
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 424(1/2565)  

วันเสาร์ที ่15 มกราคม 2565 
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  

และ ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
-------------------------------------- 

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ นพ.จรัส  สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
18. รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์อาซีซัน  แกสมาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

เมือ่วันที่ 19 มีนาคม 2565 แลว

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 425(2/2565)
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21. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธศิักดิ์  ดือเระ  

22. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายเรวัต  รัตนกาญจน์ 
23. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   คณาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
26. นางสาวรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
3.  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ 
8.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
9.  ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

10. นางปัทมา  กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 หัวหน้างานการประชุม กองกลาง  
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ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

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.วศิน  สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
7.  ศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
12. ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย  งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
17. ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
18. ดร.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร  อัยรักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
20. ดร.สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล  สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
27. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
28. นางอภินันท์  ปานเจี้ยง ผู้อ านวยการกองคลัง 
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29. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์  
และแผน 

30. นางสาวปาริชาต จันทสุรัส ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
31. นางสาวกิติยา  แสะอาหลี รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการ 
 คุณภาพองค์กร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน  
 วิทยาเขตปัตตานี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
4.  ดร.บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขต 
 ปัตตานี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชดิชัย อุดมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุวุฒน์  ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
7.  อาจารย์ภักดี  ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สหกะโร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
11. อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์  อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 
12. อาจารย์นวมน  จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตภูเก็ต 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์  เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.  ดร.ศักดา  ขจรบุญ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจเพ่ือสังคม  

 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

 

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

ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรายงานตัวเป็นรายบุคคลเพื่อแสดงตนในการ  
เข้าประชุมตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  จากนั้นได้กล่าวต้อนรับ 
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขอขอบพระคุณที่ได้กรุณา
ตอบรับเป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกวาระหนึ่ง และเนื่องจากเป็นการประชุมในช่วงเทศกาล
วันปีใหม่ ประธานที่ประชุมได้ขอให้นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย อวยพรปีใหม่แก่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยได้อวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ 
วรรณะ สุขะ พละ ตลอดปีใหม่ 2565 และตลอดไป ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการทีข่อลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 1 ราย คือ นายวิจิตร  ณ ระนอง 

 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 423(6/2564)  
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
3.1  แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ได้น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้  

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management and Governance)  
มหาวิทยาลัยได้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Triple Learning Loop มาพิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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1. วงจรการเรียนรู้ที่ 1 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยพิจารณาใน 3 ประเด็น 
ดังนี้ 1) พิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน (Outcome Performance) 2) พิจารณาระบบปฏิบัติการ (System 
Implementation) และ 3) สมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหารและบุคลากร 

2. วงจรการเรียนรู้ที่ 2 การปรับเป้าหมายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
1) มหาวิทยาลัยต้องเป็นหัวรถจักรของการพัฒนา Power to Lead > Power to Support 2) การสร้างก าลังคน
ให้กับประเทศและพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3) Global & Frontier Research University ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสร้าง Impact ให้กับการพัฒนา และการแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตของประเทศและพื้นที่ และ 4) มหาวิทยาลัย 
มีเสถียรภาพทางการเงินและการบริหารจัดการ โดยพึ่งตนเองได้ 

3. วงจรการเรียนรู้ที่ 3 การปรับกระบวนทัศน์และวิธีคิดให้สอดคล้องกับยุคและสถานการณ์
ที่ก าลังเกิดขึ้นและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) Futuristic Vision & Strategic Management 
2 )  Learning & Working Platform 3 )  Research Management System 4 )  New Management Platform       
5) HR System และ 6) Law and Regulation (ระบบพัสดุ/ระเบียบการเงิน) 

จากวงจรการเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่เน้นความเป็น

เลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ  
โดยมีนัยส าคัญของการบรรลุวิสัยทัศน์ จ านวน 6 ประเด็น ดังนี้ 1) เป็นเลิศทางวิชาการ 

2) เป็นที่ยอมรับระดับสากล 3) สามารยกระดับคุณภาพชีวิต 4) เพื่อชุมชนและสังคม 5) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และ 6) การพัฒนาระบบ One PSU System  

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มีการปรับตัวเพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
1. สถานการณ์โควิดและโรคอุบัติใหม่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19   

ท าให้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเกิดการปรับตัวอย่างรุนแรงซึ่งท าให้เกิดความปกติใหม่ (New Normal) รวมถึง
รูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งด าเนินการในบทบาทใหม่ คือ การปรับตัวของ
มหาวิทยาลัยสู่โลกออนไลน์ (Digital Transformation) และการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ 

2. การเข้าสู่โลกดิจิทัล มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาระบบจัดการสมัยใหม่ภายในมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล ได้แก่ เพ่ิมทักษะของบุคลากร ปรับขนาดองค์กรให้เล็กลงเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
ปรับกฎระเบียบต่าง ๆ และน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน (Metaverse = Meta + Universe) 

3. ประเทศไทย 4.0 จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและการแข่งขันในศตวรรษ  
ที่ 21 ประกอบกับรัฐบาลได้ก าหนดแนวคิดการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้โมเดลไทย
แลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยจะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการท าให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่
มหาวิทยาลัย 4.0 โดยปรับบทบาทการด าเนินงานที่มุ่งเน้นภารกิจส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์สังคมโลก/อาชีพใหม่ และพัฒนาก าลังคนศักยภาพสูง 
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4. การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 1 กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
(Global and Frontier Research) จากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2564 ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สังกัดกลุ่ม 1 กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
(Global and Frontier Research) ซึ่งเป้าหมายที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยในการที่จะพลิกโฉมการด าเนินงาน ได้แก่ 
ยกระดับ Ranking University ผลิตก าลังคนระดับสูง การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ BCG (Bio-Circular-Green Economy) 
และการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานปี 2565-2570 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2565-2570 ได้ก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย เน้นพัฒนาคนในทุกมิติและ  

ทุกช่วงวัย ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยมุ่งให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้คุณค่าและได้
ประโยชน์มากกว่าปริญญาบัตร และนักศึกษานอกระบบได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และยกระดับคุณภาพชีวิต 
โดยก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างบัณฑิตคุณภาพสูงแห่งศตวรรษท่ี 21 
- กลยุทธ์ที่ 1.2 ขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต รองรับอาชีพ

หลากหลายในโลกยุคใหม่อย่างเท่าทัน 
- กลยุทธ์ที่ 1.3 ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Skill for the Future) อย่างเป็น

รูปธรรม ทั้ง Upskill และ Reskill คนท างาน 
- กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทุกอายุ ทุกช่วงวัย 

สามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา 
- กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต      

(Credit Bank) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ (Modular System) และสะสมเครดิต ไร้ข้อจ ากัด
เรื่องเวลา มหาวิทยาลัย อายุ และสามารถน าเอาประสบการณ์ท่ีมีมาเทียบหน่วยกิตได้ 

และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 1) จ านวนคนที่จบหลักสูตร Reskill, Upskill, 
HiFi, Non-Degree ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาประเทศ 2) จ านวนโครงการที่ยกระดับและปรับ
ทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 3) จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้   
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning และ    
4) จ านวนหลักสูตรที่ด าเนินการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและเอกชน (CWIE HiFi) 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การ
เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 1 กลุ่มพัฒนาระบบวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ที่มุ่งสู่การวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล  
และสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยเน้นการวิจัยขั้นสูงและการผลิตก าลังคนระดับสูง ค้นคว้าเพื่อสร้าง  
องค์ความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่เพื่อขยายพรมแดนของความรู้และสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที่ลุ่มลึก
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ในสาขาวิชาต่าง ๆ และสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ขั้นสูง  
โดยก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับโจทย์ ปรับระบบงบประมาณและการวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศไทย  
- กลยุทธ์ที่ 2.2 ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ 

สีเขียว (BCG) เน้นด้านอาหารและการเกษตร สุขภาพและการแพทย์ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
- กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และนวัตกรรม

สังคม 
และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 1) High Quality Publication : Scopus or WoS 

Q1 2) มูลค่าการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม 3) จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา (IP) 
ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Licensing) 4) จ านวนองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม และ 5) จ านวน
ธุรกิจฐานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นด้วยกลไกการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจเพ่ือสังคม มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยในพื้นที่ภาคใต้
ให้มีทักษะส าคัญสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต แก้ปัญหาและยกระดับชุมชนในภาคใต้ให้เกิดความยั่งยืนโดยใช้
องค์ความรู้และงานวิจัย และลดความเหลื่อมล ้าและเพิ่มโอกาสให้กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางในภาคใต้ 
โดยก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- กลยุทธ์ที่ 3.1 ขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม    
ใน 4 มิติ (เศรษฐกิจ สุขภาพสิ่งแวดล้อม สังคม/การศึกษา) ตามจุดเน้นของแต่ละวิทยาเขต  

- กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบงานบริการวิชาการหนุนเสริม  
และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ จ านวนชุมชน ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เข้าไปช่วยพัฒนา 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเป็นนานาชาติ ความเป็นนานาชาติเป็นแกนหลักในการ

ยกระดับคุณภาพในระดับสากลทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ รวมทั้งเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขัน และการสัมฤทธิผลของการวิจัย โดยก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 การสร้างมาตรฐานระดับนานาชาติ (International Standard) 
กลยุทธ์ที่ 4.2 การสร้างความตระหนักถึงความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) 
กลยุทธ์ที่ 4.3 การแสวงหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับชาติและนานาชาติ (Domestic 

and International Strategic Partners) 
กลยุทธ์ที่ 4.4 การเพ่ิมการรับรู้และยอมรับระดับนานาชาติ (International Visibility) 
กลยุทธ์ที่ 4.5 การบริหารจัดการและให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 1) จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับ

นานาชาติ 2) จ านวนหลักสูตรร่วมปริญญากับมหาวิทยาลัย 100 อันดับแรกของโลก 3) จ านวนนักศึกษาต่างชาติ 
และ 4) จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ทรงประสิทธิภาพในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปลดล็อคกฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เหมาะสมกับยุคสมัยและทันโลก 
กลยุทธ์ที่ 5.2 ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามการจัดกลุ่มอุดมศึกษา 

กลุ่ม 1 การพัฒนาระบบวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Frontier Research) เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 5.3 มุ่งเน้นการพึ่งตนเองในการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน และมี

เสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ที่ 5.4 ปรับกระบวนการท างานโดยใช้ดิจิทัลช่วยในการท างาน 
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนา Big Data Management/ระบบฐานข้อมูล 
และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 1) มีระบบฐานข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และ

ตัดสินใจในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 2) ร้อยละของรายได้สะสมที่เพิ่มขึ้นจากปีฐาน 3) สัดส่วนบุคลากรสาย
วิชาการต่อสายสนับสนุน และ 4) ระบบบริหารที่คล่องตัวและยืดหยุ่น 

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประสบความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยได้มี

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ในการด าเนินงาน ซึ่งจากการวิเคราะห์ในเบื้องต้นสามารถสรุปสถานะ
เป้าหมายที่ต้องการมุ่งไปในอนาคตได้ดังนี้  

Gap Analysis เป้าหมาย Current State Desired State 

ด้านยุทธศาสตร์ 
(Strategic Gap) 

ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

ระดับอาเซียน สาขาเกษตร อาหาร 
สุขภาพ 

ต้องการยกระดับไปสู่ระดับเอเชยี 
และระดับโลก 

 ขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ในระดับภาคใต้ การแปรรูปเกษตร การ
ท่องเที่ยว คุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง 

ต้องการยกระดับไปสู่ระดับประเทศ 

ด้านการบริหาร 
(Administration Gap) 

De bureaucratization Bureaucratization ต้องการกฎระเบยีบที่ยืดหยุ่น มีความ
เป็นอิสระ ก้าวข้ามวัฒนธรรมข้าราชการ 

 การบริหารความต่าง การบริหารความเหมือน 

ด้านสมรรถนะองค์กร 
(Capability Gap) 

เพิ่ม Talent สัดส่วน Talent ต่อบุคลากรต ่า ต้องการ Talent Management ที่มี
ประสิทธิภาพ 

 Global Network & 
Partnership 

มี Network & Partnership จ านวนหนึ่ง ต้องการแสวงหา Potential Network 
& Partnership 

 New Productivity Culture อยู่กับวัฒนธรรมแบบราชการมานาน ต้องปรับ Paradigm และสร้าง New 
Culture 

ด้านการลงทุน 
(Investment Gap) 

เสถียรภาพทางการเงิน      
จากการใช้ผลงานวิชาการ 

รายได้ส่วนใหญ่มาจากงบประมาณ
แผ่นดินและการบรกิารสุขภาพ 

ต้องการเพิ่มรายได้จากผลงานวิจยั 
นวัตกรรม และบรกิารวิชาการ 

 การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อ
ก่อให้เกิดรายได ้

การลงทุนส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการ
บริหารเงินรายได้ในสถาบันทางการเงิน 

ต้องเพิ่มการท าความรว่มมือกบั
ภาคเอกชนในการลงทุนขนาดใหญ่  
เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงิน และมี
บริษัทร่วมทุน (PSU Holding Company) 

ซึ่งจากการก าหนดสถานะเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะจัดการประชุมระดมความ
คิดเห็นจากประชาคม เพ่ือสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  
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ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ลดแรงเสียดทานของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่รับการเปลี่ยนแปลง 

ตามหลัก 20 : 60 : 20 
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision) และการสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ 
3. การบูรณาการสานพลังทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
การด าเนินงานเพ่ือปรับมหาวิทยาลัยสู่อนาคต 
การจัดท ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1)  ยุทธศาสตร์หลัก

ของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดยอธิการบดี 2) ยุทธศาสตร์ตามภารกิจ รับผิดชอบโดยรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ 
โดยการถ่ายทอดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นกลยุทธ์ระดับรองอธิการบดี เพ่ือขับเคลื่อนให้กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ประสบความส าเร็จ และ 3) ยุทธศาสตร์ระดับส่วนงาน รับผิดชอบโดยหัวหน้าส่วนงาน เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์  
ตามภารกิจให้บรรลุความส าเร็จ  

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดประชุมสมัชชา ม.อ. ในอนาคต เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ

บุคลากร โดยจัดกิจกรรม Focus Group ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ และบุคลากรทุกคน ในวันที่ 23 และ 25 
กุมภาพันธ์ 2565 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะว่าประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาท  
ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นที่รวมขององค์ความรู้ทุกศาสตร์และมีทรัพยากร
หลากหลาย ซึ่งแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะต้องน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ เช่น ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยควรจะจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่จังหวัดที่มีวิทยาเขตตั้งอยู่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางหลักในการประสานการขับเคลื่อนการจัดท าแผนพัฒนา 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความส าคัญซึ่งจะต้องพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการสัมมนาสภามหาวิทยาลัย (Retreat) เพื่อพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต และรวบรวม
เผยแพร่ทางกลุ่มไลน์ของสภามหาวิทยาลัย  

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  
ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข  ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ     
ได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหา
ทุกท่านพิจารณา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

 2. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ และแจ้งการทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญที่ต้องการขับเคลื่อน
ใน 4 ปีข้างหน้าโดยกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

 3. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน  
10 หน่วยงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ของแต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานซึ่งจะให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสรรหา จ านวน 11 คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนส านักงานบริหารคณะ 2 คน และผู้แทนสาขา สาขาละ 1 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่อ
อธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

4. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานในคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะ
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เสนอชื่อต่ออธิการบดีประธานกรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 ชื่อ 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอชื่อโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหา 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

6. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อ
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนา
ในฐานะที่จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจ านวน 13 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 5 ราย 

7. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมา
สนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะ  
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 1 และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสุดทา้ย     
ของการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีผู้ตอบรับการ
เชิญมาสนทนา จ านวน 1 ราย เมือ่วันที่ 21 กันยายน 2564 
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8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็น
มหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 1 และท่ีเป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564   

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีบุคคล  
ที่เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ ่งตามความในข้อ 13 วรรคสาม ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ . 2561 ได้ก าหนดไว้ว่า “กรณีที่
คณะกรรมการสรรหาคณบดีเห็นว่าไม่มีผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณบดี หรือสภามหาวิทยาลัยไม่ให้ความเห็น
ชอบชื่อที่เสนอมา ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีใหม่  ตามวิธีที่  
สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม" คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอเสนอวิธีการสรรหา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. ขอยกเว้นการปฏิบัติตาม ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 (1) (2) และ (3) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 

2. ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ 
3. ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเพียงพอและด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่าสองคนเพ่ือเชิญมาสนทนาต่อไป 

4. เมื ่อได้รายชื ่อผู ้ตอบรับการทาบทามที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ตามที่กรรมการสรรหาคณบดีทาบทามแล้ว ให้ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าสนทนาและน าเสนอ
แนวทางการบริหารคณะตามแผนพัฒนาคณะต่อคณะกรรมการสรรหา 

5. ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีด าเนินการตามข้อ 12 (4) และข้อ 13 ตามล าดับ 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง

คณบดี พ.ศ. 2561 ให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยประธานที่ประชุมได้ขอให้คณะกรรมการนโยบาย
พลิกโฉมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยน าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

2. ในการบริหารองค์กร ผู้น ามีความส าคัญ คณบดีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะจึงมีบทบาท
ส าคัญอย่างมาก ปัจจุบันการสรรหาผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณบดีท าได้ค่อนข้างยาก มหาวิทยาลัยอาจจะ
พิจารณาแนวทางสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาท างานเพื่อส่วนรวมร่วมท างานกับทีมบริหาร ซึ่งจะท าให้การ
บริหารงานมีความต่อเนื่อง 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบวิธีการสรรหาตามที่คณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอ 
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5.2  การแต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ดร.บุญปลูก ชายเกตุ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหา
ตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ ที ่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ และแจ้งการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญ
ที่ต้องการขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

3. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยได้ออกหนังสือแจ้งกลุ่มงาน จ านวน 2 กลุ่มงาน 
ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ กลุ่มงานบริหารคณะ และกลุ่มงานวิชาการ เพื่อจัดด าเนินการให้
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของแต่ละกลุ่มงานประชุมปรึกษาหารือกัน
ในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และ
คัดเลือกผู้แทนหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อคณะกรรมการ
สรรหาฯ โดยก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลของแต่ละกลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารคณะ จ านวน 3 คน และกลุ่มงาน
วิชาการ จ านวน 9 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

4. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ปฏิบัติงาน
ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 (วันที่พบบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เสนอชื่อได้จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอชื่อได้คนละ 1 ชื่อ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

6. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในประชุมเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อ จากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายนอกเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจ านวน 9 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเชิญผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ จ านวน 4 ราย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 
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7. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์
การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะ   
เพ่ือขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยให้แจ้งการตอบรับการทาบทามภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 

8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มงานในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสนทนากับผู้ตอบรับการ
ทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยน าเสนอแนวทาง 
การบริหารคณะและกลยุทธ์การน าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและประเด็นส าคัญที่ได้
มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะและที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสม
จะด ารงต าแหน่งคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอ
สภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
เป็นต้นไป 

 
5.3  การแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน
กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ด าเนินการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ตามล าดับ ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ นัดประชุมหารือวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 

2. มหาวิทยาลัยได้ออกหนังสือแจ้งเวียนขั้นตอนการกลั่นกรองฯ ให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 

3. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบบุคลากรส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรยีนรู ้เมื่อวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2564 



15 
 

4. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 แจ้งหัวหน้าฝ่าย จ านวน 4 ฝ่าย ในส านักการศึกษา
และนวัตกรรมการเรียนรู้ คือ ฝ่ายบริหารและจัดการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเรียนรู้ และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร เพื่อจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดส านัก
การศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยงาน ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ หน่วยงานละไม่เกิน 2 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานซึ่งจะ
ให้ข้อมลูการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ หน่วยงานละ 1 คน รวม 4 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการกลั่นกรอง ฯ 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  

5. แจ้งผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยสังกัดส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
ทุกคน โดยยึดรายชื่อ ณ วันที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบบุคลากร คือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งประสงค์
จะเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยแต่ละคนสามารถ
เสนอชื่อได้จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอต่ออธิการบดี ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2564 

6. แจ้งคณะ วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนงานที่มีหลักสูตร) หากประสงค์จะ
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ สามารถเสนอชื่อได้ส่วนงานละ 
1 ชื่อ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน โดยให้เสนอต่ออธิการบดี ประธานกรรมการ
กลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

7. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ีอพิจารณากลั่นกรองข้อมูลรายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จากการเสนอชื่อ จากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน 
ผลงาน ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวน 14 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ
มาสนทนากับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จ านวน 5 ราย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 

8. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยได้ออกหนังสือแจ้งผู้ผ่านการกลั่นกรองจากการ
เสนอชื่อเพ่ือพิจารณาการตอบรับการทาบทาม โดยให้ผู้ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารส านักการศึกษา
และนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือแนวทางการบริหารที่เป็น
แนวคิดของผู้ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 

คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรม
การเรียนรู้ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 
ดร.วันดี สุทธรังษี ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565 เป็นต้นไป 
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5.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่ 024/2561 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561        

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั ้งให้ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาการอิสลาม ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
4 ปี ในวันที่ 16 สิงหาคม 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 
6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

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

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่าจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ดังนี้ 
1.1 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว 
1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข 
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1.3 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 
2. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน ดังนี้ 

2.1 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
2.2 คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

3. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่นในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง ได้แก่ 
คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

5.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2565 

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจ าทุกปี 
โดยได้เชิญผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในโอกาสเดียวกันด้วยนั้น ส าหรับการพิจารณา   
มอบปริญญากิตติมศักดิ์จะต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

“ข้อ 8  ให้คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษาท าหน้าที่
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 

8.1  องค์ประกอบ 
8.1.1 อธิการบดี ประธาน 
8.1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย สาขาวิชาละ

หนึ่งคน จาก 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8.1.3 ประธานสภาอาจารย์ 
8.1.4 รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบงานวิชาการท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

8.2  อ านาจหน้าที่ 
ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและหรือ

พิจารณากลั่นกรองรายชื่อจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 8 โดยให้มีหน้าที่รวบรวมและเสนอข้อมูลต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์” 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ ์ประจ าปี 2565 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2565 ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย กรรมการ 

(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
3.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  กรรมการ 

(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
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4.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการ 

(สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

5.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 

6.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 

5.6  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ 

ตามความในข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ประกอบด้วย  

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ  

2. อธิการบดี       รองประธานกรรมการ  

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน  กรรมการ  

 (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1 คน  

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 คน  

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1 คน)  

4. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   กรรมการ  

5. รองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ  

6. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่     ผู้ช่วยเลขานุการ 

และตามที่มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ตามค าสั่งที่ 

007/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย  

1. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการ  

2. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี กรรมการ  

4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข  กรรมการ  

5. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์  กรรมการ  

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง และได้มีประกาศ

ส านักนายกรัฐมนตรี เรื ่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 ตามประกาศฯ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ดังนี้  

1. แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน เป็นประธานกรรมการ  

2. แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ  

   ประกอบด้วย  

2.1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    จ านวน 1 คน  
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2.2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จ านวน 1 คน 
2.3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จ านวน 1 คน 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  กรรมการ 
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข  กรรมการ 
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

3.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์  กรรมการ 
(สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

 
5.7  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามหนังสือที่ ศธ 0511/ว74 ลงวันที่ 19 มกราคม 2550 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ 
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งมติของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2550 เมื ่อวันที่ 4 มกราคม 2550 เสนอแนะให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดให้้มี
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและ              
ผู้้ทรงคุณวุฒภิายนอก จ านวน 3 - 5 คน และมีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ และปฏิบัติงานด้านธุรการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งและได้มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย    
ในคราวประชุมครั้งที่ 423(6/2564) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 2 ราย ดังนี้  

1. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์   ประธานกรรมการ  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข  กรรมการ 
ซึ่งประธานกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2 ราย  

คือ ม.ล.อยุทธ์ ไชยันต์ และนายณพงศ์ ศิริขันตยกุล มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพ่ิมเติม  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1.1  ม.ล.อยุทธ์  ไชยันต์ กรรมการ 
1.2  นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล กรรมการ 
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5.8  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตามความในข้อ 3 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้สภา

สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ประกอบด้วย 

1. ประธานกรรมการ ซึ่งมาจากกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ    
ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบัน  
อุดมศึกษานั้น ๆ โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาจ านวนไม่น้อย

กว่าหกคน 
ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 423(6/2564) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2564 ได้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์ นพ.ยง  ภู่วรวรรณ กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  จริะรัตนานนท์ กรรมการ 
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา  รัตนาปนนท์ กรรมการ 
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข กรรมการ 

8. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการ 
9. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย กรรมการ 
10. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ กรรมการ 
11. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา กรรมการ 
12. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ เลขานุการ 
13. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ 

14. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระการด ารงต าแหน่งของ

ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
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ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 
7 ธันวาคม 2564 ไดร้ับทราบร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการฯ แล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามท่ีเสนอ 

 
5.9  การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ านวน 2 ราย 
ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์  
2. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร คันธโชติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ดังนี้ 
“ข้อ 3 ผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จะต้องเป็น

ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความช านาญเป็นพิเศษ และพ้นจาก
ต าแหน่งโดยไม่มีความผิดสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมี
ความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศ 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ซึ่งเกษียณอายุ 
และมีคุณสมบัติตามข้อ 3 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติภายในก าหนดเวลาไม่ช้ากว่าการเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรประจ าปีตามปกติ” 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดคุณสมบัติผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดังนี้ 1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย   
สงขลานครินทร์ และหรือสาขาวิชาที่ตนเองสอน 2) อ านวยประโยชน์ด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี และ 3) เป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่
งานของคณะเป็นอย่างมาก 

มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ านวน 2 ราย คือ ศาสตราจารย์
ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย และศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร คันธโชติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหนง่ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร คันธโชติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
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5.10 การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เพ่ิมเติม) 
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 423(6/2564) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 040/2564      
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการเพิ่มเติม 
จ านวน 2 ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร และ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีบทบาทส าคัญในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลระดับประเทศ และมองเห็น
ภาพการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ รวมถึงมีการน าศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลไปประยุกต์ใช้
ในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จึงขอเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร และ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา เป็นกรรมการนโยบาย
บริหารบุคคลเพ่ิมเติม  

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการนโยบาย 
บริหารบุคคล (เพ่ิมเติม) จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา  อัครบวร  
2. ดร.บวรนันท์  ทองกัลยา 
 

5.11 การขออนุมัติแก้ไขสัญญาและการขยายเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรม
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ที่ดินเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ณ ที่ดินเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 392(12/2560) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2560 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติการสั่งจ้าง บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ก่อสร้างอาคารศูนย์
นวัตกรรมทางวิชาการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินทั้งสิ้น 219,980,000 บาท 

2. อธิการบดีลงนามในสัญญาจ้างฯ เลขที่ ก.ร20/2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 ก าหนด
แล้วเสร็จภายใน 750 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา คือ เริ่มท างานตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 และจะต้อง
ท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563  

3. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 414(4/2563) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2563 ไดอ้นุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ โดยการรับรองสัตยาบัน ตามบันทึกที่ มอ 091/320 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
โดยอธิการบดีลงนามในสัญญาจ้างฯ เลขที่ ก.ร20/2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลงวันที่ 
15 มกราคม 2562 โดยแก้ไขสัญญาในกรณีดังนี้ 

3.1 แก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ โดยมีค่างานลดลง เป็นเงิน 10,640,594.32 
บาท พร้อมแก้ไขงวดเงินงวดที่ 2-6 วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา เป็นเงิน 209,339,405.68 บาท 
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3.2 ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง จ านวน 68 วัน เนื่องจากมหาวิทยาลัย   
สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจากการแก้ไขแบบเสาเข็มเจาะ จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็ นสิ้นสุด
สัญญาวันที่ 1 มิถุนายน 2563 

4. สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 414(4/2563) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563  
ได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ โดยการรับรองสัตยาบัน ตามบันทึกที่ มอ 091/320 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 
2563 ในคราวประชุมครั้งที่ 414(4/2563) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 อธิการบดีได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ 
เลขที่ ก.ร20/2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ในกรณีเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขงวดงาน งวดเงิน งวดที่ 4 และงวดที่ 6 โดยไม่กระทบวงเงินค่าก่อสร้าง และระยะเวลาก่อสร้างแต่อย่างใด 

5. สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 414(4/2563) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563  
ได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ ตามบันทึกที่ มอ 016/63-01338 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และอธิการบดี
อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ ตามบันทึกที่ มอ 003.25/64-02650 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 พร้อมลงนามในสัญญา
เลขที่ ก.ร20/2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ลงวันที่  27 กันยายน 2564 โดยแก้ไขสัญญา
ในกรณีดังนี ้

5.1 ผู้รับจ้างแปรสภาพจาก บริษัทซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด เป็นบริษัท   
ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  

5.2 แก้ไขรูปแบบรายการเสาเข็มเจาะและฐานราก ส่งผลให้มีงานเพ่ิม เงินเพ่ิม ในงวดที่ 
9 จ านวน 1,309,941.94 บาท รวมเป็นเงินค่าจ้างก่อสร้างทั้งสิ้น 210,649,347.62 บาท รวมถึงมีวันเพ่ิมอีก 20 วัน 

5.3 ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง จ านวน 560 วัน กรณีมหาวิทยาลัยสั่งหยุดงานตั้งแต่
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ขยายระยะเวลาการก่อสร้างเป็นจ านวนทั้งสิ้น 580 วัน 
สัญญาเดิมสิ้นสุดวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นสัญญาสิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2565 (1,398 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา) 

6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา มีมติให้ แก้ไข
สัญญาจ้างฯ ครั้งที่ 4 ในกรณีดังต่อไปนี้ 

6.1 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมเติมให้กับผู้รับจ้าง จ านวน 510 วัน เนื่องจากมหาวิทยาลัย
สั่งหยุดงาน โดยนับวันขยายต่อจากสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 คือขยายให้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 
จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งเข้าท างาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นจ านวน 510 วัน 

6.2 เนื่องจากผู้รับจ้างร้องขอให้ขยายเวลาเตรียมงานอีกจ านวน 45 วัน ในกรณีที่
มหาวิทยาลัยสั่งหยุดงานเป็นระยะเวลาที่นานมาก ซึ่งไม่ทราบได้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อใด ผู้รับจ้างจึงได้มีการยกเลิก
การใช้น ้าและไฟฟ้าไปเพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย เมื่อมหาวิทยาลัยแจ้งเข้าให้ท างานใหม่จึงต้องเริ่มต้นกระบวนการ
ก่อสร้างใหม่อีกครั้ง เช่น การขอใช้น ้า ไฟฟ้า น าเข้าเครื่องจักร ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ รับจ้างเข้าท าการ
เจาะเสาเข็มต้นแรกในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นับเป็นวันที่ 50 นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งให้เข้า
ท างานในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีมติเห็นชอบในการขยายเวลา 45 วัน ตามที่ผู้รับ
จ้างร้องขอ ดังปรากฏในรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมเอกสารประกอบ รวมขยาย
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ระยะเวลาทั้งสิ้น 555 วัน เดิมก าหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มกราคม 2565 (1 ,398 วันนับถัดจากวัน  
ลงนามในสัญญา) เป็นก าหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 (1,953 วันนับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา) 

7. คณะกรรมการนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และพัสดุ ในคราวประชุมครั้งที่ 1 
(1/2564) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอ านาจของอธิการบดีก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้ว และมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง
อาคารศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการฯ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ก.ร 20/2561 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมเติมให้กับผู้รับจ้างจ านวน 510 วัน และขยายเวลาเตรียมงานอีกจ านวน 45 วัน 
รวมขยายระยะเวลาให้กับผู้รับจ้างทั้งสิ้นจ านวน 555 วัน เดิมก าหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายในวันที่  2 มกราคม 
2565 (1,398 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) ขยายเวลาจ านวน 555 วัน เป็นก าหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายใน
วันที่  11 กรกฎาคม 2566 (1,953 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)  

อ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ข้อ 84 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายใน
วงเงิน ดังต่อไปนี้ 1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท  2) ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น     
เกิน 200,000,000 บาท ซึ่งตามบัญชีเอกสารแนบท้าย ก าหนดประเภทของผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น       
(5) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย 

อ านาจในการแก้ไขสัญญา 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจ
ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชนแ์ก่
หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 4) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
พ.ศ. 2560 ข้อ 161 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ และข้อ 165 วรรคสาม เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

อ านาจในการพิจารณาขยายเวลา 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 

การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มี
อ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้ 1) เหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 2) เหตุสุดวิสัย 3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับ
ผิดตามกฎหมาย 4) เหตุอื ่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่
คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
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ผู้รับจ้างส่งหนังสือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการขยายเวลา จ านวน 580 วัน ในคราว
แก้ไขสัญญาเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 เนื่องจากเห็นว่าจ านวน 580 วันนั้นยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัย
สั่งหยุดงาน และยังไม่สั่งเข้าท างาน มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สามารถก าหนดวันสั่งเข้าท างานที่
ชัดเจนได้ ประกอบกับหลักการพิจารณาขยายเวลาจะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง จึงก าหนดเอา
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติคือวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันสิ้นสุดการขยายเวลา และจะพิจารณาขยาย
เวลาให้ผู้รับจ้างอีกครั้งเมื่อมีการสั่งเข้าท างาน ท าให้การพิจารณาขยายเวลาให้ผู้รับจ้าง เฉพาะกรณีสั่งหยุดงาน 
จ าเป็นต้องแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 

1. ตั้งแต่วันที่สั่งหยุดงาน 4 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จ านวน 
560 วัน (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3) 

2. นับช่วงเวลาต่อจาก สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 คือวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 
จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งเข้าท างาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นจ านวน 510 วัน 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงพิจารณาให้แก้ไขสัญญาเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 ขยายเวลาให้กับ
ผู้รับจ้างในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. กรณีมหาวิทยาลัยสั่งหยุดงาน โดยนับช่วงเวลาต่อจากสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 
คือขยายเวลาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งเข้าท างาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 
2564 เป็นจ านวน 510 วัน  

2. ผู้รับจ้างร้องขอเวลาเตรียมงานอีก 45 วัน เนื่องจากการสั่งหยุดงานของมหาวิทยาลัย
เป็นระยะเวลาที่นานมาก ซึ่งไม่ทราบได้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อใด ผู้รับจ้างจึ งได้มีการยกเลิกการใช้น ้าและไฟฟ้าไป  
เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย เมื่อมหาวิทยาลัยแจ้งเข้าให้ท างานใหม่จึงต้องเริ่มต้นกระบวนการก่อสร้างใหม่อีก
ครั้ง เช่น การขอใช้น ้า ไฟฟ้า น าเข้าเครื่องจักร 

รวมขยายเวลาทั้งสิ้น 555 วัน โดยสัญญาเดิมก าหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มกราคม 
2565 (1,398 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) เป็นก าหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 
(1,953 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) โดยการแก้ไขสัญญาจ้างครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและเป็น
ความจ าเป็นโดยไม่ท าให้มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์แต่อย่างใด  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากสัญญาเช่าที่ดินของการ
รถไฟแห่งประเทศไทยใกล้จะครบก าหนดสัญญา ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในท าเลที่ดี สามารถท าธุรกิจได้  เพื่อเป็น
การป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยควรจะรีบด าเนินการเจรจาขอต่อสัญญาที่ดินเช่ากับการรถไฟ
แห่งประเทศไทย  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง
อาคารศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการฯ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ก.ร20/2561 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 
ที่ 4 ในกรณีขยายระยะเวลาการก่อสร้างเนื่องจากสั่งหยุดงานและระยะเวลาเตรียมงานก่อสร้างจ านวน 555 วัน 
จากเดิมก าหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มกราคม 2565 (1 ,398 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) เป็น
ก าหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 (1,953 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการนโยบาย 
6.1  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี (คณะกรรมการนโยบายการศึกษา) 
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2565 เป็นต้นไป 
ซึ่งหลักสูตรมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. เหตุผลในการเปิดหลักสูตร เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ของสภาพสังคมในยุคปกติวิถีใหม่ (New Normal) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
เป็นผลให้การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องปรับสภาพให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ตลอดจน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ที่มุ่งเน้นให้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ให้มีทักษะสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมทางสังคม การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้จึงจ าเป็นต้องพัฒนาอย่างรวดเร็วให้ทัน
ต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง 

2. ผลลัพธ์ของบัณฑิต คือ สร้างองค์ความรู้เชิงนโยบาย การบริหารการเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์บริหารให้เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมพหุวัฒนธรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

3. เปิดชุดวิชา (Module) จ านวน 1 ชุดวิชา คือ 260-701 ชุดวิชาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
และการบริหารนโยบายทางการศึกษา จ านวน  6((4)-4-10)  หน่วยกิต 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1(1/2564) เมื่อวันที่ 
29 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. หลักสูตรควรจะมีเป้าหมายที่ท าให้ผู้บริหารการศึกษาบริหารงานที่ท าให้เกิดการเรียนรู้

เชิงลึก (Learning Insights) ในการท างาน การเป็นครูนอกจากมีภาระงานสอนแล้วจะต้องเรียนรู้เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
การสอนด้วย 

2. ระบบการศึกษาของประเทศไทยเป็นการบริหารราชการไม่ได้เป็นการบริหารเพื่อการ
เรียนรู้ของเด็ก ซึ่งในประเทศฟินแลนด์เชื่อว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้น การบริหารการศึกษา
จะต้องรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วย ซึ่งอาจจะพิจารณาใช้ PLC (Professional Learning 
Community) 

3. ผู้บริหารการศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Agentic Teacher) มีความเป็นผู้ก่อการ (Agency) และส่งเสริมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเพ่ือสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ 
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6.2  ยกเลิกการเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะกรรมการนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และพัสดุ) 

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนกขอยกเลิกการเป็นสถาบันเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วิทยาลัยพยาบาล    
บรมราชชนนี ยะลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี และ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เนื่องจากสถาบันพระบรมราชชนกได้ปรับเปลี่ยนเป็นสถาบัน 
อุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็น
นิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และมี
อ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันได้ โดยขอยกเลิกการเป็น
สถาบันเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 
7 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. ยกเลิกการเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของวิทยาลัยพยาบาล    

ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ยะลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี และ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 

2. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ยกเลิกการสมทบของวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องพิจารณาทักท้วง  

7.1  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะกรรมการนโยบายการศึกษา   
ด้วยคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1(1/2564) เมื่อวันที่ 29 

ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
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7.2  การเปิดรายวิชา การเปิดรายวิชาศึกษาท่ัวไปและขอเพ่ิมแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลง
รายวิชาบังคับก่อน การเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับเรียนร่วม การปรับค าอธิบายรายวิชา และการเพิ่ม ปรับลด 
และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญา
ตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่   

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 126(15/2564) 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 127(16/2564) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเปิดรายวิชา การเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปและเพ่ิมแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน การเปลี่ยนแปลง
รายวิชาบังคับเรียนร่วม การปรับค าอธิบายรายวิชา และการเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. การเปิดรายวิชา 831-847 เทคโนโลยีความร้อนแสงอาทิตย์ (Solar Thermal Technology) 
3((3)-0-6) หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือก (กลุ่มที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Environment and 
Energy)) โดยจัดสอนให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
พลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1      
ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  

2. การเปิดรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป กลุ่มวชิาเลือก ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทุกหลักสูตร จ านวน 2 รายวิชา คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 

1) รายวิชา 473-001 เงินทองต้องรอบรู้ (Financial Literacy for a Better Life) 
จ านวน2((2)-0-4) หน่วยกิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

2) รายวชิา 473-002 การอ่านงบการเงินเพ่ือการลงทุน (Reading Financial Statements 
for Investment) จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป  

3. การเปิดรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและเพ่ิมแผนการศึกษา ในหลักสูตรเกษตรศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้  

1) การเปิดรายวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 8 รายวิชา ดังนี้  
512-151  ศาสตร์พระราชาเพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษย ์ 4(0-8-4)  หน่วยกิต 
512-152  ชีวิตที่ดีและวิถีพลเมือง                      5(0-10-5) หน่วยกิต 
512-153  F2M จากฟาร์มสู่ตลาด     1(0-3-0)  หน่วยกิต 
512-154  ชีวิตสมัยใหม่กับเทคโนโลยีดิจิทัล 4(0-8-4) หน่วยกิต 
512-155  คิดดี มีสุข  4(0-8-4) หน่วยกิต 
512-156  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  4(0-8-4)  หน่วยกิต 
512-157  การจัดค่ายพักแรมและนันทนาการ 2(0-4-2)  หน่วยกิต 
512-158  พืชและอาหารปลอดภัย  6((2)-8-8)  หน่วยกิต 
 



29 
 

2) เพิ่มแผนการศึกษาแบบ Cooperative and Work-Integrated Education  
เดิม ใหม ่

1. แผนการศึกษาแบบฝึกงาน 
2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

1. แผนการศึกษาแบบฝึกงาน 
2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
3. แผนการศึกษาแบบ Cooperative and Work-Integrated Education 

4. การเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน ของรายวิชา 473-200 การบริหารการเงิน (Financial 
Management) จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 64 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาการจัดการ 

เดิม ใหม ่

473-200  การบริหารการเงิน                   3((3)-0-6) 
              Financial Management 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน :  464-101 การบัญชีการเงินเบื้องต้น 
Prerequisite : 464-101 Fundamental Financial   Accounting               
ค าอธิบายรายวิชา 
        ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของ
ข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคดิ หลักการและวิธีการบันทึก
ตามหลักการบญัชีคู่ การบันทึกรายการในสมดุรายวันท่ัวไป  
การผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท การจัดท างบทดลอง   
การปรับปรุงบัญชีและการปิดบญัชี การจัดท ากระดาษท าการ  
งบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขาย และกจิการ
อุตสาหกรรม ระบบภาษมีูลคา่เพิม่ 
         Definition and objectives of accounting; benefits 
of accounting information; conceptual framework; 
principles and methods of double-entry accounting; 
transactions recording in general journal; posting; trial 
balance; adjusting and closing entries; worksheet 
preparation; financial statements of service, 
merchandising and manufacturing business; value 
added tax system 
 
 

473-200  การบริหารการเงิน                   3((3)-0-6) 
             Financial Management 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 464-111 หลักการบัญชีขั้นต้น 
Prerequisite : 464-111 Principles of Accounting 
ค าอธิบายรายวิชา 
        ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของ
ข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญตัิวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 หลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมดุ
รายวันท่ัวไป และสมุดรายวันเฉพาะ การผ่านรายการไปบญัชี
แยกประเภท บัญชีคุมและบญัชีย่อย การจัดท างบทดลอง    
การปรับปรุงบัญชีและการปิดบญัชี การจัดท ากระดาษท าการ 
การจัดท างบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขาย
สินค้า และกิจการอุตสาหกรรม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบใบส าคัญ 
และระบบเงินสดย่อย    
        Definition, objectives of accounting; benefits of 
accounting information; conceptual framework for financial 
reporting; Accounting Act B.E.2543; Accounting Profession 
Act, B.E.2547; double-entry accounting; transaction 
recording in  general journal and special journal; posting; 
controlling accounts and subsidiary ledgers; trial balance; 
adjusting and closing entries; worksheet preparation; 
financial statements preparation of service, merchandising 
and manufacturing businesses; value added tax; voucher 
system and petty cash system 
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5. การเปลี่ยนรายวิชาบังคับเรียนร่วมเป็นรายวิชาบังคับก่อน ส าหรับรายวิชา 675-533 
คลินิกครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 1 จ านวน 2(0-6-0) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ หลักสูตร 
ทันแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 61 ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป คณะทันตแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

675-533 คลินิกครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 1  2(0-6-0)  
(Clinical Crown and Fixed Partial Denture I) 

675-533 คลินิกครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 1  2(0-6-0)             
(Clinical Crown and Fixed Partial Denture I) 

รายวิชาบังคับก่อน (Prerequisites): 
675-325  ครอบฟันและฟันเทียมตดิแน่น 1 
 Crown and fixed partial denture I 
รายวิชาบังคับร่วม (Corequisites): 
675-422  ครอบฟันและฟันเทียมตดิแน่น 2 
 Crown and fixed partial denture II 

รายวิชาบังคับก่อน (Prerequisites):  
675-325  ครอบฟันและฟันเทียมตดิแน่น 1 
 Crown and fixed partial denture I 
675-422  ครอบฟันและฟันเทียมตดิแน่น 2 
 Crown and fixed partial denture II 

6. การปรับค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาชีพ กลุ่มวิชาบังคับ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จ านวน 9 รายวิชา ส าหรับนักศึกษารหัส 61 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1           
ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป คณะทันตแพทยศาสตร์  

1) รายวิชา 650-431 การเตรียมความพร้อมทางคลินิก   จ านวน 1(0-3-0) หน่วยกิต 
2) รายวิชา 665-531 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1   จ านวน 3(0-9-0) หน่วยกิต 
3) รายวิชา 665-631 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2  จ านวน 3(0-9-0) หน่วยกิต 
4) รายวิชา 670-421 ทันตกรรมส าหรับเด็ก       จ านวน 2(1-3-2) หน่วยกิต  
5) รายวิชา 670-422 ทันตกรรมจัดฟัน 1   จ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิต  
6) รายวิชา 670-521 ทันตกรรมจัดฟัน 2   จ านวน 2(1-2-3) หน่วยกิต  
7) รายวิชา 675-321 การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคของฟันและเนื้อเยื่อ     

ปริทันต์  จ านวน 2(1-2-3) หน่วยกิต                                                                              
8) รายวิชา 675-325 ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 1  จ านวน 3(2-3-4) หน่วยกิต 
9) รายวิชา 675-422 ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 2  จ านวน 2(1-3-2) หน่วยกิต 

7. การปรับค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาชีพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 จ านวน 6 รายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์   

1) รายวิชา 221-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2  จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต
 2) รายวิชา 221-311 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 4((3)-3-6) 
หน่วยกิต  

3) รายวิชา 221-361 วิศวกรรมการทาง  จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต
 4) รายวิชา 221-411 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก จ านวน 4((3)-3-6) 
หน่วยกิต 



31 
 

5) รายวิชา 221-472 การก่อสร้างและการจัดการงานวิศวกรรมโยธา จ านวน 3((3)-0-6) 
หน่วยกิต 

6) รายวิชา 221-473 ชุดวิชาการจัดการโครงการก่อสร้างและความปลอดภัย จ านวน 
9((8)-3-16) หน่วยกิต 

8. การเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 13 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์  

2) เพิ่ม ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการนวดไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
คณะการแพทย์แผนไทย  

3) เพิ่ม ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะการแพทย์แผนไทย 

4) เพิ่ม ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการแพทย์แผนไทย 

5) ปรับลด และเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ 

6) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์
และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์  

9) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

10) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

11) เพ่ิม และลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

12) เพ่ิม และลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
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13) เพ่ิม และลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

9. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จ านวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์  

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์  

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ   

5) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการ 

6) เปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

7) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

8) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

9) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 
7.3  การปรับปรุงรายวิชาและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2564 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงรายวิชา และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ดังนี้ 

1. การปรับปรุงรายวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพิ่มรายวิชากลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา ประเภท

รายวิชากีฬา จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ 281-206 การสร้างสมรรถภาพทางกาย (Body Conditioning) 1(0-2-1) 
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หน่วยกิต, 281-211 ซอฟท์บอล (Softbal) 1(0-2-1) หน่วยกิต, 281-212 ฮอกกี้ (Hockey) 1(0-2-1) หน่วยกิต 
และ 281-224 ปันจักสีลัต (Pencak Silat) 1(0-2-1) หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษารหัส 61xxxxxxxx เป็นต้นไป 

2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป เพิ่มรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา และปรับหน่วยกิตกลุ่ม
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา คณะรัฐศาสตร์  

2. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกศิลปศึกษาและวิชาเอก   
สุขศึกษา) 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกศิลปศึกษาและวิชาเอก   
สุขศึกษา) 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

6) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 
7.4  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร การเปิดชุดวิชา  

และการเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 66(4/2564) 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และโดยมติเวียน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประหลักสูตร การเปิดชุดวิชา และการเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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2. การเปิดชุดวิชา (Module) ในกลุ่มวิชาชีพเลือก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขต   
สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป จ านวน 2 ชุดวิชา 
ดังนี้ 

1) ชุดวิชา 936-451 ชุดวิชาภาษาจีนส าหรับงานโรงแรม (Module : Chinese for 
Hotels) จ านวน 6(3)-6-9) หน่วยกิต 

2) ชุดวิชา 936-452 ภาษาจีนเพ่ือการบริการการท่องเที่ยว (Module : Chinese for 
Tourism Services) จ านวน 6((3)-6-9) หน่วยกิต 

3) การเพิ่มรายวิชา 936-317 การฝึกงาน 1 จ านวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง ในแผน  
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 
7.5  การอนุมัติใช้ชื่อปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิตของหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564    
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
414(4/2563) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรดังกล่าว แล้วนั้น เนื่องจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีข้อสังเกตเก่ียวกับชื่อปริญญาเกษตร
ศาสตรบัณฑิต ของหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ  หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา    
ว่าชื่อปริญญาดังกล่าวไม่ปรากฏในข้อบังคับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 และไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559  

มหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือที่ อว 68001/5902 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง สป.อว. 
เรื่อง ขอใช้ชื่อปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต โดยขอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาการขอใช้
ชื่อปริญญาดังกล่าวตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 ข้อ 7
เพื่อให้การจัดท าหลักสูตรและการใช้ชื่อปริญญาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ พร้อมเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอก าหนดชื่อปริญญา ซึ่ง สป.อว. ได้แจ้งตอบกลับมาว่ามหาวิทยาลัย
จะต้องเสนอเรื่องการขอให้ชื่อปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งระบุหลักการและเหตุผลความจ าเป็นที่ต้อง
ก าหนดชื่อปริญญาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการใช้ชื่อปริญญาดังกล่าวก่อนส่งให้สป.อว. เพ่ือพิจารณา
ต่อไป  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว โดยไดม้ีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากชื่อปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต
ยังไม่มีในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
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ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดท าร่างข้อบังคับเพื่อเพิ่มชื่อปริญญาดังกล่าว รวมทั้งก าหนดชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ
และอักษรย่อภาษาอังกฤษ ประธานที่ประชุมจึงขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาจัดท าข้อมูลดังกล่าวเสนอ
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง มหาวิทยาลัยจึงขอถอน
เรื่องดังกล่าวออกไปก่อน   

   
7.6  แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ์
ตามความในข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง คณะกรรมการอ านวยการ

ประจ าส่วนงาน พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดไว้ว่า “ในคณะและวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน 
ซึ่งอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย  

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมอยู่ในจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกตาม (2) ด้วย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกที่เป็นประธานกรรมการ 
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มสาขาวิชานั้น ๆ  

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อธิการบดีเห็นชอบ จ านวนสามถึงห้าคน เป็นกรรมการ 
3. รองอธิการบดีหรือผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวนหนึ่งคน 

เป็นกรรมการ  
การแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แต่งตั้งเฉพาะในกรณีท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานกรรมการ ส าหรับในกรณีที่อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
หากมีเหตุผลและความจ าเป็นอาจแต่งตั้งก็ได้  

4. คณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการและรองคณบดีที่คณบดีมอบหมายหนึ่งคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ”  

คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 

1. อธิการบดี     ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน  กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ทวศีักดิ์  ส่งเสริม  กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.ธดิารัตน์  บุญมาศ  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ปานเทพ  รัตนากร  กรรมการ 
6. นายสัตวแพทย์ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม  กรรมการ 
7. นายธนยศ  เอ้ือวิศาลวรวงศ์   กรรมการ 
8. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
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9. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย   ผู้ช่วยเลขานุการ  
    คณะสัตวแพทยศาสตร์   
ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการประจ าส่วนงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

8.1  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย    

ได้น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 401(9/2561)  
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ถึงครั้งที่ 423(6/2564) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 มีประเด็นข้อเสนอแนะ
ทั้งหมด จ านวน 113 ประเด็น โดยมีความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ 62.9 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 51 ประเด็น 
คิดเป็นร้อยละ 45.1 ทั้งนี้ ข้อมูลการด าเนินงานตามข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดสามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ https://sites.google.com/psu.ac.th/psucouncil 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

8.2  การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง จ านวน 1 ราย 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดไว้ว่า “เมื่ออธิการบดีได้ด าเนินการทางวินัยแก่
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดแล้ว หรือได้สั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานไปแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย” 
มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง รายนางชัญญภัทร พลูแก้ว (คงขวัญ) พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งได้กระท าผิดวินัยในกรณีมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม
การใช้จ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
จากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ซื่อบัญชีเงินวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บัญชีเลขที่ 5652387426 ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2561 ได้กระท าการ
ทุจริตถอนเงินและสร้างหลักฐานการโอนเงินอันเป็นเท็จเพื่อยักยอกและได้ยักยอกเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว
เป็นของตนต่อเนื่องกันหลายครั้ง รวมเป็นเงิน จ านวน 1,340,569 บาท และได้ทยอยคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัยเมื่อได้มีการทวงถาม ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 พฤติการณ์
เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามข้อ 9(1) ของบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการ
ด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เห็นสมควรลงโทษไล่นางสาวชัญญภัทร พูลแก้ว (คงขวัญ) 
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ออกจากงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งลงโทษไล่ออกจากงาน ตามค าสั่งที่ 1342/2564 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 
2564  
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8.3  ข้อเรียนรู้จากการติดตามและประเมินเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา (Developmental 
Evaluation: DE) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีการติดตามและประเมินเพ่ือการเรียนรู้ของอธิการบดีและหัวหน้า
ส่วนงาน จ านวน 3 ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ นั้น มหาวิทยาลัย
ได้น าผลจากการติดตามและประเมินเพ่ือการเรียนรู้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล     
ซ่ึงได้รับค าแนะน าและการชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้รู้ และผู้มีประสบการณ์โดยตรงในการประเมินผลเพ่ือการ
เรียนรู้ ท าให้เกิดการเรียนรู้หลายประการเกี่ยวกับ  DE มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าข้อเรียนรู้จากการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (DE) ซ่ึงสาระส าคัญส่วนใหญ่มาจากศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช และ
บางส่วนได้เขียนจากข้อสังเกตในการประเมินเพื่อการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด
และหลักการของ DE  เงื่อนไขความส าเร็จการประเมิน DE ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับใช้ DE ส าหรับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ และการเรียนรู้ของหัวหน้าส่วนงานและแนวทางการพัฒนาในระดับคณะ ดังรายละเอียดในเอกสาร
วาระการประชุม 
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8.4  การขอใช้พื้นที่ศูนย์วิทยบริการจังหวัดกระบี่ ต าบลห้วยยูง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ 

ด้วยคณะการจัดการสิ ่งแวดล้อมได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือ ดังนี้ 1) จัดการศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคอันดามันและนานาชาติ 2) สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาพื้นที่สู่ภูมิภาคอันดามัน เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
กลุ่มจังหวัดอันดามัน และจังหวัดกระบี่  3) ส่งเสริม สนับสนุน การ UP SKLL- RE SKILL ประชากรในภูมิภาค 
อันดามันให้สามารถปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงได้เท่าทันกับสถานการณ์โลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลง      
ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งควนยาว ต าบลห้วยยูง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 
462 ไร่ 51 ตารางวา เพื่อจัดตั้งศูนย์บริหารวิชาการ วิจัย และพัฒนาภูมิภาคอันดามัน ให้บริการด้านการศึกษา
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจโครงการวิจัยและพัฒนาภูมิภาค   
อันดามัน และตั้งศูนย์เฉพาะกิจโครงการวิจัยพัฒนาภูมิภาคอันดามัน และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้บริการวิชาการ 
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UP SKLL และ RE SKILL ตามความต้องการขององค์กรและประชากรของจังหวัดกระบี่และภูมิภาคอันดามัน
ต่อไป 
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8.5  แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 

ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบัน 
อุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึง
การส่งเสริมธรรมาภิบาล สร้างหลักประกันความคุ้มครองให้เกิดความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจและสร้างส านึก
รับผิดชอบให้แก่บุคลากรภายในสถาบัน อุดมศึกษา นิสิต นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติตาม
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางหรือมาตรฐานกลางในการบริหารงานและการด าเนินงานภายใน รวมทั้งในการ
ก าหนด แก้ไข เพ่ิมเติม และปรับปรุงข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
21 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น ทั้งนี้ แนวปฏิบัติทั้งสองเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในหลายประการ เช่น การสรรหา การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร การปฏิบัติหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งความ
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และปลอดจากการทุจริต เป็นต้น ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะได้น ากรอบก าหนดแนวปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทาง
วิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาคมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศที่เกี่ยวข้องตามล าดับความจ าเป็นและทันต่อการน ามาใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องอ่ืน ๆ 
9.1  แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  

พ.ศ. 2560 

ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบัน 
อุดมศึกษา ซึ่งตามความในข้อ 4 ได้ก าหนดไว้ว่า “โครงสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย  
สภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร นิสิต นักศึกษา  

(2) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออยา่ง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต ผู้อ านวยการกอง 
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หรือหัวหน้าที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด” และข้อ 19 วรรคสอง ก าหนดไว้ว่า 
“คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(1) บุคคลภายนอกไม่ต ่ากว่าสองในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
สภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินหนึ่งในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด 

(2) บุคคลากรในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่เกินหนึ่งในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด
โดยได้รับการคัดเลือกจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและต้องมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร” 

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 หมวด 1 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือเมื่อวาระต าแหน่งอธิการบดีเหลือไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่ตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี” ประกอบด้วย 

 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 
      จ านวนสองคน 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มิได้เป็น  เป็นกรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 (4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
 (5) ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
 (6) ประธานสภาพนักงาน     เป็นกรรมการ 
 (7) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ 
 (8) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20(5) (6) เป็นกรรมการ 
       แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      พ.ศ. 2559 ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน 

ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีแต่งตั้งกรรมการตาม (4) - (8) คนใดคนหนึ่งเป็น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และให้หัวหน้าส่วนงานส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (1) (2)  และ (3) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการที่ประชุม
ก าหนด…” 

ทั้งนี้ ตามมาตรา 20(5) (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 
ไดก้ าหนดองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ไว้ว่า 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนเจ็ดคน ซึ ่งถูกเลือกจากผู ้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดีซึ่งรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตจ านวนหนึ่งคน จากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีอ่ืนจ านวน
หนึ่งคนจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีจ านวนสี่คน และจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านักจ านวนหนึ่งคน 

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนห้าคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า ซึ่งไม่ใช่ผู้ด ารง
ต าแหน่งตาม (3) (4) และ (5) จ านวนสี่คน และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจ าจ านวนหนึ่งคน 
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ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเป็นไปตามแนวปฏิบัติ   
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ข้อ 5(5) ประธานสภาอาจารย์ และ
ข้อ 5(6) ประธานสภาพนักงาน ในกรณีที่ประธานสภาอาจารย์และประธานสภาพนักงานเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารให้สภาอาจารย์และสภาพนักงานเลือกตัวแทน จ านวน 1 คน เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี 

2. กรรมการสรรหาอธิการบดีตามข้อ 5(8) “กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20 
(5) (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน” ให้ตัด
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 20(5) ออก  

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยน าเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาจัดท าข้อบังคับเสนอคณะกรรมการ 
นโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และพัสดุ พิจารณาและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามก่อนการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่าคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะต้องรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย 

 
9.2  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลให้ด ารง

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 โดยยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 นั้น 
เนื่องจากหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่เดิมอิงมาจากประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ซึ ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ซึ่งมีประเด็นส าคัญ
เกี่ยวกับการเทียบเกณฑ์คุณภาพของผลงานทางวิชาการตามประกาศ การเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นอกเหนือจากประกาศ ก.พ.อ. เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยใช้ผลงานวิชาการประเภทงานวิจัย  
ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารอาจจะไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที ่ประเมินผลงาน         
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ทางวิชาการ ซึ่งเดิมก าหนดให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้ประเมินผลงานก่อน วิธีการดังกล่าว
อาจจะท าให้คุณภาพของผลงานน้อยลง มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาสร้างกลไก โดยให้บุคลากรภายในที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเป็นผู้กลั่นกรองผลงาน  

2. การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านทั้ง 5 ด้าน สภามหาวิทยาลัยอาจจะต้อง
ก าหนดหลักเกณฑ์คุณภาพของผลงานวิชาการในภาพรวมว่าควรเป็นอย่างไร 

3. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตีพิมพ์ในฐาน TCI ดังนั้น การก าหนดให้ผลงานตีพิมพ์
จะต้องตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ซ่ึงอาจจะท าให้อาจารย์ในสาขาวิชาดังกล่าวได้รับผลกระทบ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์ 
การเทียบคุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยน าข้อความในข้อ 6 , 7, 8 และ 9 ของร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว 
มาจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย โดยไม่ยกเลิกข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ให้น าร่างประกาศ 
ที่จัดท าขึ้นใหม่เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา และเสนอคณะกรรมการนโยบายกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ และพัสดุพิจารณาความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม และหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยได้ออก
ประกาศดังกล่าวแล้ว ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

นอกจากนี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2564 ก าหนดไว้ว่า “สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาอาจก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์  
ของแต่ละสถาบัน อุดมศึกษาได้ แต่ต้องไม่ต ่ากว่ามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับกรณีพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาเป็นอ านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการได้เองตามที่เห็นสมควร” ซึ่งท าให้สภามหาวิทยาลัยสามารถก าหนด
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้หลากหลายมากขึ้น ส าหรับประกาศดังกล่าวมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม 
เช่น ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะด้านให้แต่งตั้งกรรมการพิจารณาต าแหน่งเฉพาะด้าน การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมิน เป็นต้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะ
พิจารณาจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งวิชาการให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

9.3  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 421(4/2564) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอธิการบดี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 
26/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอธิการบดี โดยให้คณะกรรมการ
ท าหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนอธิการบดีและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น 






