
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 422(5/2564)  

วันเสาร์ที ่18 กันยายน 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. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
15. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
17. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์อาซีซัน  แกสมาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
19. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธศิักดิ์  ดือเระ
20. รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์

วาระที่ 2ร่าง 

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมติเวียน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
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21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   คณาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

22. 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  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ 
9.  ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายเรวัต  รัตนกาญจน์ 
10. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
  12. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางสุวิมล  คงพล 
13. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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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. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
27. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล  สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
29. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
30. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
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31. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์  
และแผน 

32. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
33. นางสาวกิติยา  แสะอาหลี รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการ 
 คุณภาพองค์กร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
3.  ดร.บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขต 
 ปัตตานี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชดิชัย อุดมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุวุฒน์  ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
6.  อาจารย์ภักดี  ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สหกะโร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

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 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

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

 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.  ดร.ศักดา  ขจรบุญ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
5.  ดร.ตุลย์  ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษา 

และกิจการพิเศษ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจเพ่ือสังคม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
3.  อาจารย์พฤฒ  ยวนแหล ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง 
 

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 2 ราย ดังนี้ 

1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  
2) นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  

 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 421(4/2564)  
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1  การบริหารจัดการงบประมาณปี 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ 

สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ได้น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี 2565 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้  
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การด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
พัฒนาประเทศให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเป้าหมายการพัฒนาประเทศนั้น ปัจจัยที่ส าคัญ คือ 
งบประมาณที่ใช้ในสนับสนุนการด าเนินงาน งบประมาณหลักที่มหาวิทยาลัยใช้ในแต่ละปีมาจาก 1) งบประมาณ
แผ่นดิน 2) งบประมาณที่มาจากรายได้ของมหาวิทยาลัย และ 3) งบประมาณจากเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2551 หมวด 3 ข้อ 9 ก าหนดให้หน่วยงานเสนอประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
ต่ออธิการบดี ตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้อธิการบดีเสนองบประมาณประจ าปีดังกล่าว  
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็น
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยประจ าปีต่อไป  

ส าหรับปี 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2565 
จ านวน 5,185.9958 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จ านวน 411.8408 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.36 เมื่อเปรียบ 
เทียบกับปี 2562 จะลดลง 1,344.5693 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐมีแนวโน้มลดลง 
อย่างไรก็ตาม พบว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ถูกปรับลดลง ยกเว้นบางมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญ่ตามแผนพัฒนาของพ้ืนที่หรือของประเทศ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยจะ
ได้รับจัดสรรจากรัฐเพิ่มขึ้นในอนาคต มหาวิทยาลัยจะต้องมีโครงการที่สร้างผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมาย การ
พัฒนาประเทศหรือการแก้ปัญหาของพ้ืนที่อย่างแท้จริงให้ได้ และสามารถตอบโจทย์รัฐบาลได ้นอกจากนี้ จะต้อง
เน้นเรื่องการผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การสร้างโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ และการยกระดับ Reinventing University 

ในด้านสัดส่วนการใช้งบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พบว่า การสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจากรัฐที่น้อยลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องหารายได้
เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนงบประมาณแผ่นดินที่ลดลง และจ าเป็นต้องดึงเงินรายได้สะสมมาใช้เพื่อทดแทนในกรณีที่
รายได้ของแต่ละปีไม่เพียงพอ ปัจจุบันสัดส่วนการใช้งบประมาณแผ่นดินต่อเงินรายได้ อยู่ที่ 37.75 ต่อ 62.25 

ประเด็นรายรับ-รายจ่าย 
1. รายรับ ปีงบประมาณ 2565 มีประมาณการรายได้ จ านวน 12,724.3446 ล้านบาท 

เพ่ิมจากปีงบประมาณ 2564 จ านวน 57.7047 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.86 จ าแนกเป็น 
1.1 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ (งบประมาณแผ่นดิน) จ านวน 5,185.9958 ล้านบาท 

ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จ านวน 411.8408 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.36 (รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ 
ไม่รวมงบประมาณด้านการวิจัยที่จะได้รับจัดสรรจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ของ สกสว.) 

1.2 รายได้จากการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 1,647.9134 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จ านวน 248.3758 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
13.10 
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1.3 รายได้จากการบริการรักษาพยาบาล จ านวน 4 ,698.7271 ล้านบาท เพิ่มจาก
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 427.4802 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.01 โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
จ านวนผู้รับบริการมากขึ้น ทั้งส่วนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่เป็น Premium Clinic, ศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์ และโรงพยาบาลสัตว์ 

2. รายจ่าย  
2.1 งบประมาณรายจ่ายภาพรวม จ านวน 14,278.2472 ล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณ 

2564 จ านวน 121.7047 ล้านบาท หรือร้อย 0.85 จ าแนกเป็น 
1) จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ 7,538.3488 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.80 

เพ่ิมจากปีงบประมาณ 2564 จ านวน 469.1528 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.64 
2) จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน 5,185.9958 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.32 

ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จ านวน 411.8408 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.36 
3) จ่ายจากเงินรายได้สะสม 1,553.9026 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.88 เพ่ิมจาก

ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 64.3927 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.32 
ดังนั้น งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัย เป็นงบประมาณ

ลักษณะขาดดุล เนื่องจากมีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย จ านวน 1,553.9026 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลระดับ
มหาวิทยาลัย 265.7718 ล้านบาท ระดับวิทยาเขต 220.0566 ล้านบาท และระดับส่วนงาน 1,068.0742 ล้านบาท 

2.2 งบประมาณรายจ่ายตามงบรายจ่ายภาพรวม จ านวน 14 ,278.2472 ล้านบาท 
จ าแนกเป็น 

1) งบบุคลากร จ านวน 5,395.2099 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.79  
2) งบด าเนินงาน จ านวน 4,245.3281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.73  
3) งบลงทุน จ านวน 1,939.7897 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.59  
4) งบอุดหนุน จ านวน 2,029.7379 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.22  
5) งบรายจ่ายอื่น จ านวน 668.1816 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.68  

2.3 งบประมาณรายจ่ายตามภารกิจภาพรวม จ านวน 14,278.2472 ล้านบาท จ าแนกเป็น 
1) ด้านการเรียนการสอน จ านวน 2,466.7765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.28       
2) ด้านการวิจัย จ านวน 2,180.7605 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.27  
3) ด้านการบริการแก่สังคม จ านวน 1,065.3304 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.46       
4) ด้านการบริการรักษาพยาบาล จ านวน 5,388.1636 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.74  
5) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 161.8462 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.13 
6) ด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 2,038.9524 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

14.28 โดยจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ 1,595.5317 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.25 งบประมาณแผ่นดิน 
443.4207 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.75 
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7) ด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวน 976.4176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
6.84 โดยจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ 512.0980 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.45 งบประมาณแผ่นดิน 464.3196 
ล้านบาท หรือร้อยละ 47.55 

3. งบประมาณปีงบประมาณ 2565 ตามกรอบทิศทาง นโยบายมหาวิทยาลัย 
3.1 HRD การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) รวมจ านวน 

2,753.7018 ล้านบาท 
3.2 RID การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและพัฒนาประเทศ (Research Innovation 

Development) รวมจ านวน 3,079.0801 ล้านบาท 
3.3 IME เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (Increase Management Efficiency) รวมจ านวน 

8,445.4653 ล้านบาท 
โดยงบประมาณปีงบประมาณ 2565 จ านวน 14,278.2472 ล้านบาท จ าแนกเป็น 
1. งบประมาณที่ใช้เพื่อการด าเนินงานตามภารกิจปกติของมหาวิทยาลัย (RUN) จ านวน 

6,144.8278 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.04 (IME 6) 
2. งบประมาณที่ใช้เพื่อการขับเคลื่อนหรือสร้างความเติบโตให้กับมหาวิทยาลัย (GROWTH) 

จ านวน 8,133.4194 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.94 (HRD+RID+IME1+IME2+IME3+IME4+IME5) 
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ทิศทางและนโยบายต่อการบริหารจัดการ

งบประมาณปี 2565 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอวาระพิจารณาเชิงนโยบาย 
พร้อมกับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยประจ าปี  2565  
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการเงินทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 21(5/2564) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2564  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้ชื่นชมกับการน าเสนองบประมาณในปีนี้ที่ได้มีการวิเคราะห์ 
โดยมีข้อคิดเห็นจากกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ท าให้การพิจารณาเรื่องนี้มีความหมายยิ่งขึ้น และได้มี
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย ความเห็นส าคัญคือต้อง
ปรับแนวคิดการจัดท างบประมาณใหม่ โดยแทนที่จะเป็นเชิงตั้งรับควรปรับเป็นเชิงรุก รวมทั้งพิจารณาทบทวนการ
บริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและ
ส่วนงานต่าง ๆ จึงขอให้ฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัยน าประเด็นต่าง ๆ ไปด าเนินการต่อไป 

 

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมได้สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีข้อเสนอแนะให้ใช้แนวทางห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยให้มีโครงสร้างพิเศษขึ้นมา สภามหาวิทยาลัยสามารถอนุมัติ
ข้อบังคับที่แตกต่างเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้ จึงขอให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยน าประเดน็นี้
ไปพิจารณาต่อไป 
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2. มาตรการในการเพิ่มสัดส่วนงบประมาณที่ได้จากงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากมี
มหาวิทยาลัยบางแห่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นควรจะมีการวิเคราะห์เรื่องดังกล่าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับงบประมาณของรัฐที่ส่งเสริมมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing University) ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องก าหนดมาตรการเพื่อให้ได้งบประมาณเพ่ิมเติม 

3. การพัฒนาระบบบริหารที่เน้นการใช้ IT เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

4. การเพิ่มรายได้จากเงินสะสมที่มีอยู่ประมาณ 13 ,000 ล้านบาท ควรมีการจัดการ
ให้เกิดรายได้มากกว่าในปัจจุบัน ไม่ใช่เฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากประจ า แต่การหารายได้จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น 
เพราะฉะนั้นต้องจัดการความเสี่ยงให้ดี และอาจจะจ าเป็นต้องมีข้อบังคับหรือระเบียบพิเศษขึ้นมา 

5. เรื่องที่ก าลังพิจารณาด าเนินการและเรื่องที่ควรรีบเสนอสภามหาวิทยาลัยคือเรื่อง
อาคารทีจ่อดรถ เนื่องจากอาจเป็นแหล่งรายได้ส าคัญ ส่วนศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน เรื่องนี้ควรน าข้อเสนอ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เสนอว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การจัดตั้ง
ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันจะมีผลกระทบกับโครงการอย่างไรบ้าง จึงต้องพิจารณาว่าในระยะยาวควรจะจัด
ในรูปแบบอย่างไร จัดการอย่างไร ลงทุนอย่างไร นอกจากนี้ กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินได้เน้นการ
พิจารณาต้นทุนหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ม.อ. ขอให้อธิการบดีรับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

อนึ่ง ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้ 

1. การลดรายจ่าย ต้องจัดล าดับความส าคัญงานที่ไม่มีประสิทธิผล และงานที่จ าเป็น 
ต้องด าเนินการ ต้องมีการประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost Saving) ต้องจัดท าแผนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ท าให้ภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย และควรจะสื่อสารให้ทุกคณะ/ส่วนงาน ได้รับทราบว่าในระยะต่อไปไม่ควรมีการ
ลงทุนโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่คุ้มค่า และไม่ใช่ภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งต่อไปควรน าเรื่องต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งเป็นด้าน Supply Side กับผลการหางานท าของบัณฑิต
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือจะได้ก าหนดทิศทางต่อไป 

2. ควรศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร (Unit Cost) ซึ่งฝ่ายบริหารได้จัดท าต้นทุน
ต่อหน่วยของวิทยาเขตหาดใหญ่แล้ว ต่อไปจะจัดท าต้นทุนต่อหน่วยของวิทยาเขตอื่น และอาจจะศึกษารายละเอียด
เป็นรายคณะ จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าการจัดการศึกษาของ ม.อ. ยังขาดทุน เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ ประมาณ 90 % ของค่าใช้จ่ายจริง คณะด้านสังคมศาสตร์บางคณะ 
รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 80-90 % คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณ 60-70% เป็นต้น ส าหรับการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเรื่องที่ท าได้ยากในระยะสั้น เพราะฉะนั้น
สิ่งที่จ าเป็นมากคือการจัดหลักสูตรมีประสิทธิผล ซึ่งหลักสูตรที่มีประสิทธิผลพิจารณาได้จาก Demand Side คือ
การที่นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ หางานท าได้หรือไม่ รายได้เป็นอย่างไร ซึ่งมหาวิทยาลัยมีข้อมูลอยู่ ควรศึกษาต้นทุน
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ต่อหน่วยของหลักสูตร (Unit Cost) จากคณะต่าง ๆ รวมทั้งการพิจารณา Demand Side ว่ามีงานท าอย่างไร 
รายได้ของบัณฑิตเป็นอย่างไร ทุกคณะ/ส่วนงานต้องเห็นข้อมูลด้าน Demand Side จะได้น าไปปรับปรุงด้านการ
เรียนการสอน และน ามาประกอบกับข้อมูลด้าน Supply Side คือเรื่องของต้นทุน (Cost) เมื่อเห็นว่าโครงการ
หลักสูตรต่าง ๆ ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้จากค่าหน่วยกิต ต้องใช้เงินอุดหนุนจ านวนมาก ตลอดจนไม่สามารถท าให้
นักศึกษาได้งานที่ดีและไม่เห็นประโยชน์ที่เกิดกับสังคมอย่างชัดเจน โครงการดังกล่าวควรจะมีการพิจารณาทบทวน
ว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไร 

3. มหาวิทยาลัยควรเน้นการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถท าได้ถ้ามีความตั้งใจจริง เช่น 
การลดค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน คณะกรรมการนโยบายวิชาการมีความสนใจเรื่องจ านวนผู้เรียนในหลักสูตร
ต่าง ๆ ในรอบ 5-10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายวิชาการพบว่าหลักสูตรทั้ง 5 วิทยาเขต มีผู้เรียนลดลงไม่ต ่ากว่า 30%  
ของหลักสูตร ท าให้เกิดความไม่คุ้มทุน ม.อ. จะด าเนินการในเรื่องนี้อย่างไร บางสถาบัน สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ไว้ว่าหากมีผู้เรียนจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดจ าเป็นต้องปิดหลักสูตร แต่การปิดหลักสูตรแล้วจะชว่ยลด
ค่าใช้จ่ายหรือไม่เป็นเรื่องซับซ้อนละเอียดอ่อน และอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรต้องไปท างานอย่างอ่ืน มหาวิทยาลัย
จะสร้างผลิตภาพ (Productivity) จากอาจารย์ที่ไม่ได้มีภาระงานด้านการสอนแล้วอย่างไร ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมี
ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว 

4. การลดขั้นตอนโดยการน า IT มาใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายได้ โดยเฉพาะขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังพัฒนาระบบ  Management Accounting System (MAS) 
ซึ่งเป็นการน าระบบ IT เข้ามาควบคุมจึงหวังว่าจะควบคุมการเพ่ิมก าลังคน ท าให้ก าลังคนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และสามารถลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน   
และในขณะเดียวกันสามารถจะลดค่าใช้จ่ายได้ เช่น การลดค่ากระดาษและหมึกพิมพ์ ซึ่งในองค์กรหรือหน่วยงาน   
ขนาดใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จ านวนสูงมาก อีกเรื่องหนึ่งคือมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับเรื่องลายมือ
ชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ที่สามารถใช้ได้ตามกฎหมายและลงนามด้วย Digital ลดภาระการเก็บเอกสาร ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและการดูแลต่าง ๆ  

5. ในการวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการเบื้องต้นควรแยกวิเคราะห์งบประมาณของ
โรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลหรือการบริหารทางการแพทย์จะมีทั้งเชิงขนาดและลักษณะเฉพาะพิเศษ     
ซึ่งจะน าไปสู่ความคิดที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นค่อนข้างมาก เหตุผลทางขนาดเพราะว่าสามารถพูดถึงรายได้
มากกว่า 4,700 ล้านบาท เทียบกับงบประมาณแผ่นดินที่ได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท หรืองบรวมของมหาวิทยาลัย 
94,000 ล้านบาท จึงมีสัดส่วนค่อนข้างมาก อีกเหตุผลคือลักษณะเฉพาะของการให้บริการทางการแพทย์ถ้าในเชิง
การบริหารจัดการก าลังอยู่ในต าแหน่งของตลาดที่ค่อนข้างดี ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) สูงแล้วอัตรา
การเติบโตทางการตลาดสูง เรียกว่าเป็น Star ส่วนอื่น ๆ อยู่ในต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่อาจจะแตกต่างกัน  

6. ด้านรายจ่าย มีหลัก 3 ประการ คือหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ และหลัก
ความยั่งยืนอาจจะใช้ศัพท์อื่น เช่น เสถียรภาพการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิผลอยากจะเน้นเรื่องที่
ประสบกับงบประมาณลดลงเป็นเรื่องปกติขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศ จะต้องลดเรื่องที่ไม่ส าคัญและจะเป็น   
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ตัวบังคับให้ผู้บริหารต้องคิดอะไรต่าง ๆ ให้คมชัด ส่วนหลักประสิทธิภาพต้องเทียบเคียงกับตัวเอง ต้องดูอย่างจริงจัง 
ส่วนเรื่องความยั่งยืนคือความสมดุลต่าง ๆ มองไปข้างหน้าว่ามีความต่างอย่างไร โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความไม่แน่นอน แต่การบริหารรายจ่ายจะมีวิธีบางอย่างคือการจัดท างบประมาณแบบฐานศูนย์ หรือ Zero Based 
ที่ผ่านมามักจะเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าว่าลดลงหรือเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไรแต่อยากให้ปรับเป็นศูนย์ แล้วน ามา
พิจารณาใหม่ว่ารายการนี้ควรท าหรือไม่ควรท า คือถามทุกหน่วยงาน ทุกส่วนงานจากฐานศูนย์ไล่ขึ้นมา อะไรเหมาะ
ที่จะขอเงินสนับสนุนรายจ่าย  

7. ด้านรายได้ การบริหารรายได้มีข้อที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบตั้งแต่ต้องลงทุน
หรือไม่ การลงทุนมีความเสี่ยงส าคัญอะไร จะจัดการอย่างไร ศักยภาพที่ต้องด าเนินการให้ส าเร็จในเรื่องความโปร่งใส 
ความสุจริตต่าง ๆ เป็นอย่างไร เพื่อค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก จ าเป็นต้องคิดคือเรื่องของค่าเล่าเรียน 
ส่วนข้อเสนอให้พยายามหารายได้จากงานวิจัย เป็นเรื่องที่ดีแต่โดยทั่วไปที่ควรจะให้ความส าคัญคือเรื่องห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) จากจุดเริ่มต้น จากองค์ความรู้ จากห้องปฏิบัติการ จากงานวิจัยไปสู่จุดที่จะสร้างรายได้ 
ต้องมีความเข้าใจในห่วงโซ่ระบบคุณค่าว่าประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้างแล้วแต่ละขั้นตอนควรมีการบริหารจัดการ
อย่างไร หลายครั้งในหลายกิจกรรมเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ 100% ห่วงโซ่คุณค่าต้องผูกพันธมิตร   
กับใครแล้วความสัมพันธ์อันนั้นจะสร้างสมดุลรักษาผลประโยชน์อย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงการสร้าง
รายได้จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยจะต้องเข้าใจระบบห่วงโซ่คุณค่า และการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า ซึ่ง
หากรู้ข้อจ ากัดว่าไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้หมดต้องเข้าใจวิธีสร้างพันธมิตรอย่างเป็นระบบ  

8. การที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลง และจากสถานการณ์
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ท าให้เกิดผลกระทบกับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนบริบท เปลี่ยนพฤติกรรม เพราะฉะนั้นจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องคือเรื่องรายได้กับเรื่องรายจ่าย 
ซึ่งในแง่ของธุรกิจถ้าลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้จะมีก าไร ดังนั้น หากใช้หลักการของธุรกิจมาใช้กับการบริหารมหาวิทยาลัย 
ต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่าย อยากให้หน่วยงานต่าง ๆ น าแนวคิดแบบหน่วยธุรกิจ (Business Unit) มาใช้เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ ในส่วนของรายได้จากการลงทะเบียนนักศึกษาลดลง เนื่องจากนักศึกษาลดน้อยลง 
ซึ่งในด้านการตลาด พฤติกรรมเปลี่ยน แนวโน้มเปลี่ยน ความคาดหวังเปลี่ยน และมีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้
พฤติกรรมเปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยต้องพยายามหาปัญหาที่เกิดข้ึนกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ตอบโจทย์
ตรงกับความต้องการของตลาด หรือเป็นการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Oriented) เช่น ในเรื่องการศึกษามหาวิทยาลัย
ควรจัดท าหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) หรือเป็นโมดูล (Module) เพื่อเก็บสะสมหน่วยกิตเป็นปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง เป็นต้น 

9. การจัดท างบประมาณขาดดุลค่อนข้างมีมากขึ้น ควรมีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ือศึกษา
การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น อะไรควรจะท า อะไรไม่ควรจะท า ส าหรับรายได้ของมหาวิทยาลัยที่มีโรงพยาบาล  
ทุกคนมองไปที่การสร้างรายได้ ทั้ง ๆ ที่โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยไม่ได้
ด าเนินงานเพื่อ  ผลก าไร แต่มีประโยชน์ที่มีเงินหมุนเวียนสูง และมีหลายมหาวิทยาลัยได้ประสบความส าเร็จใน
การสร้างรายได้จากโรงพยาบาลโดยได้จากการสร้างชื่อเสียง เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  มีผู้
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บริจาคให้เป็นจ านวนมาก อีกเรื่องหนึ่งที่ยังท าน้อยหรือท าแล้วยังไม่เห็นผลคืออุทยานวิทยาศาสตร์ (Science 
Park) ที่มีหน้าที่เชื่อมโยงงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์มีหน้าที่โดยตรง 
และมีอุทยานวิทยาศาสตร์หลายแห่งที่ประสบความส าเร็จ 

10. ม.อ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดน้อยลง ในขณะที่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ได้รับการจัดสรรในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยควรศึกษาวิเคราะห์เรื่องดังกล่าว เพื่ออย่างน้อยถ้า
ไม่ได้รับการจัดสรรลดลงก็ยังต้องคงไว้ หรือหาวิธีที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมี
โครงการ มีเป้าหมายที่ชัดเจน  

11. การหารายได้เพ่ิมจากกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ในรูปแบบของเงินบริจาคจะเป็น
แหล่งงบประมาณส าคัญ ซึ่งได้มาจากการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคประชาสังคม การสร้าง
ความศรัทธา การสร้างความยอมรับในการให้บริการกับสังคม สังคมก็ให้สิ่งตอบแทนในรูปแบบของเงินบริจาค 
เงินท าบุญ เงินกองทุน เงินมูลนิธิ มหาวิทยาลัยสามารถน าเงินส่วนนี้มาสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เช่น เป็นเงินทุนการศึกษา ซื้อเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น เพราะฉะนั้นอยากให้เงินบริจาคเป็นเป้าหมายหนึ่ งในการ
บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ รายได้จากเงินบริจาคยังค่อนข้างต ่า มหาวิทยาลัยต้องไปพิจารณา
อย่างจริงจังว่าจะท าอย่างไรที่จะหารายได้จากแหล่งอื่น ในการบริการวิชาการหรือรายการอื่น ๆ ที่จะสามารถ
เพ่ิมรายรับเข้ามา 

12. การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย (University Asset Management) ซึ่งสินทรัพย์
ทีส่ าคัญกว่าเงินคือความรู้ที่อยู่ในตัวคน ความรู้ที่อยู่ในการท างาน วิชาการ งานวิจัย มหาวิทยาลัยควรมีการบริหาร
สินทรัพย์ในเชิงกลยุทธ์อย่างแท้จริง และในสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวอย่างมาก มหาวิทยาลัยจะมีวิธี
น าสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างไร นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์หลักสูตร
ของ ม.อ. ท าให้เห็นว่ามีนักศึกษาหรือจ านวนผู้เรียนลดน้อยลงอาจเป็นเพราะว่าความต้องการของผู้เรียนเปลี่ยนไป 
คนวัยท างาน และคนวัยกลางคนจะเป็นกลุ่มที่ต้องการเรียน ดังนั้น หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ใช่หลักสูตร 
4 ปี เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของสังคม 

13. มหาวิทยาลัยควรหารายได้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีจ านวนมาก ทั้งด้าน
การแพทย์ การเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ และด้านอ่ืน ๆ แต่ปัญหาคือจะท าอย่างไรให้งานวิจัยเหล่านั้นได้น าไปใช้
ประโยชน์ได้น าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ที่ท าให้เกิดรายได้ จึงเสนอว่าควรจะแต่งตั้งคณะท างานขึ้นมาศึกษาว่า
ผลิตภัณฑ์จากงาน วิจัยของ ม.อ. มีอะไรบ้าง แล้วให้คณะท างานไปท ากิจกรรมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ เกษตรกร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อท าให้เกิด
รายได ้

14. ในขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ของ Covid Depression ถ้าไม่น าเรื่องนี้มาพิจารณา
ในการวางแผนจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น ม.อ. ยังอยู่ในกระบวนทัศน์ (Paradigm) ของการท่องเที่ยว 
มีโครงการเปิดศนูย์สุขภาพอันดามัน โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ป่วยมารักษาด้านทันตกรรมจ านวนมาก แต่หากยัง
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มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและจะต้องอยู่อย่างนี้ 5 ปี จะเกิดผลกระทบกับโครงการหรือไม่ ดังนั้น การพิจารณา
บริบทต่าง ๆ มีความส าคัญต่อการวางแผน 

15. งบประมาณแผ่นดินลดลงจาก 6,500 ล้านบาท เหลือ 5,000 ล้านบาท เมื่อมอง
อนาคตในเชิงเสถียรภาพแล้ว ม.อ. มีที่ดินที่ใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 2 พันกว่าไร่ มีกองทุนประมาณ 2,800 ล้านบาท 
มีเงินออมทั้งระบบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท แต่ยังไม่รับประกันอนาคตของเสถียรภาพทางด้านการเงิน จากข้อมูล
ของคณะกรรมการ นโยบายการเงินและทรัพย์สินพบว่าเงินออมของ ม.อ. กระจายทั้ง 5 วิทยาเขต วงเงินประมาณ 
8,600 ล้านบาท ซึ่งเงินดังกล่าวยังไม่ได้น ามาท าให้เกิดก าไรจากการลงทุน (Return) ในระดับที่เป็นประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัย หากหน่วยงานน าไปฝากประจ าในช่วงนี้จะได้ดอกเบี้ยไม่เกิน 0.75% เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปไดค้วร
เร่งหาวิธีการบริหารเงินออม 8,600 ล้านบาทให้เกิดก าไรมากข้ึน  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปี 2565 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามท่ีเสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  การแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยกรรมการสรรหาคณบดี  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหา
ทุกท่านพิจารณา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการภายในพบบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
เพื่อชี้แจงรายละเอียด วิธีการสรรหาฯ และแจ้งการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคณะ ในประเด็นส าคัญที่ต้องการ
ขับเคลื่อนคณะใน 4 ปีข้างหน้าโดยคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 

3. วันที่ 29 มีนาคม 2564 ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานระดับภาควิชา จ านวน 4 
หน่วยงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยงานละไมเ่กิน 3 ชื่อ 
และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน 9 คน ประกอบด้วย 
ผู้แทนจากส านักงานบริหารคณะ จ านวน 2 คน ผู้แทนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน 3 คน ผู้แทนโรงพยาบาล
สัตว์ ม.อ. จ านวน 3 คน และผู้แทนศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ จ านวน 1 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธาน
กรรมการสรรหาคณบดีสัตวแพทยศาสตร์ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
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4. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานในคณะ   
สัตวแพทยศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 
ชื่อ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564                                                                                                             

5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอชื่อ คนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอชื่อโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ
ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564                 

6. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพื่อกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อ
เบื้องต้นจากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ภายนอกเพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาเพ่ือจะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจ านวน 12 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 
7 ราย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564      

7. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมา
สนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไป
ปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย
ของการตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญ
มาสนทนา จ านวน 2 ราย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ประกอบด้วย ผู้ที่เป็นผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะ
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้ง ดร.ณรงค์ 
ทิพธนวัฒนะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  
เป็นต้นไป  

ทีป่ระชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ 
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

5.2  การแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ศาสตราจารย์ 
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นพ.วิจารณ์ พานิช  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข คณบดี  
คณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (ตามข้อ 8 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะ    
โดยคณะกรรมการประจ าคณะจัดท าแผนพัฒนาคณะ และก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ และใช้
ประกอบการพิจารณาการสรรหาคณบดี ทั้งนี้ แผนพัฒนาคณะดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564   

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อชี้แจง
รายละเอียดวิธีการสรรหาฯ และแจ้งการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญที่ต้องการขับเคลื่อน
คณะในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 

4. เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2564 แจ้งให้ทุกคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา ในแต่ละคณะอย่างกว้างขวางเพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และให้แต่ละคณะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ มายังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  

5. แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 2 หน่วยงาน ในบัณฑิตวิทยาลัย คือ ฝ่ายบริหารจัดการ 
และฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา เพื่อจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยของแต่ละ
หน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานละไม่เกิน 
3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาบัณฑิตวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาหน่วยงานละ  
2 คน (ผู้ที่จะไปให้ข้อมูลประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงาน  1 คน และผู้แทนหน่วยงาน 1 คน) โดยให้เสนอโดยตรง
ต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564     

6. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในบัณฑิตวิทยาลัย 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (วันที่พบบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย) ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อ
ผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
สรรหาฯ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564        

7. แจ้งให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแต่ละท่านเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คนละไม่เกิน 1 ชื่อ มายังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 
2564 

8. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ มายังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 
2564 
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9. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายนอก เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิต วิทยาลัย  
โดยพิจารณาแผนพัฒนาคณะประกอบ ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 14 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
เห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 7 ราย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564   

10. วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และกลยุทธ์
การน าแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยไปปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย และประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวน 
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนบัณฑิตวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้า และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับ
การทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ จ านวน  1 ราย 

11. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
ผู้ที่คณบดีมอบหมายตามกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาละ 1 คน รวม 3 คน (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 คน และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 คน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาละ 1 คน รวม 3 คน (กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 คน และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1 คน) หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงาน รวม 5 คน ผู้ตอบรับการ
ทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยน าเสนอแนวทางการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัยและกลยุทธ์การน าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและประเด็นส าคัญ
ทีไ่ด้มีการทบทวนแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรอง
ผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน  2564  

คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. ด ารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2564 เป็นต้นไป  

ทีป่ระชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั ้งศาสตราจารย์   
ดร.ด ารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

 
5.3  การแต่งตั้งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
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ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ และแจ้งการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญที่ต้องการ
ขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

3. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ออกหนังสือแจ้งให้ 4 หน่วยงาน และ 1 กลุ่มงาน ในคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ส านักงานบริหารคณะ สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ สาขาวิชา
นวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม
และพันธกิจเพื่อสังคม เพื่อจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละ
หน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยงานละ
ไม่เกิน 3 ชื่อ (ส าหรับหน่วยงานในกลุ่มงานงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม ให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ) และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานที่จะให้ข้อมูล
การสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงาน ดังนี้ 

- ส านักงานบริหารคณะ และสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ หน่วยงานละ 
3 คน (ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทนหน่วยงาน 2 คน) 

- สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ และสาขาวิชาวาริชศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ หน่วยงานละ 2 คน (ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน 
1 คน และผู้แทนหน่วยงาน 1 คน) 

- หน่วยงานในกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม รวม 3 คน (ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานในกลุ่มงาน และ/หรือผู้แทนหน่วยงานในกลุ่มงาน)  โดยให้เสนอโดยตรงต่อ
อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

4. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ปฏิบัติงานในคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 (วันที่พบบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ)  
ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรง
ต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเสนอชื่อได้คนละ 1 ชื่อ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
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6. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในประชุมเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายนอก เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจ านวน 10 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 5 
ราย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 

7. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมา
สนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะ  
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะเพ่ือขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปี
ข้างหน้า และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับ
คณะกรรมการสรรหาฯ โดยให้แจ้งการตอบรับการทาบทามภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย  
ของการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผู้ตอบรับ
การเชิญมาสนทนา จ านวน 4 ราย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 

8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงาน และสนทนากับผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะ   
ที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การน า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและประเด็นส าคัญท่ีได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และ
ที่เป็นแนวคิดของผู้ที ่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติเสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

 
5.4  การแต่งตั้งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข
คณบดีส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
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และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยกรรมการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์
แผนไทยได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. แจ้งให้คณะการแพทย์แผนไทยส่งแผนพัฒนาคณะ (ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะโดยคณะกรรมการประจ า
คณะจัดท าแผนพัฒนาคณะและก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ และใช้ประกอบการพิจารณาการ
สรรหาคณบดี ทั้งนี้ แผนพัฒนาคณะดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2564 

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะการแพทย์แผนไทย 
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย และแจ้งการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคณะ
ในประเด็นส าคัญที่ต้องการขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2564 

4. วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 3 หน่วยงาน  
ในคณะการแพทย์แผนไทย คือ กลุ่มงานบริหารคณะ (ส านักงานบริหารคณะ) กลุ่มงานวิชาการ (สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย) กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม (โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย) เพื่อจัดด าเนินการให้
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะการแพทย์แผนไทยของแต่ละหน่วยงาน ประชุมปรึกษาหารือกันในการ
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทน
หน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ (ผู้ที่จะไปให้ข้อมูล
ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารคณะ ผู้แทน 3 คน กลุ่มงานวิชาการ หัวหน้าหน่วยงาน 1 คน ผู้แทนสายวิชาการ 2 คน 
ผู้แทนสายสนับสนุน 1 คน กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม หัวหน้าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทน 1 คน) 
โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ภายในวันที่ 3 
สิงหาคม 2564 

5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะการแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในคณะ
การแพทย์แผนไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (วันที่พบบุคลากรคณะการแพทย์แผนไทย) 
ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรง
ต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564  

6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564                  

7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายนอก เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
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โดยพิจารณาแผนพัฒนาคณะประกอบ ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 6 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควร
ให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 4 ราย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 

8. วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การน า
แผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาคณะ และประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวน แผนพัฒนาคณะเพ่ือขับเคลื่อน
คณะในอีก 4 ปีข้างหน้า และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้า
สนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมา
สนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ จ านวน 2 ราย                             

9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และผู้แทนหน่วยงาน รวมจ านวน 9 คน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะ 
ที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การน า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะและ
ที่เป็นแนวคิดของผู้ที ่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
การแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2564                                                           

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยเสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 
ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

 
5.5  การแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต     
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข  ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ( ICT)  
มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยกรรมการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. แจ้งให้วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ส่งแผนพัฒนาคณะ (ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะโดยคณะกรรมการประจ าคณะ
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จัดท าแผนพัฒนาคณะ และก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ และใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหา
คณบดี ทั้งนี้ แผนพัฒนาคณะดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564   

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564      

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และแจ้งการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคณะ
ในประเด็นส าคัญที่ต้องการขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2564   

4. วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ออกหนังสือแจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน จ านวน 2 กลุ่มงาน ในวิทยาลัย
การคอมพิวเตอร์ คือ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานวิชาการ (หลักสูตรกลาง ม.อ.) เพื่อจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยสังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ของแต่ละกลุ่มงาน ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนกลุ่มงานบริหาร 
จ านวน 3 คน และกลุ่มงานวิชาการ จ านวน 5 คน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์    
ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564                                        

5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงานใน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 (วันที่พบบุคลากรวิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์) ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชื่อ 
โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 20 
สิงหาคม 2564   

6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 

7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพื่อกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อ
เบื้องต้นจากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงานผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ภายนอก เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัย
การคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาแผนพัฒนาคณะประกอบ ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 7 ราย ที่ประชุมพิจารณา
แล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 4 ราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564     

8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา
โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาคณะ และประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวน แผนพัฒนาคณะเพ่ือขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า 
และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการ
สรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ
สรรหาฯ จ านวน 3 ราย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564         
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9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มงานบริหารและกลุ่มงานวิชาการ รวมจ านวน 8 คน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา   
ในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยทุธ์
การน าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนา
คณะและที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดี
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภา 
มหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส  นันทอมรพงศ์ ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

 
5.6  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 77(4/2564) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับ
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 38 ราย ดังนี้ 
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 20 ราย ดังนี้ 

1.1.1 อาจารย์พรพนิต ดิสนีเวทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ 
(รหัส 2166) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์   

1.1.2  อาจารย์สิทธิพงศ์ สุวรรณาพิสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ 
(รหัส 2166) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.3  อาจารย์สิริพร จุทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม 
(รหัส 2142) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์   
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1.1.4  อาจารย์วิโรจน์ เฉลียวปัญญาวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโร 
(รหัส 2156) อนุสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ (รหัส 215601) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.5  อาจารย์ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
(รหัส 2168) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.6  อาจารย์รัตนาภรณ์ ชูทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา 
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (รหัส 2113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.7 ดร.ณภัควรรต บัวทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (รหัส 3501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8 อาจารย์รุจิมาส คุ้มทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวิทยา (รหัส 2176)  
อนุสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย (รหัส 217601) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.9 อาจารย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวิทยา (รหัส 2176)        
อนุสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย (รหัส 217601) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.10 ดร.จิดาภา เซคเคย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(รหัส 3901) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.11 ดร.เด่นนภา แซ่หล่อ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(รหัส 3901) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.1.12 ดร.ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (รหัส 0104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.13 ดร.พฤฒิ กาฬสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (รหัส 0151) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.14  ดร.ภาขวัญ ริยาพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (รหัส 0112) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.15 ดร.ฟารีดา หะยีเย๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิง
ฟิสิกส์ (รหัส 0134) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.16  ดร.สุรีรัตน์ เย็นช้อน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (รหัส 5103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.17 ดร.ธีญาภรณ์ แก้วทวี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา 
วาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (รหัส 5505) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง    
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.18  อาจารย์สิริพรรณ แซ่ติ ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.19  ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (รหัส 1806) อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ (รหัส 180607) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.1.20  ดร.วรรณกร ลิขิตปัญญโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (รหัส 6301) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 14 ราย ดังนี้ 
1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ อาญาสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา

จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา (รหัส 2187) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา (รหัส 2190) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมา ภูรยานนทชัย พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาจักษุวิทยา  
(รหัส 2187) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวศักดิ์ จุทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคระบบการ
หายใจ (รหัส 2141) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพงศ์ วัฒนาวนิช พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
(รหัส 2131) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(รหัส 0151) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 
(รหัส 0131) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.2.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(รหัส 0151) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.9  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที ่ 2 
สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ (รหัส 0165) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รหัส 1101) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ศรีนวล พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(รหัส 3901) ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวชิา
วิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รหัส 1110) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 3302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที พนักงานมหาวิทยาลัย 
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น ้า (รหัส 5504) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3  เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1.3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต พนักงานมหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชา
ศาสนาและเทววิทยา (รหัส 7801) อนุสาขาวิชาอิสลามศึกษา (รหัส 780102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 



27 

 

1.3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 3 สาขาวิชา
ชีวฟิสิกส์ (รหัส 0153) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์   

1.3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์   
โดยวิธีที่ 3 สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (รหัส 0132) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3.4 รองศาสตราจารย์ ดร.เจรญิ นาคะสรรค์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ 
(รหัส 0165) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564  เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 20 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 14 ราย และต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 4 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 และ
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดมหาวิทยาลัย และมีต าแหน่งทางวิชาการ    
ไม่ต ่ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและหรือสาขาวิชา
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (รหัส 1105) ก าหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2.1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ ให้ด ารง 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา จิตตรุทธะ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.2  เห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา จิตตรุทธะ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ และรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ 
โพธิพิรุฬห์ และเห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมิน 
ผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 3 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 
5.7  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ตามค าสั ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที ่ 007/2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561        
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

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 จะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรม

เกษตร 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ดังนี้ 
1.1 ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย 
1.2 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว 
1.3 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข 

2. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน ดังนี้ 
2.1 คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
2.2 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

3. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง ได้แก่ 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  

5.8  แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 
ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด  

ให้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 
2564 นั้น และมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามแนวทาง การจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ CHE QA Online โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 รายงานการก ากับมาตรฐาน ผลการด าเนินการด้านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบ
ที่ 1) ของแต่ละหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา 
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ในการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแจ้ง
ไปยังคณะและหลักสูตรเพ่ือทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

จ านวน
หลักสูตร 

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

จ านวน
หลักสตูร
ทั้งหมด 

จ านวน
หลักสตูรที่
ผ่านเกณฑ์ฯ 

จ านวน
หลักสตูรที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ฯ 

จ านวน
หลักสตูร
ทั้งหมด 

จ านวน
หลักสตูรที่
ผ่านเกณฑ ์

จ านวน
หลักสตูรที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ฯ 

ปริญญาตรี 
139 หลักสูตร 

14 14 - 125 125 - 100 

บัณฑิตศึกษา 
166 หลักสูตร 

5 5 - 161 161 - 100 

ส่วนที่ 2 การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพ    

เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้น าเสนอจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งผู ้บริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเสนอแนะ     
ของคณะกรรมการประเมินฯ และก าหนดแผนในการพัฒนาคุณภาพ ดังนี้  

1. การทบทวนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ การก าหนด
ตัวชี้วัด และติดตามผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
และวิทยาเขต และความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ พันธกิจ เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรและวางแผนบุคลากร   

2. แผนการติดตามตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว การก าหนดเป้าหมาย 
การก ากับติดตามตามรอบเวลา และมาตรการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่จ าเป็นระหว่างปี ให้มีผลประกอบการที่มี
ประสิทธิผลและผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มที่ดีข้ึน 

3. แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย น ามาใช้ประโยชน์
ในการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจ (Management by fact) ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ซึ่งที่ประชุมคณะท างานคลังสมองยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (Think 
tank) ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้ว 

 

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลรายละเอียดเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพ
ตามข้อเสนอแนะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปในกลุ่มไลน์ (Line group) ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นเชิงการปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป  

นอกจากนี้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มีเกณฑ์ใกล้เคียง
กับเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาในประเด็นการประเมินรางวัลคุณภาพ
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แห่งชาติเพ่ิมเติม ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรจะให้บุคลากร
ที่มีความรู้เกี ่ยวกับการจัดการคุณภาพ (Quality Management) เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาประเด็น
ดังกล่าวด้วย 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ตามที่เสนอ 

 
5.9 การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

เป็นกรณีพิเศษ 
ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ขออนุมัติแต่งตั้ง Prof. Dr. Nabil Samman ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1.  Miss Dan Zhao รหัสนักศึกษา 6110830001  
  ชื่อวิทยานิพนธ์ : Poly (Vinyl Alcohol) Hydrogel Scaffolds Loaded with Silk 

Fibroin Particles and TiO2 Nanoparticles for Osteogenic Potential Evaluation 
2.  นางสาวกนกพร สันตะวาลิ้ม รหัสนักศึกษา 6210830009  

ชื่อวิทยานิพนธ์ : (ยังไม่ก าหนดชื่อวิทยานิพนธ์) 
ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.4 และข้อ 10.4.4 ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้ 

- ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น  

ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ 

เนื่องจากผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาข้างต้นมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว 
คณะทันตแพทยศาสตร์จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 119(8/2564) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

และคณะวิทยาการอิสลามขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ดังนี้ 
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1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1.1  นายทิชากรณ์ จินดา รหัสนักศึกษา 6220430004  
1.2  นายปราโมทย์ มีสุวรรณ รหัสนักศึกษา 6220430005  
1.3  นายอับดุลย์ลาเต๊ะ สาและ รหัสนักศึกษา 6220430010  

2. ศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา จ านวน 5 ราย ได้แก่ 

2.1  นายอรรณพ แดงโกเมน รหัสนักศึกษา 5920430003  
2.2  นายกิตติกรณ์ ศรีทอง รหัสนักศึกษา 6220430001  
2.3  นายมนูศักดิ์ โต๊ะเถื่อน รหัสนักศึกษา 6220430006  
2.4  นายวสิฐ มุเส็มสะเดา รหัสนักศึกษา 6220430013  
2.5  นายประสพสุข มะแก้ว รหัสนักศึกษา 6220430013  

ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ข้อ 10.4 ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ไว้ดังนี้ 

- ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น  

ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ 

เนื่องจากผู้สอบวิทยานิพนธ์ข้างต้นมีคุณสมบัติในเรื่องผลงานทางวิชาการไม่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ดังกล่าว แต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก คณะวิทยาการอิสลามจึงขอเสนอแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรน าเรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. Prof. Dr. Nabil Samman เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560 จ านวน 2 ราย  
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2. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา จ านวน 3 ราย  

3. ศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา จ านวน 5 ราย  

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล 

7.1  กรอบภาระงานบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการ (Academic Performance Framework) 
และการปรับใช้ 

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 3 การ
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อบรรลุสัมฤทธิ์ผลของมหาวิทยาลัย กลุ่ม 1 กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) และแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(PSUHR Strategies for Our Stronger Future) ซึ่งมีสาระส าคัญ ได้แก่ การรับอาจารย์ใหม่ ค่าตอบแทนที่ดึงดูด 
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีศักยภาพในด้านการสอนและการวิจัย การเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานผลงานวิชาการ 
แนวทางที ่หลากหลายในการเข้าสู ่ต าแหน่งทางวิชาการ มีแผนสืบทอดทดแทนต าแหน่ง  มีระบบ HR Digital 
Transformation จัดท าระบบการท างานแบบ Cross-function Team เปิดโอกาสให้ท างานข้ามหน่วยงาน ข้ามคณะ 
ข้ามวิทยาเขต และมีแผนบริหารจัดการคนเก่งเพื่อสร้างบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น มุ่งเป้าหมายให้ทกุผล
ประกอบการเป็นไปตามทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากข้อมูลระบบบันทึกภาระงาน (Load Unit) 
สะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากการศึกษาข้อมูล
เปรียบเทียบภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังพบว่ามีภาระงานต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ ดังนี้ 
ภาระงานสอน 63.64 ภาระงานวิจัย 12.87 ภาระงานบริการวิชาการ 14.11 และภาระงานบริหารและอ่ืน ๆ 9.37  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องกรอบภาระงานบุคลากรต าแหน่งวิชาการต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 420(3/2564) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการ 
นโยบายบริหารบุคคลน าเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาและจัดท ารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ปรึกษาหารือขอความเห็น
จากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ และศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการฯ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคมหรือ
กันยายน 2564 และเนื่องจากเรื่องกรอบภาระงานบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและ
ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว โดยให้รวบรวมและจัดท าเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
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ทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 16 (3/2564) เมื่อวันที่ 
19 มิถุนายน 2564 ได้น าเรื่องกรอบภาระงานบุคลากรต าแหน่งวิชาการมาพิจารณารายละเอียด โดยให้บูรณาการ
กับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และให้สรุปเนื้อหาจากการที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการรับฟังความคิดเห็น 
(Focus Group) เรื่อง กรอบภาระงานบุคลากรต าแหน่งวิชาการ ร่วมกับกลุ่มอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 8 
มิถุนายน 2564 - 6 กันยายน 2564 จ านวน 9 ครั้ง ดังนี้ 1) กลุ่มคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากร
บุคคล 2) กลุ่มต าแหน่งอาจารย์ที่อายุงานไม่เกิน 5 ปี 3) กลุ่มต าแหน่งอาจารย์ที่อายุงานเกิน 5 ปี 4) กลุ่มต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5) กลุ่มต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 6) กลุ่มต าแหน่งศาสตราจารย์ 7) ฝ่ายส านักการศึกษาและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ 8) ฝ่ายส านักวิจัยและพัฒนา และ 9) ฝ่ายส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม  
และในคราวประชุมครั้งที่ 17 (4/2564) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ได้น าเรื่องกรอบภาระงานบุคลากรต าแหน่ง
วิชาการมาพิจารณาและมีมติให้น าเรื่องนี้เสนอเป็นหลักการในภาพรวมเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความ
เห็นชอบหลักการการด าเนินการและขอข้อคิดเห็นเพ่ือให้สามารถน าไปด าเนินการในรายละเอียดต่อไป 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแนวคิดกรอบภาระงานบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการ (Academic 
Performance Framework) เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน ดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้ให้สูงสุด และเพ่ือให้
บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าที่ชัดเจน อันจะส่งผลให้บุคลากรพร้อมผลิตผลงานที่มีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย 
ซึ่งกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการ มีจุดเน้นแยก
ตามความเชี่ยวชาญและความถนัด โดยเพิ่ม track ด้านภาระงานให้มีความหลากหลายและมีเกณฑ์ภาระงานที่ชัดเจน
ตามภารกิจ ตามร่างกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้  
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1. กรอบภาระงานบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการ (Academic Performance Framework)  

ด้านการวิจัย 
(Research) 

ด้านการศึกษา 
(Education) 

ด้านบริการวิชาการ  
พันธกิจสังคม 

(Outreach and Impact) 

ด้านบทบาทหนา้ที ่
และการเป็นผู้น า 

(Citizenship and Leadership) 

R-1 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
R-2 สมรรถนะในการวจิัยและ 
     การเป็นท่ียอมรับ 
R-3 มีทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
R-4 การก ากับควบคุมดูแลการวิจยั  

E-1 การจัดการศึกษาตาม 
     มาตรฐาน 
E-2 การพัฒนาการจัดการศึกษา 
E-3 การพัฒนาด้านการบรหิาร 
     จัดการหลักสตูร 
E-4 การเป็นผู้น าทางการศึกษา 

OI-1 การมีส่วนร่วมกับงาน 
       บริการวิชาการ 
OI-2 การเป็นผู้น า/ผูร้ับผดิชอบ 

       งานวิชาการ 
OI-3 การมีผลงานประจักษ์ท่ีน า 
      ไปสู่การเปลีย่นแปลง 

CL-1 การมีบทบาทหน้าท่ีใน 
     ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย 
CL-2 การเป็นผู้น าในส่วนงาน/ 
       มหาวิทยาลัย 
CL-3 การเป็นผู้น าในสาขาวิชา 

 

2. กลุ่มอาจารย์ Part time  (Part time Appointments) 
 
 

B 
กลุ่ม Adjunct Professor 

กลุ่มที่ได้รับเกียรติจาก
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มที่มาเยือนมหาวิทยาลัย 

 • ศาสตราจารย์พิเศษ 
• รองศาสตราจารย์พิเศษ 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 

• ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
    Emeritus Professor) 
• ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ 
    (Honorary Professor) 

• ศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
    (Visiting Professor) 
• ผู้เชี่ยวชาญอาคันตุกะ 
    (Visiting Scholar) 

  กลุ่ม Distinguished Professor  

 • ศาสตราจารย์วุฒิคุณ 
    (Adjunct Professor) 
• ผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณ 
    (Adjunct Scholar) 

• ศาสตรเมธาจารย ์
• ศาสตราภิชาน 
 

 

 

3. กลุ่มบุคลากรภายนอกผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญสูง (Lateral Entry) 

C   การเทียบต าแหน่งทางวิชาการและสาขาวิชา กลุ่ม Lateral Entry 

1 ผู้ที่เคยได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจากมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 ผู้ที่เคยได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนที่ ก.พ.รับรอง และใช้หลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือใช้หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่มี
มาตรฐานระดับเดียวกันกบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือสูงกว่า ให้เทียบต าแหน่งได้ ทั้งนี้ สาขาวิชาที่ขอเทียบ
ต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องเปน็สาขาวิชาเดียวกันกับที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนัน้ 

3 ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
อาจได้รับการเทียบต าแหน่งทางวิชาการได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวชิาการ  

4 ผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพสงูยิ่ง หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ จากภาครัฐและเอกชน ชุมชน
หรือท้องถิ่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมผีลงาน เชิงประจักษ์ที่เปน็ที่ยอมรับหรือมีการน าไปใชป้ระโยชน์  
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4. ต าแหน่งทางวิชาการกลุ่มต าแหน่งสายปฏิบัติการ Practice Track  
D   กลุ่มต าแหน่งสายปฏิบัติการ Practice Track 

Practice Track 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ป.ตรี /ป.โท / ป.เอก 
2. ได้รับใบประกอบวิชาชีพ ส าหรบัสาขาวิชาที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพมาแล้ว รศ.ปฏิบตัิการ ไม่น้อยกว่า 10 ปี  และ ศ.ปฏิบตัิการ ไม่น้อยกว่า 20 ปี 
หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
1. ปฏิบัติงานในฐานะผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณส์ูงในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกจิ หรือสังคม 
2. การศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจยั 
3. งานด้านการเรยีนการสอน สอนปฏิบัติการ  

รศ.ปฏิบัติการ 
 

• รศ.ปฏิบตัิการ : ผลงานวิชาการ/วชิาชีพ ที่แสดงความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการวิชาชีพท่ี
ตนเองรับผดิชอบในระดับชาติ  

ศ.ปฏิบัติการ  
 

• ศ.ปฏิบัติการ : ผลงานวิชาการ/วิชาชีพ ที่แสดงความเชี่ยวชาญและเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาการ/วิชาชีพท่ี
ตนเองรับผดิชอบในระดับนานาชาติ  

 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้
ดังนี้ 

1. ตามเกณฑ์ภาระงานบุคลากรประเภทวิชาการของมหาวิทยาลัยจะมีลักษณะการวิจัย
ภาคบังคับ (Research Compulsory) ซึ่งจะต้องมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม (R-1) และการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐาน (E-1) ซึ่งอาจารย์บางกลุ่มอาจจะมีความถนัดด้านการสอนมากกว่าการท าวิจัย ดังนั้น มหาวิทยาลัย
อาจจะต้องพิจารณาสร้างความยืดหยุ่นของเกณฑ์ภาระงานให้มีความเหมาะสม 

2. มหาวิทยาลัยได้มีแนวคิดในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีใจมุ่งมั่น (Passion) และความส าเร็จ (Achievement) ในชีวิต แต่มหาวิทยาลัย
จะต้องค านึงถงึทิศทางและความคงอยู่ระยะยาวของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรจะพิจารณาในประเด็นเรื่องการเงิน (Finance) งบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องใช้เพิ่มขึ้น   

3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาในเชิงการจัดการ (Management) เพิ่มเติม ดังนี้ 1) การจัดการ
ทางวิชาการ (Academic Management) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บริหารจะต้องบริหารจัดการในเชิงความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต (Demand) และการผลิตบัณฑิต (Supply) ทางด้านวิชาการในยุคใหม่ โดยมีแนวทางสนับสนุน
และจัดระเบียบ (Organize) ให้อาจารย์ท างานวิชาการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาเรื่อง Academic Management ในรูปแบบใหม่คู่ขนานไปด้วย 2) ระบบ
กรอบภาระงานค่อนข้างมีความซับซ้อน ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามความเหมาะสม ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรจะมีการเก็บข้อมูลเพื่อเป็นวงจรแห่งการเรียนรู้ (Learning Loop) เพ่ือให้เกิดการปรับตัว 

4. ขณะนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่ โดยไม่ใช้ผลงานวิจัยและต าร า ซึ่งมหาวิทยาลัย
อาจจะพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ดังกล่าวและน ามาปรับใช้กับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัย
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จะมีต าแหน่งศาสตราจารย์ที่ไม่ต้องเสนอโปรดเกล้าฯ อาจจะท าให้เกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์
ที่เสนอโปรดเกล้าฯ และศาสตราจารย์ที่ไม่เสนอโปรดเกล้าฯ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบภาระงานบุคลากร
ต าแหน่งประเภทวิชาการแบบปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full-Time Appointment) โดยขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ยกร่างข้อบังคับหรือระเบียบ เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ข้อบังคับดังกล่าวมีความส าคัญ  
และส่งกระทบต่อบุคลากรหลักของมหาวิทยาลัยโดยตรง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

ส าหรับประเด็นการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ที่ประชุมขอให้คณะกรรมการนโยบายบริหาร
บุคคลปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการนโยบายวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการฯ 
และขอให้นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาว่ามหาวิทยาลัยควรจะออกเป็น
ข้อบังคับอย่างไร ส าหรับเรื่องกลุ่มอาจารย์ปฏิบัติงานบางเวลา (Part-Time Appointment) กลุ่มบุคลากรภายนอก
ผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญสูง (Lateral Entry) และกลุ่มต าแหน่งสายปฏิบัติการ (Practice Track) 
ขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาเรื่องดังกล่าวเพ่ิมเติม  

 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล 

8.1 รายงานการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ด้วยประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
การเรียนรู้และพัฒนาของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 422(5/2564) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ไปพิจารณา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะ
และมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรน าเรื ่องรายงานการติดตามและประเมินผลของคณบดีเสนอสภา
มหาวิทยาลัยครั้งละหนึ่งคณะ และให้เชิญคณบดีผู้รับการประเมินเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

9.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่  

ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตรไดเ้สนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะ
เริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรมีประเด็นส าคัญ ดังนี้  



38 

 

1. เหตุผลในการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้เป็น OBE มีความทันสมัย สอดคล้องต่อ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ เทคโนโลยี คน สังคม และวัฒนธรรม สอดคล้องกับนโยบาย Bio-Circular Green 
Economy และสร้างนวัตกรรมสู่การประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยและของโลก  

2. ผลลัพธ์ของบัณฑิต สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมอาหารของไทยและของโลก โดยเฉพาะ
การสร้างสรรค์อาหารมูลค่าสูง ด้านอาหารทะเล อาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรภาคใต้ บนพื้นฐาน
ของการมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ   

3. เปิดชุดวิชา (โมดูล) เพื่อ reskill และ upskill จ านวน 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาสมบัติ 
ฤทธิ์ทางชีวภาพ และการประยุกต์ใช้ส่วนประกอบฟังก์ชั่นในอาหาร 

4. ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศและในประเทศ อยู่ระหว่างการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ UNIVERSITI Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Gadjah Mada (UGM) 
ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งมีแผนการสร้างความร่วมมือกับสาขาวิชาที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยผ่านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในการท าวิจัยเพ่ือท าวิจัยและสร้าง
ผลงานทางวิชาการร่วมกัน  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 27(8/2564) เมื่อวันที่ 
13 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ 

 
9.2  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่  
ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่ม
ใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ เป็น OBE มีความ
ทันสมัย สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ เทคโนโลยี คน สังคม และวัฒนธรรม สอดคล้องกับนโยบาย 
BCG Economy และนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม รองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยและของโลก 

2. ผลลัพธ์ของบัณฑิต มีความเชี่ยวชาญสูงด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร 
โภชนาการ และสุขภาพส าหรับคนทั่วไป ผู้ป่วย และสัตว์เลี้ยง เป็นผู้น าทางวิชาการด้านอาหารสุขภาพ 
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3. เปิดชุดวิชา (โมดูล) เพ่ือ reskill และ upskill จ านวน 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชานวัตกรรม
อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร                          

4. ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศและในประเทศ อยู่ระหว่างเจรจาขยายขอบเขต
ความร่วมมือใน MOA กับมหาวิทยาลัย UGM ประเทศอินโดนีเซีย และมีแผนจัดท าหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศจีน  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 27(8/2564) เมื่อวันที่ 
13 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอ านาจของอธิการบดี 

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
10.1 การพิจารณาและขออนุมัติจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 

ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 งาน  
โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   

เป็นโรงเรียนประจ าที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กับหลัก
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือผลิตนักเรียนที่เก่งมีคุณภาพทางวิชาการสามัญในระดับสูงและเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
ที่สามารถเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม สามารถใช้ชีวิตเพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเอง สังคม ประเทศชาติและโลกได้ 
โดยเปิดท าการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา ปัจจุบันมี
นักเรียนทั้งสามชั้นปี (ม.4-ม.6) ห้องท่ัวไปจ านวน 6 ห้อง และห้องเรียน วมว. จ านวน 2 ห้อง รวมจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 270 คน โดยมีนักเรียนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)    
คิดเป็นร้อยละ 68 และมีนักเรียนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 32  

อาคารหอพัก (dormitory) เป็นหน่วยที่มีความส าคัญในฐานะเป็นศูนย์บ่มเพาะความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และสถานที่หล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้งในและนอกห้องเรียนที่นอกเหนือจากการจัดการของชั้นเรียน เพ่ือสร้างตัวตนของนักเรียนที่มีคุณภาพ มีความ
รับผิดชอบและมีวินัย ในการใช้ชีวิตประจ าวัน เพ่ือความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
ลักษณะหอพักของโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามจึงมีลักษณะพิเศษคือ เป็น Learning Innovation Center 
and Students Dormitory (ISC&SD) หรือศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้และหอพักนักเรียน ซึ่งในหอพักจะประกอบด้วย 
พื้นที่ที่เป็นห้องพักนักเรียนและครูหอพัก คิดเป็นร้อยละ 70 ห้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้และห้องปฏิบัติการ   
ทางวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 20 ห้องพัฒนาทักษะและปฏิบัติการทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 5 
และห้องนันทนาการของนักเรียนและอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 5 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ 
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แหล่งเงินงบประมาณ 
คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับจัดสรร

งบประมาณ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
อาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 437,200,000  บาท (สี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้าน 
สองแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ถึงปี พ.ศ. 2566 โดยแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน  เป็นเงิน    415,340,000.- บาท  
- ผูกพันงบประมาณปี 2564 เป็นเงิน        83,068,000.- บาท 
- ผูกพันงบประมาณปี 2565  เป็นเงิน      166,136,000.- บาท  
- ผูกพันงบประมาณป ี2566 เป็นเงิน 166,136,000.- บาท 

2. เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน        21,860,000.- บาท 
ทั้งนี้ ราคากลางของงานก่อสร้างที่ค านวณไว้ และได้รับความเห็นชอบราคากลาง    

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 455,300,000.- บาท (สี่ร้อยห้าสิบห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) 
อ านาจในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1026/2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 มอบอ านาจ

ให้รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ มีอ านาจด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
พัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน (โดยไม่ก าหนดวงเงิน) แต่อ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างให้มีอ านาจ ดังนี้ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 100,000,000.- บาท 
2. วิธีคัดเลือก ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000.- บาท 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000.- บาท 
วิทยาเขตปัตตานี ได้อาศัยอ านาจตามค าสั่งมอบอ านาจ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 28 (1) ข้อ 29 (2) และ ข้อ 31 วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000.- บาท (ห้าแสน
บาทถ้วน) และเป็นสินค้าหรืองานบริการ ที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูล
สินค้า (e-Catalog) เพ่ือด าเนินกระบวนการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งพัสดุ ก่อนขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

วิทยาเขตปัตตานีได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 11 และ ข้อ 12 โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 
2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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2. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
วิทยาเขตปัตตานีได้ด าเนินการจัดท ารายงานขออนุมัติด าเนินการประกวดราคาจ้าง

ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 1 งาน ตามบันทึกข้อความเลขที่ มอ 201.2.3/64-008 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 22 และ ข้อ 24 ความว่า เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงาน        
ที่เสนอ ตามข้อ 22 หรือข้อ 23 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้  

3. ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)  
วิทยาเขตปัตตานีด าเนินการประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: 

TOR) และเอกสารประกวดราคา โดยประกาศเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564           
ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นระยะเวลา 6 วันท าการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 45 และ ข้อ 46 
ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการ ให้ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง 
2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คงม่ันการช่าง 
3) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหานครการช่าง 
4) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทรายะลาก่อสร้าง  

ทั้งนี้ คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน ได้พิจารณาข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ และมี
มติปรับปรุงร่างขอบเขตของงานในบางประเด็นที่ไม่ท าให้เสียประโยชน์ราชการและไม่ขัดต่อระเบียบฯ  

4. ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ครั้งที่ 2 
ภายหลังจากได้ด าเนินการปรบัปรุงประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: 

TOR) และเอกสารประกวดราคาตามข้อเสนอแนะวิจารณ์ของผู้ประกอบการแล้ว วิทยาเขตปัตตานีได้ด าเนินการ
น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ/วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษร ตามระเบียบฯ อีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 
4 วันท าการ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการให้ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง 
2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คงม่ันการช่าง 
3) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหานครการช่าง 
เมื่อมีข้อเสนอแนะวิจารณ์ ครั้งที่ 2 วิทยาเขตปัตตานี โดยคณะกรรมการก าหนดร่ าง

ขอบเขตของงานได้มีมติเห็นควรไม่ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา และขอบเขต
ของงาน (Terms of Reference: TOR) เนื่องจากพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ในการก าหนดร่างขอบเขตของงาน  
ได้มีการยึดถือประโยชน์ที่ราชการจะได้รับเป็นส าคัญ ในด้านผู้รับจ้างงานก่อสร้างต้องมีประสบการณ์และความ
ช านาญในงานก่อสร้าง ทั้งนี้ การไม่ปรับปรุงตามข้อวิจารณ์ ไม่ท าให้เสียประโยชน์ราชการและไม่ขัดต่อระเบียบฯ  
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5. ประกาศประกวดราคาจ้าง 
วิทยาเขตปัตตานีได้ด าเนินการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 48 และ ข้อ 51 ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2564 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 51(4) ที่ก าหนดไว้ว่า ในการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป ให้ก าหนดระยะเวลาประกาศ
ประกวดราคาจ้าง ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ ทั้งนี้ ก าหนดวันเสนอราคาจ้าง เป็นวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  

6. การพิจารณาผลการประกวดราคา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 

25 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ปรากฏมีผู้ขอซื้อเอกสาร โดยการดาวน์โหลดเอกสารทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

1) บริษัท เอ็ม เอ็ม จี 2012 จ ากัด 
2) บริษัท เด็มโก้ จ ากัด(มหาชน) 
3) บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
4) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง 
5) บริษัท จัสมิน ยะลา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
โดยมีผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1) บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด จังหวัดนครปฐม 
2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง จังหวัดสงขลา 
3) กิจการร่วมค้า เจ แอนด์ เอ็ม ประกอบด้วย 

3.1) บริษัท จัสมิน ยะลา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (ผู้ร่วมค้าหลัก) จังหวัดยะลา 
3.2) บริษัท เอ็ม เอ็ม จี 2012 จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จึงได้ด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละรายว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยตรวจสอบความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงทุน และความสัมพันธ์
ในลักษณะไขว้กันแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน จากนั้น จึงด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ทั้งหมดของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2564 หรือไม่ โดยพิจารณาเอกสารด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
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ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฯ จ านวน 1 ราย คือ กิจการร่วมค้าเจ แอนด์ เอ็ม โดยไม่ได้ยื่นเอกสาร
ดังนี้ 

1. เอกสารใบแจ้งปริมาณงานและราคา (เพื่อประกอบการตรวจสอบว่าเป็นผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกันหรือไม่) 

2. เอกสารส าเนาหลักฐานการเสียภาษีของงานก่อสร้างดังกล่าว ในกรณีเป็นผลงาน
ก่อสร้าง โดยเอกชนเป็นผู้ว่าจ้าง 

นอกจากนี้ ยังพบว่าผลงานก่อสร้างที่น ามายื่น ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
ราษฎร์นรา จ านวน 1 หลัง ในวงเงิน 338,169,257,84 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพัน
สองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) ปรากฏว่าเป็นผลงานก่อสร้างอาคารที่ยังไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์ ซึ่งไม่ปรากฏ
หนังสือรับรองการใช้อาคาร (แบบ อ.6) จากส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสมาแสดง เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 (1) และกฎกระทรวง เรื่องก าหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552 
ซึ่งกรณีเป็นอาคารของเอกชน การจะถือว่าอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบ
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเปิดการใช้งานอาคาร ซึ่งปรากฏว่า บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์นรา จ ากัด ซึ่งเป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 10 ชั้น ได้รับการรับรองการก่อสร้างอาคาร เฉพาะชั้น G ถึงชั้น 3 เท่านั้น (ดังเอกสาร
ส าเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แบบ อ.6 เลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 31 
มีนาคม 2564) โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ กิจการ
ร่วมค้า เจ แอนด์ เอ็ม ไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการพิจารณา ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  

คณะกรรมการจึงได้พิมพ์ใบเสนอราคาจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ยื่นข้อเสนอ จ านวน 2 ราย ที่ยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามข้อก าหนดทุกประการ โดยปรากฏผลการ
เสนอราคา ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง ราคาที่เสนอ 

1. บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด 

437,200,000 455,300,000 454,000,000 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง 437,200,000 455,300,000 510,000,000 

โดยราคาของผู้เสนอราคาต ่าสุด สูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน 16,800,000
บาท (สิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 3.84 และต ่ากว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,300,000  บาท   
(หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.29 เมื่อเทียบกับราคาท่ีเห็นสมควรจ้าง 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ด าเนินการต่อรองราคา
กับผู้เสนอราคารายต ่าสุดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมออกหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาการเสนอราคาและต่อรองราคา โดยก าหนดให้ผู้เสนอราคารายต ่าสุด เสนอราคาใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 31 
มีนาคม 2564 ตามหนังสือที่ อว 68200/610 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 ปรากฏว่าบริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล 
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เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ได้เสนอราคาโดยยืนยันราคาเดิมที่เสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เป็นเงิน 454,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยได้น าเสนอความเป็นมาของ
การด าเนินการจัดจ้างเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอ านาจของอธิการบดี
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 6(4/2564) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ซึ่งที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบการด าเนินการจัดจ้างดังกล่าว โดยให้รอส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสม
ของราคาค่าก่อสร้างฯ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป                

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารือแนวทางที่จะด าเนินการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
ซึ่งที่ประชุมเห็นควรเจรจาต่อรองราคากับผู้เสนอราคาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากราคาที่บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล 
เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด เสนอนั้นยังคงสูงกว่าวงเงินงบประมาณ โดยให้เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือที่  อว 68200/1050 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2564 และผลปรากฏว่าบริษัทได้ยื่นเสนอราคาผ่านทางระบบฯ โดยลดราคาให้คงเหลือเท่ากับงบประมาณ
ค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน 437,200,000.00 บาท (สี่ร้อยสามเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) คณะกรรมการ 
จึงมีมติตกลงรับราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) จาก บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ในวงเงิน 437,200,000.00 บาท  
(สี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง   
โดยราคาที่บริษัทลดราคาเท่ากับงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ และต ่ากว่าราคากลาง เป็นเงิน 18,100,000.00 บาท 
(สิบแปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) (455,300,000 - 437,200,000) คิดเป็นร้อยละ 4.14  

ล าดับ รายชื่อผู้เสนอราคา วงเงิน
งบประมาณ 

ราคากลาง เสนอราคา 
คร้ังที่ 1 

เสนอราคา 
คร้ังที่ ๒ 

1. บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล 
เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 

437,200,000 455,300,000 454,000,000 437,200,000 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่สรรพกิจ
ก่อสร้าง 

437,200,000 455,300,000 510,000,000 ไมส่ามารถต่อรองราคาได้ 
เนื่องจากไม่ใช่ผู้เสนอ
ราคาต ่าสุด 

วิทยาเขตปัตตานีได้จัดส่งรายงานผลการประกวดราคาน าเสนออธิการบดี เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการจัดจ้าง ตามหนังสือที่ มอ 2.1.2.3/64-208 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และส่ง
หนังสือขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ 
ไปยังส านักงบประมาณ ตามหนังสือที่ อว 68001/4043 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และได้น าเสนอความ
เป็นมาของการด าเนินการจัดจ้างเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอ านาจ
ของอธิการบดีก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 7(5/2564) เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับทราบ และเห็นชอบการด าเนินการจัดจ้างดังกล่าว โดยให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างต่อไป ทั้งนี้ การลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างจะสามารถลงนามได้เมื่อส านัก
งบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างฯ  
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7. อ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง 
อ้างถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 ข้อ 84 การสั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่ง  
และภายในวงเงิน ดังนี้ 

1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 
2) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท 

โดยก าหนดประเภทของผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
คือ สภามหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ เนื่องจากวงเงินที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรจ้าง มีจ านวนวงเงิน 437,200,000 บาท 
(สี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) อันเกินอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ (อธิการบดี) ดังนั้น ผู้มีอ านาจในการสั่งจ้างงานก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิต
อิสลามศึกษา ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 งาน คือ ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น 
คือ สภามหาวิทยาลัย 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมต ิดังนี้ 
1. รับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งพิจารณารับราคา บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
เป็นผู้เสนอราคารายต ่าสุดในวงเงิน 437,200,000 บาท 

2. อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) จากบริษัท 
ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ในวงเงิน 437,200,000 บาท  

ทั้งนี้ การลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ จะสามารถลงนามได้เมื่อส านักงบประมาณพิจารณา
ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างฯ โดยมีเอกสารยืนยันจากส านักงบประมาณเป็นลายลักษณ์
อักษร 

 
ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่องพิจารณาทักท้วง  
12.1 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท และการขอปิด

หลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั ้งที่  409(5/2562) เมื ่อวันที ่ 21 

กันยายน 2562 ได้มีมติให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น 
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ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 26(7/2564) เมื่อวันที่ 
16 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 27(8/2564) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1. เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการอิสลามศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตร 

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต 
2. เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 

5) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

3. เห็นชอบการปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
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12.2  การปรับปรุงรายวิชา การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเล่มหลักสูตร การเปลี่ยนแปลง
จ านวนชั่วโมงปฏิบัติเป็นจ านวนหน่วยกิต การแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) และการขอเพ่ิม 
ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับ
ปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่     

ด้วยที ่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั ้งที่ 
119(8/2564) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 120(9/2564) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายวิชา การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเล่มหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมง
ปฏิบัติเป็นจ านวนหน่วยกิต การแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และการเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป จ านวน 5 รายวิชา 
โดยปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเล่มหลักสูตร ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ประเด็น คือ 1) รายละเอียด
แผนการศึกษา  โดยเพิ่มรายวิชา “สัมมนาวิชาการทางเคมี 1-4” ในแผนการศึกษาแบบ 1.1 และแบบ 2.1 และ 
2) รายละเอียดเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 2.1 คณะวิทยาศาสตร์ 

3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมงปฏิบัติเป็นจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชา 
870-383 ฝึกปฏิบัติการทางกฎหมาย ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะทางกฎหมาย 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 60 ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป คณะนิติศาสตร์ ดังนี้ 

เดิม ใหม่ 
870-383 ฝึกปฏิบัติการทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 300 ชม. 
            (Legal Internship) 

870-383 ฝึกปฏิบัติการทางกฎหมาย 3(0-18-0) หน่วยกิต 
            (Legal Internship) 

 

4. เห็นชอบการแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์/วิธี การสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาศาสตร์ 
5. เห็นชอบการเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 37 หลักสูตร ดังนี้ 
1) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ 
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2) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 

3) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

10) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

11) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

12) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

13) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

14) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 

15) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
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16) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

17) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

18) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 

19) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

20) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

21) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ 

22) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ 

23) เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   
คณะวิทยาศาสตร์ 

24) เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  คณะ
วิทยาศาสตร์ 

25) เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
คณะวิทยาศาสตร์ 

26) เพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

27) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการ
จัดการ 

28) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559     
คณะวิทยาศาสตร์ 

29) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
คณะวิทยาศาสตร์ 
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30) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

31) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนา การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

32) เปลี ่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

33) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

34) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะ
วิทยาศาสตร์ 

35) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

36) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการ 

37) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการ
จัดการ 

  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 

 
12.3  การเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษาเกินกว่าแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตร การปรับปรุง

รายวิชา และการขอเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
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2564 โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 และครั้งที่ 9/2564 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มจ านวนการรับนักศึกษาเกินกว่าแผนการรับ
นักศึกษาในหลักสูตร การปรับปรุงรายวิชา และการเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเพิ่มจ านวนการรับนักศึกษาเกินกว่าแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตร      
ปีการศึกษา 2562 ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ. 2562 เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาในการรับรองปริญญาบัตรทางการศึกษาของคุรุสภา โดยมีอาจารย์นิเทศ 1 คน 
ดูแลนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะไม่เกิน 10 คน ครบตามเกณฑ์การรับรองของคุรุสภา จ านวน
นักศึกษาที่ขอเพ่ิม 3 คน จากแผน การรับนักศึกษาในหลักสูตร จ านวน 60 คน และจ านวนนักศึกษาที่รับจริง 63 คน 

2. เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชา ดังนี้  
1) หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)   

(4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป จ านวน 2 รายวิชา   
ซึ่งปรับปรุง รหัสวิชา จ านวนหน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา คณะศึกษาศาสตร์  

2) หมวดวิชาชีพครู กลุ่มวิชาบังคับ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนอิสลามศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ส าหรับนักศึกษารหัส 62xxxxxxxx เป็นต้นไป จ านวน 4 
รายวิชา ซึ่งปรับปรุงจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติการสอน และค าอธิบายรายวิชา คณะวิทยาการอิสลาม  

3) รายละเอียดรายวิชาโทส าหรับหลักสูตรอื่น ๆ ได้แก่ วิชาโทรัฐศาสตร์ วิชาโท
ประวัติศาสตร์ และวิชาโทสังคมสงเคราะห์ 

3. เห็นชอบการเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4) เพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการอิสลาม 

5) เพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการอิสลาม 

4. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการอิสลาม 
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2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการ
อิสลาม 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

12.4  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการขอเปิดรายวิชาของคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 121(6/2564) 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการเปิด
รายวิชา ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 คณะวิเทศศึกษา  

2. เห็นชอบการเปิดรายวิชา 812-316 เตรียมความพร้อมส าหรับการสอบโทอิค (812-
316 TOEIC Preparation) 3((3)-0-6) หน่วยกิต คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

12.5  การขอเพ่ิม ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 
64(2/2564) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่ม ปรับลดและเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเพิ่ม ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 วิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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2. เห็นชอบการเพ่ิม ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2) ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับ
ต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 13  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

13.1  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ดังนี้ 
เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 

1 421(4/2564)  
17 กรกฎาคม 2564 

ขอให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
เรื่องแนวทางการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและ
เสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ด าเนินการ 

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

2 421(4/2564)  
17 กรกฎาคม 2564 

มหาวิทยาลัยควรชี้แจงท าความเข้าใจกับทุกคณะ
และส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเลือก
สังกัดกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
(Global & Frontier Research) ตามกฎกระทรวง
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 เพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

3 421(4/2564)  
17 กรกฎาคม 2564 

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อธิการบดี ประกอบด้วย รศ.ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข 
เป็นประธานกรรมการ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช         
ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี  ศ.ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย และ
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นกรรมการ โดยให้คณะ
กรรมการฯ พิจารณาค่าตอบแทนอธิการบดีและให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และนโยบายสาธารณะไป
ด าเนินการ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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13.2  รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานคลังสมองยุทธศาสตร์และการด าเนินงาน  
ของมหาวิทยาลัย (Think tank) 

ด้วยคณะท างานคลังสมองยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  (Think 
tank) ในคราวประชุมครั้งที่ 11(3/2564) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้        
1) Transform Trang Campus ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถึงปัญหารอยต่อระหว่างการ
ด าเนินงานรูปแบบเดิมและการด าเนินงานรูปแบบใหม่อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และจะต้องพิจารณาวิเคราะห์
ข้อมูลให้ครอบคลุมรอบด้านทั้งข้อมูลภายในองค์กรและการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอกเพื่อสร้างความสมดุล
ของการเปลี่ยนแปลง และ 2) แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2563 การประเมินคุณภาพภายในเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการด าเนินของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องใช้
ข้อมูลเป็นฐานในการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกวิทยาเขต รวมทั้ง
ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดเพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงาน โดยอาจจะเปลี่ยนการวัดผลแบบ KPI เป็น OKR เพ่ือให้
ครอบคลุมการด าเนินงานมากขึ้น 

 

ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็น Transform 
Trang Campus ว่ามหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยควรจะใช้
โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้า การปรับเปลี่ยน 
(Transform) วิทยาเขตเป็นโอกาสที่จะท าให้วิทยาเขตพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณา
ก าหนดทิศทางการปรับเปลี่ยนว่าควรจะเป็นไปในรูปแบบใด รวมทั้งประเด็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ 
ประธานที่ประชุมจึงขอให้อธิการบดี ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานสภาอาจารย์
วิทยาเขตตรังรับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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13.3  รายงานประจ าปี 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานประจ าปี 2563 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

ซึ่งในปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลกได้ประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องปรับมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวัง 
COVID-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และก าหนดมาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวัง พร้อมทั้งเตรียมความ
พร้อมในการรองรับผู้ป่วย COVID–19 ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยไดเ้ปิดโรงพยาบาลสนามสงขลา สาขา 2 
และโรงพยาบาลสนามภูเก็ต แห่งที่ 2 รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19 นอกจากนี้ ได้จัดท าโครงการบัณฑิต
อาสาสู้ภัยโควิด และมีแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในลักษณะการจัดสรรทุนการศึกษาและลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ส าหรับผลการด าเนินการในรอบปี 2563 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา New Learning Platform การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนา
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คุณภาพบัณฑิต 2) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีกระบวนการพัฒนางานวิจัยสู่คณะ ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดด้านการ
วิจัยและท า MOU รายคณะ การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนนักวิจัยให้รวมกลุ่มสร้างเครือข่าย
วิจัย 3) ด้านพันธกิจเพ่ือสังคม การขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาพ้ืนที่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 
และการพัฒนาระบบบริการวิชาการหนุนเสริม 4) ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการพ้ืนที่และสินทรัพย์ ได้แก่ 
ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน การจัดตั้งกองทุนคลัสเตอร์เพ่ือขับเคลื่อน PSU System การบริหารจัดการพ้ืนที่ทุ่งใส
ไชในรูปแบบวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (College of Agricultural, Marine and Costal 
Resource Innovation) การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาท่าเพชร และการจัดตั้งส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5) ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เน้นโครงการพัฒนาระบบการ
เชื่อมต่อระหว่าง 5 วิทยาเขต โครงการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ Digital Society, Big Data, IoT โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและตัดสินใจ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย โครงการ
พัฒนาระบบบัญชีและการเงิน (PSU-MAS) การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 6) ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย ์การรับบุคลากรสายวิชาการหรืออาจารย์ใหม่ ระบบค่าตอบแทนที่ดึงดูด การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้มีศักยภาพในด้านการสอนและการวิจัย การเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานผลงานวิชาการ ความหลากหลายในการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การสรรหาผู้บริหาร การพัฒนาระบบ HR Digital Transformation ระบบการท างานแบบ 
Cross-Function Team (Matrix) ระบบการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) ระบบการดูแลความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ระยะที่ 1 และ 7) ผลการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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13.4  รายงานผลการประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนภาพรวม 89.45 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยคะแนน
ประเมินเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ านวน 16.69 คะแนน ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการ
ได้ค่อนข้างครบถ้วนและบรรลุเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล สามารถยกระดับการ
ด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจแก่สาธารณชน
ได้มากยิ่งขึ้น 
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13.5   การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จ านวน 3 ราย 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัย
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง เมื่ออธิการบดีได้ด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
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ผู้ใดแล้ว หรือได้สั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานไปแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย นั้น มหาวิทยาลัยได้
มีการด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) สิบเอกกรกฎ  ฮะทะโชติ พนักงานเงินรายได้ ต าแหน่งพนักงานขับรถ ส านักงาน
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีขับรถตู้ออกจากช่องจอดรถบริเวณ
คณะทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเดินทางไปรับอาจารย์ แต่มิได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอเฉี่ยวชนกับรถยนต์ที่จอด
อยู่ใกล้เคียงด้านซ้ายท าให้รถตู้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย ประกอบกับได้เคยมีการกระท าความผิดวินัย   
ในลักษณะเดียวกันและผู้บังคับบัญชาได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 แต่ยังมีการกระท า
ผิดซ ้าอีก จึงเป็นกรณีการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ดูแลเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อ 6(1) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
สมควรได้รับโทษภาคทัณฑ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตามค าสั่งที ่70369/2563 สั่ง ณ วันที่ 23 
พฤศจิกายน 2563 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ช านาญผล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา         
คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  เป็นแพทย์ประจ าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ มีหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วย ได้นัดผู้ป่วยโรคหัวใจมาท าหัตถการหลอดเลือดหัวใจที่ไม่เป็นไปตาม
ตารางนัดท าหัตถการหลอดเลือดหัวใจของศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หลังท าการรักษาผู้ป่วย
แล้วได้รับเงินที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรับมาจากญาติผู้ป่วยจ านวน 25,000 บาท อันเป็นเงินที่มิควรได้ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไว้ โดยเข้าใจว่าเป็นเงินที่ญาติผู้ป่วยมอบให้ 
โดยเสน่หาเป็นการตอบแทนแพทย์ผู้ท าการรักษามาเก็บไว้ และได้คืนให้กับญาติผู้ป่วยเมื่อทราบว่าถูกร้องเรียน
กล่าวหากันขึ้น การกระท ายงัไม่เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐาน
ให้รับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่าเงินที่รับไว้ดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ช านาญผล เป็นผู้เรียก
เอาจากญาติผู้ป่วย จึงไม่เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่พฤติการณ์การ
กระท าเข้าข่ายเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 มาตรา 39 วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ สมควรลงโทษตัดเงินเดือนผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ช านาญผล 
ร้อยละ 2 ของเงินเดือนที่ได้รับเป็นเวลาสองเดือน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ตามค าสั่งที่ 
1460/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 

3) อาจารย์พิชญา บุญศรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงในกรณีได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวหากระท าผิด
กฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมือง โดยมีประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 เรื่อง งดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเตอร์เน็ตขอให้ประชาชน
โดยทั่วไปงดการติดตาม ติดต่อ เผยแพร่ หรือการกระท าอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเผยแพร่เนื้อหาและข้อมูลของ
นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม มาเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์แก่นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังเป็นนักศึกษาในรายวิชาเรียน
จากรายวิชา 875 - 335 เศรษฐกิจในกลุ่มประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่น จ านวน 






