
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหรือสาขาวิชาที่ตนเองสอน 

2. อ านวยประโยชน์ด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้ปฏิบัติงาน    
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี 

3. เป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่งานของคณะเป็นอย่างมาก 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ านวน 2 ราย คือ ศาสตราจารย์ 

นพ.วิญญู มิตรานันท์ และศาสตราจารย์ นพ.นครชัย เผื่อนปฐม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ นพ.วิญญู มิตรานันท์  สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
2. ศาสตราจารย์ นพ.นครชัย เผื่อนปฐม  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
 

5.15  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีบัญชี 2564 
ตามความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

ก าหนดไว้ว่า “ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอก ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี” ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งว่าไม่รับ
ตรวจสอบ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องจัดจ้างผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
การตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 เข้ามาด าเนินการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินมหาวิทยาลัยประจ าปี 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ค่าสอบบัญชี จ านวนเงิน 



45 

 

1,450,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2564 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีบัญชี 2564 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
ถึงวันที ่30 กันยายน 2564 ตามท่ีเสนอ 

  
5.16  การพิจารณาก าหนดหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือ
ที่ อว0204.5/ว1595 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้แจ้งการก าหนดหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับ 
อุดมศึกษา โดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 10  มีนาคม 2564      

มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขในการก าหนดหน่วยงานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
และเห็นชอบให้ประกาศก าหนดให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาหน่วยงานหนึ่ง และตามความในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ก าหนดไว้ว่า “การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศ   
ทีไ่ด้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
ในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหน่วยงานอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคที่หนึ่ง  ท าหน้าที่ประเมิน
คุณภาพภายนอกก็ได้” เนื่องจากการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ
ได้ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence – EdPEx) โดยเป็นเกณฑ์เดียวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award ซึ่งด าเนินการ
โดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอให้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานภายนอกในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
และแจ้งผลการประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แก่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 
6 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามท่ีเสนอ 
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5.17 การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
เป็นกรณีพิเศษ 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุมัติแต่งตั้งนายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 2 ราย ซึ ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.4 ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไว้ ดังนี้ 

- ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น  

ที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

เนื่องจากผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาข้างต้นมีคุณสมบัติในเรื่องผลงานทางวิชาการ 
ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว แต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการออกแบบวงจร
รวมและนวัตกรรมด้านวงจรรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอเสนอแต่งตั้งผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู ้สอบ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 115(4/2564) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

และคณะวิทยาการอิสลามขออนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม และศาสตราจารย์ 
ดร.ซาการียา หะมะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา      
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา จ านวน 2 ราย ซ่ึงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.4 ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
นักศึกษาระดับปริญญาเอก กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไว้ดังนี้ 

- ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น  

ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ 

เนื่องจากผู้สอบวิทยานิพนธ์ข้างต้นมีคุณสมบัติในเรื่องผลงานทางวิชาการไม่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ดังกล่าวแต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก คณะวิทยาการอิสลามจึงขอเสนอแต่งตั้ง
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. นายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 2 ราย 

2. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา จ านวน 1 ราย 

3. ศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา จ านวน 1 ราย 

 
5.18 การมอบอ านาจในการพิจารณาอนุมัติการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 2 แนวทางการด าเนินการในหมวด 7/1 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายใน 
ประเทศให้เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. การจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ  
1.1 หน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยหน่วยงานของรัฐ

จะต้องก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะให้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
1.2 ในกรณีท่ีมีพัสดุที่ผลิตภายในประเทศแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ

หรือมีผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอจ านวนน้อยราย หรือมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ 
หรือน าเข้าพัสดุจากต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งพิจารณาก่อนที่จะก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แต่หากเป็นกรณีดังต่อไปนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา 

1) เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจ าเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะและ
จ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

2) กรณีมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศ
ซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกินสองล้านบาท หรือราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่
เกินสองล้านบาท 

 2. การจัดจ้างก่อสร้าง  
2.1 หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดรายละเอียดในรูปแบบรายการงานก่อสร้างและ

ก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 
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 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของ
รัฐต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 

2.2 กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุ
ทีผ่ลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบก่อน 

3. การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
3.1 หน่วยงานของรัฐต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานจ้างนั้น 
3.2 กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้

พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเพ่ือพิจารณา
อนุมัติเห็นชอบก่อน 

บัญชีเอกสารแนบท้าย  
ก าหนดประเภทของผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามความในระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 “(5) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ผู้มีอ านาจเหนือ
ขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย” 

การมอบอ านาจ  
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
“ข้อ 6 ผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู ้ซึ ่งด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถก าหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ต าแหน่งใด มีอ านาจด าเนินการตาม
ระเบียบนี้ก็ให้กระท าได้ และเมื่อได้ก าหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ และส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

 ข้อ 7 ผู้มีอ านาจด าเนินการตามข้อ 6 หรือผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะ
มอบอ านาจเป็นหนังสือให้แก่ผู ้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้ค านึงถึงระดับ
ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ  

 เมื่อมีการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น
และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่ 

(1) การมอบอ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจนั้น
ต่อไปได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) กรณีมอบอ านาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอ านาจชั้นต้นทราบด้วย 

(ข) กรณีมอบอ านาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระท าได้ต่อเมื่ อ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอ านาจชั้นต้นแล้ว 
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(2) การมอบอ านาจและการมอบอ านาจต่อตามระเบียบหรือค าสั่งของกระทรวงกลาโหม 
หรือของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามข้อ 6 

 ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดเรื่องการมอบอ านาจและการมอบอ านาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ 
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบ
อ านาจในการสั่งการและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งรองลงไปเป็นล าดับ  ให้ผู้มอบอ านาจส่ง
ส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครัง้” 

ดังนั้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐได้คล่องตัวยิ่งขึ้นและลดภาระของสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการมอบอ านาจ
ให้อธิการบดีมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ผลิต
และน าเข้าจากต่างประเทศ ส าหรับการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินสองล้านบาท หรือราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศ
มีราคาต่อหน่วยเกินสองล้านบาท หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 หรือต้องใช้เหล็ก
ที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาแล้วแต่กรณี ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอ านาจของอธิการบดีก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6(4/2564) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยให้มหาวิทยาลัย
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการมอบอ านาจให้อธิการบดี
ในการพิจารณาอนุมัติการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีดังนี้ 

1. อ านาจการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ กรณีท่ีมีพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอจ านวนน้อยราย หรือมีความจ าเป็น
จะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ หรือน าเข้าพัสดุจากต่างประเทศซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงิน 
เกินสองล้านบาท หรือราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยเกินสองล้านบาท 

2. อ านาจการจัดจ้างก่อสร้าง กรณีจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา หรือต้องใช้
เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 

3. อ านาจการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กรณีจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะ
ใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น  

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแจ้งเรื่องการมอบอ านาจดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป 

 
5.19 การก าหนดสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อมีสิทธิได้รับพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ข้อ 4 วรรค 2 ก าหนด
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ว่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัย แล้วแต่กรณี และตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 349(5/2556) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2556 ได้มีมติเห็นชอบสาขาวิชาจ าแนกตาม ISCED (International Standard Classification of Educations) 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะและหน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มอ 024/ว.545 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557   
โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล นั้น คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการขอก าหนดสาขา
เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

จ าแนกสาขาวิชา 
สาขาวิชาที่ขอเพ่ิมเติม 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

6. NATURAL SCIENCE 

 (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

  6.2 MATHEMATICS AND COMPUTER 
       SCIENCE 

 
Data Science 

 

 
วิทยาการข้อมูล 

 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 
6 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบการก าหนดสาขาวิชาวิทยาการ
ข้อมูล (Data Science) เพิ่มเติมในแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อมีสิทธิได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ  

 

5.20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่ม
ใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. เหตุผลในการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้เป็น OBE มีความทันสมัย สอดคล้องต่อ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ เทคโนโลยี คน สังคม และวัฒนธรรม สอดคล้องกับนโยบาย BCG Economy และ
ครอบคลุมอุตสาหกรรม S-Curve คือ อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และพลังงาน 

2. ผลลัพธ์ของบัณฑิต สามารถแก้ปัญหา บูรณาการ สร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมืออาชีพ 
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3. เปิดชุดวิชา (โมดูล) เพื่อ reskill และ upskill จ านวน 4 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพสิ่งแวดล้อม ชุดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ และชุด
วิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (BCG) 

4. มีความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศและในประเทศ คือ Hokkaido University,  
Ritsumeikan University, Kyoto Institute of Technology, Okayama University Wageningen University, 
University of Hawaii at Manoa, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Toyama 
Prefectural University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 24(5/2564) เมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

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

 
5.21 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาและการ

ประเมินส่วนงาน พ.ศ. .... 
ตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

ก าหนดไว้ว่า “ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

และมาตรา 51 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 

มหาวิทยาลัยจึงจัดท าร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินส่วนงาน พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินส่วนงาน 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก     
และองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประกันคุณภาพและประเมินส่วนงาน เป็นต้น ซึ่งที่ประชุม
คณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม   
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร ่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินส่วนงาน พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 
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5.22 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา หรือเพ่ือการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. .... 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 
วรรคสอง ก าหนดไว้ว่า “เพ่ือให้การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานของรัฐ   
ในต่างประเทศ หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ ต้ังอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง เกิดความยืดหยุ ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ให้กระท าได้ โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐ
หรือส่วนงาน ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของ
ต่างประเทศนัน้ เป็นการเฉพาะหรือก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา 6 วรรคสี่ ความว่า ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 7 วรรคหนึ่ง (3) ความว่า พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

มาตรา 7 วรรคสอง ความว่า การจัดซื้อจัดจ้างตาม (1) (2) และ (3) ที่ได้รับยกเว้นมิให้น า 
พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
โดยประกาศดังกล่าวจะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างใดตาม ( 1) (2) หรือ (3) ต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพ่ืออนุมัติให้ได้รับการยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้ 

มาตรา 7 วรรคสี่ ความว่า กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญตัินี้                
โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง 

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือ  
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา ในกรณีท่ีนักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัดโดยมีความประสงค์ให้นักวิจัยโดยตรง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว 
มิใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง จึงไม่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แต่อย่างใด 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความจ าเป็นต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา หรือเพ่ือการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีข้อจ ากัดด้านรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุเป็นการเฉพาะ มีความซับซ้อนหรือมีเทคนิคเฉพาะ ต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ มีทักษะสูง  
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มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ นอกจากนี้ หลักปฏิบัติทางธุรกิจหรือประเพณีทางการค้าของการวิจัยและพัฒนาหรือ
เพ่ือการให้บริการทางวิชาการยังมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาที่ไม่สามารถท าสัญญาและวางหลักประกันตามข้อก าหนด
ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560 ได้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่าง
ข้อบังคับฯ ดังกล่าว เพ่ือใช้บังคับกับการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัย
เป็นผู้ท าการวิจัยเองหรือรับจ้างท าการวิจัยและมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 6 วรรคสองและวรรคสี่ ประกอบมาตรา 7 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 7 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดซื้อหรือจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง การตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ และการตรวจสอบ เป็นต้น  
ซึ่งที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือเพื่อการให้บริการ  
ทางวิชาการ พ.ศ. .... ตามที่เสนอ 

 
5.23 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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

ได้ก าหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่กระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 7 อ านาจ
หน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์
อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นข้อบังคับใหม่ โดยร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการ แหล่งเงินหรือรายได้ที่น ามาใช้ในการจัดสวัสดิการ ประเภทของสวัสดิการ 
การแต่งตั้งและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เสนอร่างข้อบังคับฯ นี้ต่อ  
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 410(6/2562) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย โดยที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ    
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ตามที่เสนอ 
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5.24 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
พ.ศ. .... 

ตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
ก าหนดไว้ว่า “ในส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน ให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ประกอบด้วย
คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน แล้วแต่กรณี เป็นประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกจ านวนหนึ่ง 

ในส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอน อาจให้มีคณะกรรมการประจ า
ส่วนงานด้วยได้ ประกอบด้วยผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้อ านวยการส านักงาน เป็นประธานกรรมการ
และกรรมการอ่ืนอีกจ านวนหนึ่ง 

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา อ านาจหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

 
5.25 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และการจ่ายเงิน 
สมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พ.ศ. ....  

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2550 ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล
งานทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานการขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ 
ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2555 ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 20 เมษายน 2555 แล้วนั้น เพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และการ
จ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พ.ศ. .... 
โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู ้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรอง
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ร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร ่างระเบียบมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน  
ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

 
5.26 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... 
ตามความในข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ว่า “ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานต้นสังกัดก าหนด
ประเภท คุณสมบัติ ต าแหน่งของบุคลากรที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา
ค่าตอบแทนแต่ละรายการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย”     
และตามความในข้อ 22 ของประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2563 ก าหนดไว้ว่า “ให้มหาวิทยาลัยก าหนดค่าตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น” 

มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้ง   
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น โดยท าเป็นร่างประกาศฯ ซึ่งที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

6.1  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับ
บัณฑิตศึกษา และการขอปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

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

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 24(5/2564) เมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 25(6/2564) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา และการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ดังนี้ 

1.  เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสีเขียว หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 
2. เห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการนวดไทย 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 คณะการแพทย์แผนไทย วิทยาเขตหาดใหญ่ 

3. เห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
4. เห็นชอบการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.2  การให้ความเห็นชอบการแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การเพ่ิมแผนการศึกษา และการ
ขอเพ่ิม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระดับ
ปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่     

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 116(5/2564) 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 117(6/2564) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การเพิ่มแผนการศึกษา และการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแบบที่ 1.1 ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ดังนี้ 
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแบบ 1.1 
เดิม 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแบบ 1.1 
ที่ขอปรับแก้ 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา     
ทีเ่กี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
2) มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของวารสารระดับ
นานาชาติที่ สกอ.ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
3) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 
4) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา  
ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 
 
2) คงเดิม 
 
3) คงเดิม 
 
4) คงเดิม 

 

2. เห็นชอบการเพ่ิมแผนการศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1.2 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์  

3. เห็นชอบการเพิ่ม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 10 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

2) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
การจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
พลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

5) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ 

6) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ 

7) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

8) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะแพทยศาสตร์ 
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9) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์ 

10) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

4. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป คณะพยาบาลศาสตร์ 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป     
คณะวิทยาการจัดการ  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบการขอเปิดชุดวิชา/รายวิชาและการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 
2564 และโดยมติเวียน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดชุดวิชาและรายวิชา 
และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปิดชุดวิชาและรายวิชาเป็นวิชาเลือกเสรีระดับปริญญาตรี จ านวน 2 รายวิชา 
ดังนี้  

1) วิชา 117-N01 ชุดวิชาธุรกิจการผลิตผักสลัดครบวงจร จ านวน 5(2-6-7) หน่วยกิต 
                        (Module: Lettuce Farming Business) 

2) วิชา 017-201 ห้องสมุดดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ จ านวน 2(1-2-3) หน่วยกิต 
              (Digital Libraries and Innovation Learning) 

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตร์ 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562       

คณะศึกษาศาสตร์ 
4) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการอิสลาม 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.4  การให้ความเห็นชอบการขอเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 119(4/2564) 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 และโดยมติเวียนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

6.5 การให้ความเห็นชอบและอนุมัติการขอเปิดรายวิชาและปรับรายวิชาในโครงสร้างหมวดวชิา
ศึกษาทั่วไป และแนวทางการเดินทางไปศึกษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิดของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตตรัง 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 
20 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชาและปรับรายวิชาในโครงสร้างหมวดวิชา  
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ศึกษาทั่วไปและแนวทางการเดินทางไปศึกษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ทั้งนี้ ตั้งแต่
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป จ านวน 7 รายวิชา ดังนี้ 

1) รายวิชา 942-107 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประโยชน์เพื่อนมนุษย์ จ านวน 3 ((3)-0-6) 
หน่วยกิต 

2) รายวิชา 948-140 ทักษะการใช้ดิจิทัล จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต 
3) รายวิชา 942-115 แลใต้    จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต 
4) รายวิชา 942-308 แคมป์ปิ้ง  จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต 
5) รายวิชา 943-104 การรับรู้ชีวิตและธรรมชาติ  จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต 
6) รายวิชา 943-105 สีสันของบุคลิกภาพ  จ านวน 1((1)-0-2) หน่วยกิต 
7) รายวิชา 946-149 ก้าวทันโลกดิจิทัล  จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต 
2. เห็นชอบการปรับรายวิชาในโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ทั้งนี้ ตั้งแต่
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

3. เห็นชอบแนวทางการเดินทางไปศึกษาต่างประเทศของนักศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยปรับแผนการศึกษา ดังนี้ 

1) นักศึกษารหัส 61 (ชั้นปีที่ 3 เมื่อปีการศึกษา 2563)  
 - ปีการศึกษา 2563 ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนรายวิชาของชั้นปีที่ 4  

ตามแผนการศึกษา โดยสลับรายวิชาของภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4  มาเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 แทน 
เนื่องจากภาคการศึกษาที่ 1 นั้นได้ก าหนดแผนการศึกษาให้เป็นการสหกิจศึกษา  

- ปีการศึกษา 2564 (ชั้นปีที่ 4) ให้เรียนผ่าน Virtual Platform ในภาคการศึกษา
ที่ 1 และหากสถานการณ์โรคระบาดทุเลา จะเพ่ือเรียนแบบ Physical Presence ในภาคการศึกษาท่ี 2 

2) นักศึกษารหัส 62 (ชั้นปีที่ 3 เมื่อปีการศึกษา 2564)  
- ปีการศึกษา 2564 ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนรายวิชาของชั้นปีที่ 4   

ตามแผนการศึกษา โดยสลับรายวิชาของภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 มาเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 แทน 
เนื่องจากภาคการศึกษาที่ 1 นั้นได้ก าหนดแผนการศึกษาให้เป็นการสหกิจศึกษา โดยใช้รูปแบบเดิมของนักศึกษา
รหัส 61  

- ปีการศึกษา 2565 ก าหนดให้นักศึกษาเดินทางไปเรียน ณ ต่างประเทศ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้ 

เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
1 420(3/2564)  

15 พฤษภาคม 2564 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ
บางส่วนเพื่อการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ สนับสนุนให้สถาบันนโยบายสาธารณะ 
มีรูปแบบการบริหารที่มีความคล่องตัว (Sand box) 
รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้ 
ความช านาญ และมีทักษะเฉพาะด้านเข้ามาร่วมงาน
กับสถาบันนโยบายสาธารณะและสนับสนุนให้
บุคลากรของสถาบันมีความมั่นคงและก้าวหน้า 
นอกจากนี้ การที่ ม.อ. มี 5 วิทยาเขต มหาวิทยาลัย
ควรมีกลไกในการประสานเพ่ือให้นักวิชาการจาก
คณะต่าง ๆ ได้มาร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน
นโยบายสาธารณะของทั้ง 5 วิทยาเขต 

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

2 420(3/2564)  
15 พฤษภาคม 2564 

ขอให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอและความคิดเห็น 
ของที่ประชุมเรื่องการรับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ไปพิจารณาด าเนินการ ส าหรับร่าง
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ. ....     
ให้มหาวิทยาลัยน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไป
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนที่จะจัดท าเป็น
ประกาศที่มีผลบังคับใช้ต่อไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย 
ควรจะพิจารณาในประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ระบบ
ผู้น า (Leadership) ระบบการบริหาร งานบุคคล 
ความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร และระบบ
ค่าตอบแทน เป็นตน้ โดยให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

 

 

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 การด าเนินงาน 
3 420(3/2564)  

15 พฤษภาคม 2564 
ขอให้คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคลน าเรื่อง 
ร่างกรอบภาระงานบุคลากรต าแหน่งประเภท
วิชาการไปพิจารณาและจัดท ารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
โดยให้ปรึกษาหารือขอความเห็นจากคณะกรรมการ 
นโยบายวิชาการ และศาสตราจารย์ ดร.สนิท 
อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการฯ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือน
กรกฎาคมหรือเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้ เรื่อง
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก มหาวิทยาลัยควร
เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและอาจารย์ในทุกวิทยา
เขตสามารถแสดงความคิดเห็น โดยให้รวบรวมและ
จัดท าเป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย 

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

4 420(3/2564)  
15 พฤษภาคม 2564 

ในการเสนอเรื่องหลักสูตรปรับปรุง ขอให้มหาวิทยาลัย
จัดท าสรุปข้อมูลเหตุผล ประเด็นส าคัญในการ
ปรับปรุงหลักสูตร และได้มีการปรับปรุงในประเด็น
ใดบ้าง ทั้งนี้ ควรจะส่งข้อมูลดังกล่าวในช่องทาง 
Line group: PSU Council 

มอบรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการไปด าเนินการ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดท า
แบบฟอร์มและประสาน
หลักสูตรในการให้ข้อมูลเพ่ือ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป ส าหรับการส่งข้อมูล
ทาง Line ไดป้ระสานไปยัง
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือส่งข้อมูลดังกล่าว 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.2  รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานคลังสมองยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (Think tank) 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 406(2/2562) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 
2562 ได้แต่งตั้งคณะท างานคลังสมองยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  (Think tank) แล้วนั้น 
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คณะท างานฯ ได้มีการประชุมไปแล้ว จ านวน 10 ครั้ง โดยในรอบปี พ.ศ. 2564 ได้มีการประชุม จ านวน 2 ครั้ง คือ 
ครั้งที่ 9(1/2564) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และ ครั้งที่ 10(2/2564) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564  โดยมี
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพลิกโฉมการจัดการศึกษา (Education Transformation) ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก และ New PSU Platform 
เป็นต้น 

 

ที่ประชุมรับทราบ   
 

7.3  รายงานทางการเงิน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความเห็นของผู้สอบบัญชี 
ตามความในมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

ก าหนดไว้ว่า “ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี” นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย คือ บริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติได้จัดส่งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 18(2/2564) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ได้รับทราบ
รายงานดังกล่าว แล้ว มหาวิทยาลัยจึงเสนอรายงานทางการเงิน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

สินทรัพย์ 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      13,123,468,921.22 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           23,057,677,645.61 

รวมสินทรัพย์           36,181,146,566.83  
 

หนี้สิน 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   2,069,635,452.61 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน              662,257,027.14      

รวมหนี้สิน             2,731,892,479.75 
 

สินทรัพย์สุทธิ  
รวมสินทรัพย์สุทธิ          33,449,254,087.08 
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งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

รายได้   
รวมรายได้          16,802,428,751.31 
 

ค่าใช้จ่าย 
รวมค่าใช้จ่าย          14,809,702,741.26    
รายได้สูง/(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่าย       1,992,726,010.05 

 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
7.4  ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากร

ดีเด่น และผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2564 
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่สอนดี

รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อกิจการนักศึกษา และประพฤติปฏิบัติตนดีงาม เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ทั่วไป 
โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างจะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท เข็มกลัดทองค าตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย มูลค่า 20,000 บาท และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจ าปีของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล 
รางวัลละ 20,000 บาท และเข้ารับโล่เกียรติยศและการประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี
ของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท เข็มกลัดทองค าตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มูลค่า 20,000 บาท และเข้ารับโล่เกียรติยศในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 13 มีนาคม 
และเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท 
และเข้ารับโล่เกียรติยศในงานวันสงขลานครินทร์  

ในปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น บุคลากรดีเด่น และ
ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3(2/2564) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้
พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรดีเด่น และผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ประจ าปี 2564 ดังนี้ 

1. อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2564 
1.1  ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง  คณะวิทยาศาสตร์    
1.2  ด้านการวิจัย 

  1)  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร  คณะวิทยาศาสตร์ 
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  2)  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา  คณะพยาบาลศาสตร์ 

1.3  ด้านบริการวิชาการ ได้แก่  
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี  คณะทันตแพทยศาสตร์ 

1.4  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ แสงทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.5  ด้านกิจการนักศึกษา ได้แก่ 
อาจารย์ต่วนยามีลา อัลอิดรุส  คณะศึกษาศาสตร์ 

2.  อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2564
จ านวน 2 ราย ดังนี้  

2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.อรุณี เดชาพันธุ์กุล  คณะแพทยศาสตร์ 

3.  บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2564 
3.1  กลุ่มที่ 1 สายวิชาการ 

  1)  ต าแหน่งศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ พญ.สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล  คณะแพทยศาสตร์ 

  2)  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งอาจารย์ ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

3.2  กลุ่มที่ 2 สายสนับสนุน 
  1)  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ

ช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานพิเศษ ได้แก่ 
นางกิติยาภรณ์   สินศุภเศวต  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  2)  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่ง

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ได้แก่ 
นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ส านักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

  3)  กลุ่มท่ี 3 ลูกจ้างประจ า ได้แก่ 
นายองอาจ บุญล้วน ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ 

  4)  กลุ่มท่ี 4 พนักงานเงินรายได้  
4.1) ต าแหน่งต ่ากว่าปริญญาตรี ได้แก่ 

นายสิรดนัย สุหลง ต าแหน่งคนงานห้องทดลอง คณะวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี 
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4.2) ต าแหน่งปริญญาตรีขึ้นไป ได้แก่ 
นางสาวเสาวรส สุวรรณโณ ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  

4.  ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2564 
4.1  สาขาสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 

ผลงาน คอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลา ของศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์   
เบญจกุล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4.2  สาขาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 ผลงาน ได้แก่ 
1) ผลงาน โครงการไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจ าปี

การศึกษา 2563 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศริน มณีนูน คณะการแพทย์แผนไทย 
2) ผลงาน โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม

และการบริการวิชาการ กรณีศึกษากระบวนการแสดงโขนสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ของดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

4.3  สาขาการบริการวิชาการ จ านวน 2 ผลงาน  ได้แก่ 
1) ผลงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันการติดเชื้อและการดูแล

จิตใจส าหรับพนักงานของโรงแรมเพ่ือรับมือสถานการณ์ COVID 19 ของ ดร.วริศรา โสรัจจ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
2) ผลงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัล

ในอนาคต โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา คณะศึกษาศาสตร์ 

4.4  สาขาการแต่งต ารา  
ไม่มีผลงานที่สมควรได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานดีเด่นสาขาการแต่งต ารา 

ประจ าปี 2564 
4.5  สาขาการแต่งหนังสือ ได้แก่ 

  ผลงาน ดิสแทรกชันออกติโอแจนเนสิสของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า:ความรู้ 
พ้ืนฐานและประยุกต์ใช้ทางคลินิก ของรองศาสตราจารย์ นพ.ทพ.ธงชัย  นันทนรานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

4.6  สาขาสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ ได้แก่ 
ผลงาน การพัฒนาผลงานสร้างตามแนวความคิด “จังหวะการซ ้าของรูปทรงเส้นสี”   

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล คงทอง คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ขอเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในปีนี้ออกไป ประธานที่ประชุมจึงขอให้มหาวิทยาลัยประกาศเกียรติคุณและยกย่อง
เชิดชูอาจารย์และบุคลากรผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย 

 

ที่ประชุมรับทราบ 




