
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 427(4/2565)  

วันเสาร์ที ่23 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
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. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
15. รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สหกะโร กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์อาซีซัน  แกสมาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
19. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธศิักดิ์  ดือเระ

ร่าง 
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20. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายเรวัต  รัตนกาญจน์ 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   คณาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
 

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.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
5.  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ 
7.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

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

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

9.  นางปัทมา  กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นางสาวรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
5.  รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
6.  ศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
9.  ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย  งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคิม  สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
15. ดร.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร  อัยรักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
18. ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพัุตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล  สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
25. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
26. นายนิติธร  ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

วิทยาเขตหาดใหญ ่
27. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์  

และแผน 
28. นางสาวปาริชาต  จันทสุรัส ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
29. นางสาวกิติยา  แสะอาหลี รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการ 

คุณภาพองค์กร 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน  
 วิทยาเขตปัตตานี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานิ  เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชดิชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุวุฒน์  ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
8.  อาจารย์ภักดี  ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชยั  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรปวีณ์  พุ่มเกิด ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน  แตอาลี ผู้อ านวยการสถาบันฮาลาล 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  ศิรินุพงศ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตภูเก็ต 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตันา  เวทย์ประสิทธิ์ ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตภูเก็ต 
 

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

 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน

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

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการทีข่อลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  
2.  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์  
3.  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  
4.  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี  
5.  นางสาวรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์  
 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2  นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างานดีเด่น ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

อธิการบดีแจ้งว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดงาน
วันสหกิจศึกษาบูรณากับการท างาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565  
ซึ่งมีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ ประเภทโครงงาน  
และผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ จ านวน 1 รางวัล ได้แก่ นายอัดนันต์ มะดารี 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ และนายอีกรอม อิงดิง สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากโครงงานเรื่อง 
คู่มือการแก้ปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่เลขประจ าตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ในสถานศึกษา    
ณ มูลนิธิกระจกเงา ส านักงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง และ ดร.ยาสมิน 
ซัคตาร์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน 

 

ทีป่ระชุมรับทราบ และไดแ้สดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 
 
1.3 รายงานสถานการณ์และมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพแจ้งว่าจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการช่วยเหลือ
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นักศึกษาและบุคลากร และท างานร่วมกับทุกส่วนในจังหวัดที่มีวิทยาเขตตั้งอยู่ทั ้ง 5 วิทยาเขต เช่น จัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักตัว ศูนย์ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน เป็นสถานรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 
ที่ส่งตัวมารับการรักษาจากจังหวัดในภาคใต้ เป็นศูนย์ประสานงานการรับบริจาคสิ่งของและกระจายความช่วยเหลือ
ไปยังประชนชนในพ้ืนที่ภาคใต้ รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชน ส าหรับจังหวัดภูเก็ตมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับจังหวัด
ในการขบัเคลื่อน Phuket sandbox เป็นหน่วยสนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูลให้กับจังหวัด ร่วมกันวางแผนในการ
รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด ร่วมกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือคัดกรองเชื้อพันธุกรรม Covid-19  

มหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Hybrid Learning ซึ่งมีทั้งการเรียน Online และ Onsite ส าหรับนักศึกษาเข้ามาเรียน Onsite 
มหาวิทยาลัยมีระบบการคัดกรองและแยกผู้ที่ตรวจพบเชื้อและส่งต่อเพื่อรับการรักษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย 
ได้ดูแลนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 โดยการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 
จ านวนมากกว่า 200 ล้านบาท ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ดูแลนักศึกษาและบุคลากรให้การช่วยเหลือใน
กรณีที่ติดเชื้อ ส าหรับการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อของบุคลากรและนักศึกษา ทั้ง 5 วิทยาเขตได้มีการ
รายงานสถานการณ์ผ่าน Platform ทุกวัน โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรการและแนวทางในการควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษา
และบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 

 

ที่ประชุมรับทราบ โดยขอให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของที่ประชุม
ไปพิจารณาด าเนินการและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มี
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อาจจะส่งผลให้คุณภาพของบัณฑิตลดลง       
ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะน าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาและหาแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

2. การน าเสนอข้อมูลรายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ของทั้ง 5 วิทยาเขต ควรมีรูปแบบเดียวกัน และควรจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าส่งผลต่อการท างานของบุคลากรและต่อการเรียนของนักศึกษา
อย่างไร รวมทั้งข้อมูลนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  

 
1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพของนักศึกษาและ

บุคลากรจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในเขตพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดีแจ้งว่าตามที่ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) 

พ.ศ. 2565 ก าหนดให้พืชกัญชาหรือสารสกัดจากพืชกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม โดยอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่
ยี่สิบปีขึ้นไปและผู้ประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์ใช้ประโยชน์จากพืชกัญซาหรือสารสกัดจากพืชกัญชาได้เฉพาะ
บางกรณี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมได้มีประกาศก าหนดให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาอาจออกมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติ
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เพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาและอันตรายที่อาจจะเกิดจากกัญชาหรือกัญชงได้ มหาวิทยาลัยจึงได้ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรจากการใช้พืชกัญชา
หรือกัญชงในเขตพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เพ่ือก าหนดแนวทางป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
และอันตรายที่อาจจะเกิดจากกัญชาหรือกัญชงจากนักศึกษาและบุคลากร  

 

ที่ประชุมรับทราบ นอกจากนี้ทุกวิทยาเขตควรดูแลป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการจ าหน่าย
กัญชาหรือกัญชงในพ้ืนที่โดยรอบมหาวิทยาลัย 

 
1.5  ประชุมวิชาการ “สัมมนาวิชาการด้านชาติพันธุ์และจีโนมมนุษย์ในภาคใต้ของประเทศไทย” 

ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แจ้งว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสัมมนาวิชาการด้านชาติพันธุ์และจีโนมมนุษย์ภาคใต้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจทางด้านสังคม ภาษา วัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางกายภาพ และพันธุกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยได้จัดท าโครงการจีโนมมนุษย์
เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในระบบสาธารณสุข โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิชาการด้านมานุษยวิทยา สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และการแพทย์สาธารณสุขในประเทศไทย  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
      

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 426(3/2565)  
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1 บทบาทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการพัฒนาภาคใต้ 

ด้วยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ และ ดร.เพ็ญ สุขมาก 
สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้น าเสนอบทบาทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการพัฒนาภาคใต้ ซึ่งมีประเด็นส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 

ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในภาคใต้ จุดหมาย
ของการพัฒนาภาคใต้ความมุ่งสู่การท าให้เกิดภาคใต้แห่งความสุข โดยท าให้เกิดความมั่นคงทั้ง 4 ด้าน คือ ความ
มั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม บนฐานของการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมมือ
กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้และหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ภาคใต้ที่ยั่งยืนในมิตติ่าง ๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. การพัฒนาด้านสังคม 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาด้านสุขภาพ 
5. การแก้ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ เช่น ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
โดยจัดกลุ่มท างาน (Cluster) เป็น 10 ประเด็นส าคัญของการพัฒนาภาคใต้ 
1. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ : เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร   

มีประเด็นส าคัญ คือ ยาง ปาล์ม ข้าว ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ ผู้ประสานงานหลัก คือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี
ภาคียุทธศาสตร์ร่วมด าเนินการ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานปฏิรูปที่ดิน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภาคประชาสังคม คือ สมัชชาชาวสวนยาง
ยั่งยืนภาคใต้ เครือข่ายเกษตรและอาหาร 14 จังหวัดภาคใต้ 

2. อาหารและการแปรรูป : เพ่ือการเพ่ิมเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมอาหาร มีประเด็นส าคัญ 
คือ อาหารทะเล รังนก Functional Food / Functional Ingredient ข้าว(พื้นเมือง) เครื่องแกงและสมุนไพร 
ฮาลาล อัตลักษณ์ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ของฝากประจ าจังหวัด ผู้ประสานงานหลัก คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันฮาลาล มีภาคียุทธศาสตร์ร่วมด าเนินการ คือ ส านักงานพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) 

3. การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ : เพ่ือเพ่ิมและยกระดับรายได้
จากการท่องเที่ยวคุณภาพ มีประเด็นส าคัญ คือ ความหลากหลายทางชีวภาพกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว   
ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ การจัดการท่องเที่ยว ข้อมูล ภูมิสารสนเทศ การยกระดับแหล่งท่องเที่ยว MICE ผู้ประสานงานหลัก
คือ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีภาคีร่วมด าเนินการ คือ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 
ภาคเอกชน เจ้าของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดกลุ่มอันดามัน สมาคมท่องเที่ยวทั้งกระแสหลักและสมาคมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

4. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ทะเลสาบสงขลา ประมงและการเพาะเลี้ยง: เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีประเด็นส าคัญ คือ ประมงและสัตว์น ้าเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า 
ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งการจัดการน ้า การจัดการขยะและการจัดการน ้าเสีย การจัดการ
ภัยพิบัติ ผู้ประสานงานหลัก คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีภาคีร่วม คือ ส านักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยภาค 18 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอันดามัน กลุ่มจังหวัดอ่าวไทย    
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ภาคประชาสังคม คือ มูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตสตูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต และหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นในกลุ่มอันดามันและฝั่งอ่าวไทย 

5. สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา ภาษา : เพื่อยกระดับและแก้ปัญหาประเด็นทางสังคม
ในพื้นที่ชายแดนใต้ มีประเด็นส าคัญ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผู้ประสานงานหลัก
คือ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ศูนย์บริหารการพัฒนา
สุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) ศึกษาธิการภาค กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข และส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

6. สุขภาพและการแพทย์ : เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนาไปสู่สุขภาวะ มีประเด็นส าคัญ คือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ ยกระดับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก สปาและผลิตภัณฑ์ฮาลาล โครงการศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ กลุ่มจังหวัดอันดามัน 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง การพัฒนาระบบบริการรักษาผู้ป่วยสารเสพติด การวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ก าลังคนและระบบโลจิสติกส์ข้อมูลเพื่อรองรับเทคโนโลยีจีโนมมนุษย์และการแพทย์แม่นย า  ผู้ประสานงานหลัก
คือ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับเขตบริการสุขภาพที่ 11 และ 12 ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ภาคเอกชน เช่น โรงพยาลเอกชน เจ้าของผู้ประกอบการโรงแรม สปา เป็นต้น 

7. Digital Smart city Smart Education Smart Health Smart Farmand Creative 
Economy : เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคใต้ มีประเด็นส าคัญ คือ AI Innovation Platforms 
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม สุขภาพ การศึกษา การท่องเที่ยว และการออกแบบเมือง ผู้ประสานงานหลัก  คือ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ เช่น จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

8. การจัดการพลังงาน พลังงานชีวภาพ พลังงานน ้า ลม แดด : เพื่อการจัดการพลังงานที่
มีประสิทธิภาพและการพัฒนาพลังงานทางเลือก มีประเด็นส าคัญ คือ การใช้พลังงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและมูลค่า
การผลิตในภาคเกษตร การจัดการพลังงานกลุ่มธรรมชาติ น ้า แสงอาทิตย์ ลม กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์และการ
กักเก็บพลังงาน และการจัดการพลังงานเพื่อการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระดับชุมชน ผู้ประสานงานหลัก  คือ 
สถาบันวิจัยพลังงาน โดยมีหน่วยงานร่วม คือ ส านักงานพลังงานจังหวัด การยางแห่งประเทศไทย ส านักชลประทาน  

9. สังคมสูงวัย (Aging Society) : เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัย มีประเด็น
ส าคัญ คือ พัฒนาความรอบรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ทางเลือกใหม่การให้บริการผู้สูงวัย ได้แก่ 
นวัตกรรม หลักสูตรต่าง ๆ ข้อมูลสารสนเทศผู้สูงอายุ อาคารศูนย์ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ผู้ประสาน 
งานหลัก คือ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

10 . ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง : เพ่ือเป็นฐานรากที่ส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ มีประเด็นส าคัญ คือ สิทธิชุมชนในการจัดการตนเองและทุนทาง
ทรัพยากร การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพ่ือสังคม ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งการจัดการ
ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ผู้ประสานงาน



10 
 

หลักคือ สถาบันนโยบายสาธารณะ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และสถาบันวิชาการ ในพ้ืนที่
ภาคใต้ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร มหาวิทยาลัยลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศณีธรรมราช วิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ยะลา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ เช่น  ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่าย
ภาคประชาสังคม มูลนิธิ เครือข่ายสื่อ 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 
1. ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบประกาศให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการพัฒนาภาคใต้เป็นวาระส าคัญของมหาวิทยาลัย 
2. ให้ผู้บริหารของทุกส่วนงานน านโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อแหล่งงบประมาณเพื่อแสดงว่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือว่าพันธกิจเพื่อสังคมต่อการพัฒนาภาคใต้หรือพื้นที่อื่นเป็นหน้าที่ (Function) 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

3. ให้มหาวิทยาลัยร่วมมือกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท า
แผนที่น าทาง (Roadmap) แปลงแผนพัฒนาดังกล่าวให้เป็นแผนแม่บทของการพัฒนาภาคใต้น าไปสู่แผนปฏิบัติการ 

4. ให้มหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของกลุ่มท างาน 10 ประเด็นส าคัญ   
ของการพัฒนาภาคใต้ เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนและโครงการที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

 

ประธานที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จ าเป็นต้องอาศัยหน่วยงานกลางที่ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะ

ท าให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เพราะว่าปัญหาในสังคมมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีคนที่มีความเป็นกลางสามารถ
ไว้วางใจได้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยต้องรักษาความเป็นกลางของตัวเอง เป็นที่เชื่อถือได้ เนื่องจาก
เรื่องความเชื่อถือได้เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ทั้งนี้ วิชาการจะต้องสามารถท าประโยชน์ให้กับสังคม  การวิจัยต้อง
น าไปสู่นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้งานได้ การพัฒนาภาคใต้มีหลักอยู่หลายอย่าง ขณะเดียวกันจะต้องอาศัยการ
ประสานงานการขับเคลื่อน แต่ถ้ามีความเป็นกลางที่ไว้วางใจเชื่อถือก็จะขับเคลื่อนได้ รวมทั้งการแก้ไขเรื่องระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินการได้ ถ้ามหาวิทยาลัยได้รับความเชื่อถือจะสามารถด าเนินการตรงนี้ได้ บทบาท
ในการพัฒนาภาคใต้มหาวิทยาลัยจะต้องสรุปออกมาให้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัย จะก าหนดบทบาทอย่างไร และจะต้อง
วางตัวอย่างไร 

2. การน าเรื่องหลายมิติเข้ามาเรียงกันเป็นมิติเดียว ทั้ง ๆ ที่เป็น matrix ซึ่งจะต้องคิดให้ดี
ว่าเป็น matrix ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะต้องท าเป็นแผนปฏิบัติการที่สามารถวัดและประเมินผลได้ ขณะเดียวกันใน
การท าให้เป็นแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยจะต้องจัดล าดับความส าคัญว่าจะด าเนินการเรื่องใดก่อน ต้องท าหน้าที่
ในการสังเคราะห์ว่าอะไรที่ส าคัญและควรบุกเบิก ให้ความส าคัญกับปัญหาส าคัญที่แก้ได้ยาก นอกจากนี้ เรื่องความ
เหลื่อมล ้า (Inequality) ความเสมอภาคในสังคม ประเทศไทยประสบปัญหาค่อนข้างมากในหลายด้าน เช่น เรื่อง
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สุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ เป็นต้น เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยต้องอยู่ภายใต้ความเสมอภาคและความยุติธรรม
ในสังคม ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาด าเนินการต่อว่าจะท าแผนปฏิบัติหรือแผนแม่บทที่แปลง
ความคิดออกมาเป็นการปฏิบัติ และเนื่องจากภาคใต้มีลักษณะพิเศษ มีความชัดเจนในหลาย ๆ อย่างในภูมิสังคม 
ซึ่งอาจจะสามารถด าเนินการเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคอื่น ๆ ได้ การที่ ม.อ. ร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด าเนินการเรื่องนี้จะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีความหมาย 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าด้านวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตลอดจนการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน เมื่อมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายจัดตั้งกลุ่มท างาน (Cluster) 10 ประเด็น 
ได้แก่ 1) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2) อาหารและการแปรรูป 3) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเที่ยว เชิงคุณภาพ 4) ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ทะเลสาบสงขลา ประมงและการเพาะเลี้ยง 5) สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา ภาษา 6) สุขภาพและการแพทย์ 
7) Digital Smart City Smart Education Smart Health Smart Farmand Creative Economy 8) การจัดการ 
พลังงาน พลังงานชีวภาพ พลังงานน ้า ลม แดด 9) สังคมสูงวัย (Aging Society) และ 10) ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
มหาวิทยาลัยควรจะมีการจัดท าแผนรองรับทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งควรก าหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดในแต่ละด้านเพ่ือประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์การท างาน  

2. มหาวิทยาลัยมีช่องว่างการวิจัย (Research Gap) ที่เป็นข้อจ ากัด 4 ประเด็น ในแต่ละ
ช่องว่างได้มีการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง เช่น 1) การขาดระบบและนักบริหารจัดการงานวิจัย 
ที่ครบวงจร 2) ไม่สามารถสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ 3) เรื่องแหล่งเงินทุนซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหา
เพราะสามารถท างานร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ 4) หน่วยงานท้องถิ่นที่มี
งบประมาณไม่สามารถสนับสนุนนิติบุคคลได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถจัดท า sandbox เป็น University Working 
Company ที่จะสามารถได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานพื้นที่ได้ ประเด็นแรกคือมหาวิทยาลัยจะแก้ไขปัญหา
ช่องว่างการวิจัย (Research Gap) ได้อย่างไร และทิศทางการพัฒนาภาคใต้ที่ยั่งยืนใน 5 ทิศทาง ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และการแก้ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ นอกจากนี้ ได้ก าหนด
กลุ่มท างาน 10 ประเด็น ถ้าจะจัดแผนที่ (Mapping) ทั้งหมด 5 ทิศทางกับ 10 ประเด็น ประเด็นไหนตอบโจทย์
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติบ้าง แล้วก าหนดเป็นผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
และผลกระทบ (Impact) ได้ ในอดีตที่ผ่านมามหาวิทยาลัยด าเนินการไปแล้วบ้าง อนาคตเป้าหมายในแต่ละการ
พัฒนาจะเป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่ามหาวิทยาลัยได้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาภาคใต้  

3. ประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์และทางด้านสุขภาพยังไม่ชัดเจน ค่อนข้างเน้นไป
ในเรื่องที่เก่ียวกับท าให้เกิดสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดีของคน แต่ขาดเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสมองหรือ
ความคิด มหาวิทยาลัยควรพิจารณาในประเด็นดังกล่าวเพ่ิมเติม เนื่องจากเรื่องความคิดหรือความคิดอ่านของคน
เป็นเรื่องที่ส าคัญในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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4. มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศหลายแห่งได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ไปสู่วิสัยทัศน์เชิงคุณค่า 
และในระยะอันใกล้ ม.อ. จะเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ยิ่งใหญ่ของ ม.อ. ในอนาคต แต่ปัญหาคือมหาวิทยาลัยต้องมีความชัดเจน ต้องมีการสื่อสาร ต้องมีวิจัยและนวัตกรรม
ทีเ่ข้มแข็งแล้วจึงน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งในการพัฒนาพ้ืนที่ ม.อ. ต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน ม.อ. มีโอกาส
อย่างมากทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การน าความรู้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ซึ่งจะท าให้ ม.อ. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ด ารงอยู่ในพื้นท่ีภาคใต้ได้อย่างภาคภูมิใจ 

5. มหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการพัฒนาภาคใต้ อยากจะเห็นแนวคิดน าไปสู่การปฏิบัติ โดยการ
น าข้อจ ากัดและผลกระทบต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกมาพิจารณาแล้วท าให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปได้อย่างจริ งจัง 
และจะท าอย่างไรให้เกิดขึ ้นเร็วและมีผลในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นความท้าทายค่อนข้างสูงส าหรับมหาวิทยาลัย  

6. ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยได้เน้นให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาภาคใต้ 
แต่ปัญหาคือเป็นกรอบที่กว้างและมีหลายมิติ มหาวิทยาลัยจะต้องจัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน ก าหนดเป็นแผน 
มีเป้าหมาย มีตัวชี้วัดสัมฤทธิผลในการด าเนินงาน ซึ่งฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยต้องน าเป้าหมายและสื่อสาร   
กับผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีการขับเคลื่อน และมีแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ให้เห็นผล
อย่างรวดเร็ว 

7. เป้าหมายของบทบาทในการพัฒนาภาคใต้กับสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
และน าไปสู่การมีผลกระทบ (Impact) ต่อสังคมในทางที่ดีจะเป็นบทบาทที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ควรท างานร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ 
ซึ่งข้อมูลที่มหาวิทยาลัยน าเสนอทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์ที่แยกส่วน แยกโจทย์ภาพต่าง ๆ ออกมาครบถ้วนแล้ว  
สิ่งที่จะต้องด าเนินการต่อคือการสังเคราะห์มาเป็นแผน the way forward ต้องลงมือท าอะไรกี่อย่าง แต่ที่ส าคัญ
คือกว่าที่จะท าเป็นแผนแล้วน าไปสู่เป็นแผนปฏิบัติการจะต้องมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เป็นผู้ท า 
และเป็นผู้ร่วมท าทุกหน่วยงานเพราะว่าหลายเรื่องอาจจะเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงหรือกรม ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรจะร่วมมือกับหน่วยต่าง ๆ ในการจัดท าแผน และเมื่อได้เป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ     
ในระดับชาติ ในส่วนพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งบทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนให้เกิดแผนดังกล่าวคือเป็นผู้จัดการ
เรื ่ององค์ความรู้เกี ่ยวกับการพัฒนาคน และมี Big Data ที่เกี ่ยวข้องกับทุก ๆ เรื ่องที่จะด าเนินการ ซึ่งอาจจะ
สังเคราะห์ออกมาเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยที่ร่วมในแผนนี้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปการเกษตร การค้าและการพัฒนาคน 
โดยเรื่องอื่น ๆ อาจจะเป็นแผนที่ประยุกต์ใช้กับแผนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าอย่างไรให้เกิดเป็นแผนปฏิบตัิ
การที่มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ ซึ่งในทุกวิทยาเขตควรจะมีประเด็นและมีการท างานใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ในท้องถิ่น เช่น สภาหอการค้า ผู้ประกอบการ สภาอุตสาหกรรม เทศบาล หรือหน่วย
สุขภาพ หน่วยงานมหาดไทย และชุมชน เป็นต้น 

8. มหาวิทยาลัยควรร่วมงานกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ด าเนินการใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้ 1) ยกระดับคุณภาพชีวิตฐานรากของประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเรื่อง
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ดังกล่าวถือว่าเป็นนโยบายหลักของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรัฐบาล 2) วิเคราะห์
ปัญหารวมทั้งตั้งโจทย์ในการแก้ปัญหาของประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้ง เช่น เรื่องชายฝั่งทะเล 
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 3) มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่ยั่งยืน ควรจัดท าแผนในการขับเคลื่อน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะเริ่มในปี พ.ศ. 2566-2570 ใน 3 ประเด็น คือ ฐานราก การแก้ปัญหา
พื้นที่ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหรือแผนพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถจัดท า
แผนดังกล่าวส่งไปยังคณะรัฐมนตรี ส านักงบประมาณต่อไป  

9. ในบทบาทพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ยังขาดมิติที่ส าคัญคือ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human 
Development Index) ซึ่งมี 2 มิติใหญ่ คือ 1) สุขภาพ และการศึกษา ซึ่งการศึกษาจะท าให้เกิดการปลดปล่อย 
ท าให้ลดความรุนแรงในระยะยาว แต่ท าให้เชื่อว่าการศึกษาแก้เรื่องความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) 

2) เรื่องความเสมอภาค (equity) มิตินี้ มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาในประเด็นสังคมที่ด้อยโอกาส เช่น 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นภารกิจที่ส าคัญ เรื่องคนจนในเมือง เรื่องแรงงานข้ามชาติ  ซึ่งเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
จัดล าดับความส าคัญ (priority)  

10. คณะศึกษาศาสตร์ได้ดูแลเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
มาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งในการด าเนินงานเรื่องดังกล่าวในมิติของสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้มีความซับซ้อน
และมีมิติด้านการเมือง เพราะฉะนั้นหากมหาวิทยาลัยจะท าเรื่องนี้ ควรจะเน้นเรื่องการท างานเชิงบูรณาการกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาส าคัญ (Pain point) ด้านการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนใต้ คือปัญหาเด็กอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ และการขาดข้อมูลที่จะน าไปบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและชื่นชมมหาวิทยาลัยที่
แนวคิดในการพัฒนาภาคใต้ ทั้งนี้ โดยขอให้มหาวิทยาลัยน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ด าเนินต่อไป ดังนี้ 

1. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง นโยบายบทบาทของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ในการพัฒนาภาคใต้  

2. ให้มหาวิทยาลัยร่วมมือกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท า
แผนที่น าทาง (Roadmap) แปลงแผนพัฒนาดังกล่าวให้เป็นแผนแม่บทของการพัฒนาภาคใต้น าไปสู่แผนปฏิบัติการ 

3. ให้ผู้บริหารของทุกส่วนงานน านโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อแหล่งงบประมาณเพื่อแสดงว่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือว่าพันธกิจเพื่อสังคมต่อการพัฒนาภาคใต้หรือพื้นที่อื่นเป็นหน้าที่ (Function) 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

4. ให้มหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของกลุ่มท างาน 10 ประเด็นส าคัญของ
การพัฒนาภาคใต้ เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนและโครงการที่เป็นรูปธรรมต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 
5.1  การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ และการพิจารณาผู้สมควรได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ตามที่ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั ้งที ่ 424(1/2565) เมื ่อวันที ่ 15 

มกราคม 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2565 ประกอบด้วย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย ศาสตราจารย์      
นพ.วิจารณ์ พานิช  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ นั้น คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าหนังสือแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน และผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อ     
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
พ.ศ. 2560 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์พร้อมทั้งประวัติและผลงานโดยส่งเป็นเอกสารลับไปยัง
กรรมการและเลขานุการ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565  

2. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที ่ได้รับการเสนอจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน และผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับฯ เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการขอพระราชทาน
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ จ านวน 3 พระองค์ และอนุมัติการมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1. การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบรมวงศานุวงศ์  
จ านวน 3 พระองค ์ดังนี้ 

1) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(คณะศึกษาศาสตร์) 

2) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี  
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 (คณะพยาบาลศาสตร์) 
3) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 
 (คณะทรัพยากรธรรมชาติ) 
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2. การมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1)  ดร.รอยล  จิตรดอน 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ประเภทวิชาการ 
(คณะวิทยาศาสตร์) 

2)  นายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล 
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ประเภทวิชาการ 
(คณะแพทยศาสตร์) 

3)  นางสาวปราณปริยา  วงค์ษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ประเภททั่วไป 
(คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม) 

4)  Prof. Dr.Branislav A. Borovac 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ประเภทวิชาการ 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ 
ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบรมวงศานุวงศ์ จ านวน 3 พระองค์ และการมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 4 ราย ตามท่ีเสนอ 

 
5.2  การแต่งตั้งคณบดีคณะวิเทศศึกษา 

ด้วยอธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาขอถอนระเบียบ
วาระเรื่องการแต่งตั้งคณบดีคณะวิเทศศึกษาออกไปก่อน 

 
5.3  การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาการอิสลาม ประกอบด้วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ศาสตราจารย์           
ดร.สนิท อักษรแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย                  
สงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลามได้ด าเนินการสรรหา
ตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะวิทยาการอิสลามส่งแผนพัฒนาคณะ (ตามข้อ 8 ของข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะโดยคณะกรรมการ
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ประจ าคณะจัดท าแผนพัฒนาคณะและก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ และใช้ประกอบการพิจารณา
การสรรหาคณบดี ทั้งนี้ แผนพัฒนาคณะดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2564 

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลามพิจารณา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 

3. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลามที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากร
คณะวิทยาการอิสลาม เพื่อชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม และแจ้งการพิจารณา
ทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญที่ต้องการขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจ าคณะ 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 

4. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ออกหนังสือแจ้งกลุ่มงาน จ านวน 3 กลุ่มงาน ในคณะ
วิทยาการอิสลาม คือ กลุ่มงานบริหารคณะ กลุ่มงานวิชาการ และโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เพ่ือจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการอิสลามของแต่ละกลุ่มงาน
ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม กลุ่มงานละไม่เกิน 3 ชื่อ 
และคัดเลือกผู้แทนกลุ่มงานที่จะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลามต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาการอิสลาม โดยก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลของแต่ละกลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารคณะ จ านวน 3 คน 
กลุ่มงานวิชาการ จ านวน 5 คน และโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 3 คน 
โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ภายในวันที่ 20 เมษายน 
2565 

5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะวิทยาการอิสลาม ที่ปฏิบัติงานในคณะ
วิทยาการอิสลาม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565 (วันที่พบบุคลากรคณะวิทยาการอิสลาม) 
ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม เสนอชื่อได้จ านวน 1 ชื่อ โดยให้
เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ภายในวันที่ 20 เมษายน 
2565 

6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม เสนอชื่อได้คนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 

7. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลามที่เป็นบุคลากรภายในประชุมเพ่ือ
กลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้นจากการเสนอชื่อ จากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระ
การประชุมให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลามภายนอกเพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมา
สนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม โดยพิจารณาแผนพัฒนาคณะประกอบ ซึ่งมีผู้
ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 4 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 3 ราย 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
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8. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลามได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทาง 
การบริหารคณะ กลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ ประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวน
แผนพัฒนาคณะเพื่อขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลามก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ
อิสลาม โดยให้แจ้งการตอบรับการทาบทาม ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม จ านวน 2 ราย  

9. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลามสนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มงานในคณะวิทยาการอิสลาม และสนทนากับผู้ตอบรับการ
ทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะ 
กลยุทธ์การน าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวน
แผนพัฒนาคณะ และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการอิสลามได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ตั้งแต่วันที่ 
17 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป    

ทีป่ระชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาการอิสลามเสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

 
5.4  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพได้น าเสนอว่าคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 81(3/2565) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565    
ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 30  ราย ดังนี้  
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 24 ราย ดังนี้ 

1.1.1 อาจารย์เฉลิม ใจตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัส 6103) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.2 ดร.อัญชนา รักทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 7104) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.1.3 ดร.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
แพทย์แผนไทย (รหัส 2501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.4 อาจารย์รับพร สวัสดิสรรพ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (รหัส 2174) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.5 อาจารย์สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์
ฟื้นฟู (รหัส 2168) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.6 อาจารย์ปิยวรรษ บิณฑจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปดิิกส์  
(รหัส 2166) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.7 อาจารย์ฐากร พฤกษ์ธนากุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อ
และเมตาบอลิสม (รหัส 2138) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8 อาจารย์วชิรพรรณ ปริญญาคุปต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปดิิกส์ 
(รหัส 2166) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.9 อาจารย์ทันสิษฐ์ แสงแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
(รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.10 อาจารย์จิตต์ปรีดี สังข์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขา 
วิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย (รหัส 2176) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.11 อาจารย์วัลยา กู้สกุลชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
(รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.1.12 อาจารย์ศิวัชญา คนึงกิจก้อง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (รหัส 2171) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.13 อาจารย์อภิชาติ แก้วเดช พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร (รหัส 2133) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.14 อาจารย์จุฑามาศ วิทยวีรศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา  
(รหัส 2187) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.15 ดร.อนุรักษ์ บูสะมัญ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (รหัส 0112) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.16 ดร.ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (รหัส 3503) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.17 ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รหัส 6101) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.18 ดร.อรัชมน พิเชษฐวรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์   
คณะนิติศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน (รหัส 6702) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.19 ดร.นรากรณ์ แก้วขาว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (รหัส 0151) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.20 ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 
(รหัส 0132) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.1.21 ดร.จุฬารัตน์ ชุมนวล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ 
(รหัส 6113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.22 ดร.พรสถิตย์ สุขชู พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (รหัส 1808) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 
ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.23 ดร.กิตติศักดิ์ ถิ่นพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 0104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.24 ดร.ยุทธนา เกื้อกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา (รหัส 7801) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับ
เรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2  อนุมัตใิห้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารทิพย์ แสงสุวรรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา

เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์    
โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (รหัส 2113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา นุธรรมโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รหัส 0183) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฤษฏิ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 
สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (รหัส 4124) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับ
เรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอธัสวัฒน์ ค ามณี พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (รหัส 0112) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุขเกษศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
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โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาเภสัชวิทยา (รหัส 3301) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งต ารา
ฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.3  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ มีเสน พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์  โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ (รหัส 1103) 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 24 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

2.  การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการรายรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย    
พฤกษ์ภัทรานนต ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตามท่ีรองศาสตราจารย์ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ (รหัส1103) ทั้งนี้ ตั้งแต่ 5 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้ (เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2550) การประเมินผลการสอน ผ่านตาม
เกณฑ์การประเมิน และการประเมินผลงานทางวิชาการ งานวิจัย จ านวน 15 เรื่อง คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
จ านวน 3 เรื ่อง นั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือที่       
อว 0209.5/514 ลงวันที ่ 28 มีนาคม 2565 ได้แจ้งผลการพิจารณาโดยมีมติให้ส่งเรื ่องคืนสภามหาวิทยาลัย         
เพื่อพิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่ก าหนด โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีความในข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์การขอและพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
แต่ส าหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ให้แจ้ง ก.พ.อ. เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง       
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ต่อไปนั้น เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 ที่เป็นอ านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา มิใช่อ านาจของ 
ก.พ.อ. ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เมื่อมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยต่อไป  

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 81(3/2565) เมื่อวันที่ 
6 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (รหัส 1103) ทั้งนี้ ตั้งแต่ 5 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออก
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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 
โดยใช้แทนประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์การขอและพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 และเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อด าเนินการต่อไป 

ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (รหัส 1103) แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (รหัส1103) ทั้งนี ้ตั้งแต่ 5 กันยายน 2561 
เป็นต้นไป โดยให้น าประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2565 ใช้แทนประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์การขอและพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 และเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

3.  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์   

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
และข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดไว้ว่า “การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน  
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดมหาวิทยาลัย และมีต าแหน่งทางวิชาการ    
ไม่ต ่ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและหรือสาขาวิชา
ที่ใกล้เคียงจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการ
ที่ ก.พ.อ. ก าหนดและหรือจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด” 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 81(3/2565) เมื่อวันที่ 
6 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

1.  การก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1.1 รายอาจารย์อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รหัส 6101) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย คือ      
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 
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1.2 ราย ดร.ปฐมาวดี ทองแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (รหัส 3503) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ 
จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี เกรียงสินยศ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน  มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.  การก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ   
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข  มหาวิทยาลัยบูรพา 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี เกรียงสินยศ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ รายอาจารย์อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์ และราย ดร.ปฐมาวดี ทองแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และเห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมิน 
ผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

5.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย     
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการ
เลือกผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการ
ด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ นั้น  

เนื่องจากนายสราวุธ เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอลาออกจาก
การด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 และเพื่อให้การด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามความในข้อ 4 และข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า 

“ข้อ 4 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือก่อนครบ
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา เพ่ือท าหน้าที่สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับนี้ 
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“ข้อ 5 ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 
(2) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(3) ประธานสภาอาจารย์ 
(4) ประธานสภาพนักงาน 
(5) นายกสมาคมศิษย์เก่า 
(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5) สามคน 
(7) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(6) หนึ่งคน 

 ให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือกให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (6) 
และ (7)  

ให้ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยก็ได้” 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

1.  นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
2.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
3.  ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ 
4.  ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
5.  นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม กรรมการ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5) 

7.  รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5) 

8.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง กรรมการ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5) 

9.  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กรรมการ 
คณาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(6) 
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10. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
11. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวชนม์รัตน์  สุขใส ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

5.6  การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ได้เสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ านวน 1 ราย 

คือ ศาสตราจารย์ลัดดา เหมาะสุวรรณ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ 3 ผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั ้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จะต้องเป็น
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความช านาญเป็นพิเศษ และพ้นจาก
ต าแหน่งโดยไม่มีความผิดสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมี
ความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศ 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานตน้สังกัดเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ซึ่งเกษียณอายุ 
และมีคุณสมบัติตามข้อ 3 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติภายในก าหนดเวลาไม่ช้ากว่าการเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรประจ าปีตามปกติ” 

มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอแต่งตั้งศาสตราจารย์ลัดดา เหมาะสุวรรณ ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์
เกียรติคุณ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ลัดดา 
เหมาะสุวรรณ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 
เมษายน 2565 เป็นต้นไป  

 
5.7  การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน (เพ่ิมเติม) 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 424(1/2565) เมื ่อวันที ่ 15 มกราคม 
2565 และครั้งที่ 426(3/2565) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการประจ า
ส่วนงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน พ.ศ. 2563 
จ านวน 31 ส่วนงาน แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานเพิ่มเติม 
จ านวน 3 ส่วนงาน ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  
1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานกรรมการ 
1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ กรรมการ 
1.3 นายอภินันท์ ศรีสมานุวัตร กรรมการ 
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1.4 ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ กรรมการ 
1.5 รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กรรมการ 
1.6 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
1.7 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะศิลปศาสตร์  
2.1 ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ 
2.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ กรรมการ 
2.3 ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการ 
2.4 ศาสตราจารย์ นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ กรรมการ 
2.5 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล กรรมการ 
2.6 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน กรรมการ 
2.7 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
2.8 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและโครงสร้างองค์กร 

 คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะอุตสาหรรมเกษตร 

3.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
3.2 ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ กรรมการ 
3.3 นายลือพงษ์ อ๋องเจริญ กรรมการ 
3.4 นายธวัช สุธาสินีนนท์ กรรมการ 
3.5 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
3.6 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการและเลขานุการ 
3.7 รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการ
อ านวยการประจ าส่วนงานเพ่ิมเติม จ านวน 3 ส่วนงาน ตามท่ีเสนอ 

 
5.8  การต่อเวลาราชการผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 ก าหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ 6 ข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1) ต าแหน่งศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ภายในวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุราชการ 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ซึ่งได้ยื่นค า
ขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อนยื่นค าขอต่อเวลาราชการ ก็ให้มีสิทธิยื่นได้แต่มหาวิทยาลัยจะต่อ
เวลาราชการให้บุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ก่อนสิ้นปีงบประมาณ    
ที่เกษียณอายุราชการ 

  (2) เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
  (3) คุณสมบัติอื่นที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  (4) มีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปี

ที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
  (ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต ่าในฐานะอาจารย์ผู ้สอนในสถาบัน 

อุดมศึกษา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  (ข) มีผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ต ารา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ      

ในลักษณะอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเฉลี่ยปีละ 1 เล่มหรือรายการ หรือบทความทางวิชาการ
เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้รับการเผยแพร่ และมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

ในกรณีท่ีผู้ขอต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ลดบทความทางวิชาการ
เหลือเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

ในกรณีที่ผู้ขอต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ ไม่ครบ 
3 ปี ให้น าผลงานทางวิชาการในขณะด ารงต าแหน่งก่อนหน้านั้นมานับรวมได้ 

ข้อ 7 ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอต่อเวลาราชการให้ยื่นค าขอตามแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีที่เกษียณอายุ” 

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 371(1/2559) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ได้มี
มติเห็นชอบเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ดังนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
และ 

2. ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ หรือ 
3. กรณีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรักษา

คณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อ หากไม่ต่อเวลาราชการก็จะมีผลกระทบอย่างยิ่งกับคณะ/หน่วยงาน เช่น 
3.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หาผู้ที่จะท า

หน้าที่แทนได้ยาก  
3.2 การเป็นอาจารย์คุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หรือการเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
3.3 การเป็นพ่ีเลี้ยงบ่มเพาะนักวิจัย และถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิจัยใหม่ 

คุณสมบัติของผู้ที ่จะได้รับการต่อเวลาราชการ ตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 เห็นสมควรให้ต่อเวลาราชการของข้าราชการในสังกัด จ านวน 1 ราย คือ ศาสตราจารย์ 
ดร.ศศิธร พุมดวง คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการต่อเวลาราชการผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
จ านวน 1 ราย ตามที่คณะเสนอ และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบการต่อเวลาราชการผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จ านวน     
1 ราย  คือ ศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  พุมดวง คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการต่อ
เวลาราชการ  

2. เห็นสมควรให้คณะพยาบาลศาสตร์ก าหนดภาระงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติการต่อเวลา
ราชการ รายศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  พุมดวง  โดยให้มีภาระงานอย่างน้อย 2 ข้อใน 4 ข้อ และภาระงานอ่ืนตามที่
ส่วนงานก าหนดเป็นข้อตกลงภาระงาน (TOR)  

คณะกรรมการประจ าส่วนงานคณะพยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2565 มีมติก าหนดภาระงานอย่างน้อย 2 ข้อใน 4 ข้อ และภาระงานอื่นตามที่ส่วนงานก าหนดเป็น
ข้อตกลงภาระงาน (TOR) ของศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พุมดวง ดังนี้   

1. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์  โดยมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีมีรายชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE SSCI และ AHCI) เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง  

2. เป็น Mentor หรือผู้น าทีมวิจัย หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญงานบริการวิชาชีพ  ดังนี้ 
 (1) อาจารย์พ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่ หรืออาจารย์ในสาขาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดปีละ

อย่างน้อย 2 คน หรือ 
 (2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีละอย่างน้อย 2 คน  

          3. ภาระงานอื่นตามที่ส่วนงานก าหนด  ดังนี้ 
    (1) ประธานศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
และขับเคลื่อนให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมิน SOP และจัดอบรม SOP ให้กับคณะกรรมการ 
    (2) บรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการต่อเวลาราชการผู้เกษียณอายุ
ราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จ านวน 1 ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พุมดวง คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 5.9  แจ้งการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพิจารณา
มอบหมายให้อธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรา 21 วรรคสอง(1) และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ตราขึ้นเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ 
กลไก หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล โดยมีการขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายแก่การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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ในกิจการด้านการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนกิจการอ่ืนอีกบางกิจการที่ด าเนินการโดยผู้ควบคุมข้อมูล
อันได้แก่หน่วยงานของรัฐ (รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนของรัฐ) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเก็บรวบรวม 

ใช้ หรือเปิดเผย เป็นไปเพื่อให้การด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 โดยมหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เนื่องจากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์
และรายละเอียดแก่เจ้าของข้อมูล โดยมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ออกประกาศก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรา 21 วรรคสอง (1) และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 23(2) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจออกข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้
ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปได้  

มหาวิทยาลัยจึงขอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบกรณีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แก่กิจการของมหาวิทยาลัย และพิจารณามอบหมายให้อธิการบดีออก

ประกาศมหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามข้อก าหนด      
ในมาตรา 21 วรรคสอง (1) และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยให้มี
คณะกรรมการก าหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล    

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมต ิดังนี้ 
1. รับทราบกรณีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แก่กิจการ

ของมหาวิทยาลัย 
2. เห็นชอบการมอบอ านาจให้อธิการบดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศที่ได้ออกนั้นด้วย ทั้งนี้ โดยขอให้มหาวิทยาลัยน าเรื่องดังกล่าว
ปรึกษาหารือกับ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเมื่อมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ 

ในเรื่องดังกล่าวระยะหนึ่งแล้ว มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาน าเสนอประเด็นที่มีความส าคัญต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการนโยบาย 
6.1  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราค่าตอบแทน

บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่

บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ก าหนดไว้ว่า “ให้ส่วนงานประเมินผลการด าเนินงาน    
ของบุคลากรที่ได้รับค่าตอบแทนภายในระยะเวลาทุก 2 ปี แล้วเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการจ่ายเงิน
ดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป และข้อ 6 เมื่อด าเนินการตามข้อบังคับนี้แล้ว ให้มหาวิทยาลัยรายงานสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบทุกปี” นั้น 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง การจ่ายค่าตอบแทนของคณะ/ส่วนงาน 
ต่าง ๆ ทั้งหมด และได้จัดประเภทเป็น 3 หมวดบัญชี ดังนี้ 

1. บัญชี 1 การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดแนวปฏิบัติที่ใช้
ร่วมกันทุกคณะ/ส่วนงาน 

A - ค่าตอบแทนกลุ่มการเรียนการสอน 
A1 - ค่าตอบแทน PSU-TPSF 
A2 - ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
A3 - ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
A4 - ค่าตอบแทนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
A5 - ค่าตอบแทนการสอบประมวลความรู้ 
A6 - ค่าตอบแทนการประเมินคุณภาพภายใน 
A7 - ค่าตรวจกระดาษค าตอบ 
A8 - เงินคา่สอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน 

B – ค่าตอบแทนกลุ่มการวิจัย 
B1 - ค่าตอบแทนตามผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ 
B2 - เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย 
B3 - ค่าตอบแทนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 

C – ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
C1 – ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงกลั่นกรองหลักสูตร 
C2 - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
C3 - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการและผลงานอ่ืน ๆ 
C4 - เงินสมนาคุณอนุกรรมการประเมินผลงานของส่วนงาน 
C5 - เงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน สายสนับสนุน 

D – ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
D1 - ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหาร 
D2 - เงินคา่ตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน 
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D3 - ค่าตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร 
D4 - เงินสมนาคุณอาจารย์แพทย์ 
D5 - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
D6 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

E - ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
E1 - เงินรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น เงินรางวัลบุคลากรดีเด่น 
E2 - บุคลากรชาวต่างประเทศ 
E3 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
E4 - ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
E5 - เงินสมทบคา่จ้าง (พนักงานเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย) 
E6 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
E7 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สอบคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย 
E8 - ค่าตอบแทนสอบคัดเลือกบุคลากร 
E9 - เงินช่วยเหลือค่าอาหารคนขับรถ 

2. บัญชี 2 การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรตามที่ส่วนงานก าหนด โดยแบ่งตามวิทยาเขต
ต่าง ๆ  

- วิทยาเขตหาดใหญ่ 
- วิทยาเขตปัตตานี 
- วิทยาเขตภูเก็ต 
- วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
- วิทยาเขตตรัง 

3. บัญชี 3 การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ส่วนงานก าหนดของโรงพยาบาลต่าง ๆ 
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
- โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
- โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 
5 เมษายน 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราค่าตอบแทนบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ทั้งนี้ โดยขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารบัญชีแนบท้ายประกาศให้มีความถูกต้อง
และชัดเจน และน าเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคลพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนประกาศใช้บังคับ 
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นอกจากนี้ เนื่องจากค านิยามของค าว่า “ส่วนงาน” ในร่างประกาศอาจจะไม่ครอบคลุม
หน่วยงานในลักษณะโครงการจัดตั้ง ประธานที่ประชุมจึงขอให้อธิการบดีรับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร และในกรณีข้อ 6 “...สามารถก าหนดอัตราค่าตอบแทนตามความเหมาะสมได้ไม่เกินอัตรา
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้” ค าว่า “ไม่เกินอัตราที่ก าหนด” อาจจะมีประเด็นปัญหาได้ในภายหลัง ซึ่งหาก
จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

6.2  การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ เพื่อใช้ขอส าเร็จการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ปี 2563 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เสนอขออนุมัติเแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ เพื่อใช้ขอส า เร็จการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ ปี 2563 
ซ่ึงขอสอบในผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ืออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของนักศึกษา จ านวน 6 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวอุ่นกมล ค าเงิน รหัสนักศึกษา 6310220027 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  1) รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี 

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล สุขวิสูตร 

2. นางสาวณัฐชา เจริญใหญ่ รหัสนักศึกษา 6310220068 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  1) ภก.ดร.วีระชัย พิพัฒน์รัตนเสรี 

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ โอทอง 
 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ 
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภัค วินทะชัย 

3. นางสาวแพรวพรรณ จันทรพงศ์ รหัสนักศึกษา 6310220070 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ 

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล สุขวิสูตร 
 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ โอทอง 

4. นายฤทธิกุล ธรฤทธิ์ รหัสนักศึกษา 6310220071 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี 

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภัค วินทะชัย 
 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ 

5. นายทรรษไนย แหวนเงิน รหัสนักศึกษา 6310220069 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภัค วินทะชัย 

 2) ภก.ดร.วีระชัย พิพัฒน์รัตนเสรี 
 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ โอทอง 
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6. นายอุภัยภัทร บัวงาม รหัสนักศึกษา 6310220072 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ 

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล สุขวิสูตร 
 3) ภก.ดร.วีระชัย พิพัฒน์รัตนเสรี 
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศร 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์
ที่เป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์เพ่ือใช้ขอส าเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2564 ข้อ 5(2) ก าหนดไว้ว่า “การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ใช้เกณฑ์ผลงานนวัตกรรม
หรือผลงานสร้างสรรค์ฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามคน ที่เป็นผู้มีความรู้ 
ความเชี ่ยวชาญ และประสบการณ์สูง เป็นที ่ยอมรับในสาขาเดียวกันหรือเกี ่ยวข้องกับหลักสูตรของผู ้สอบ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจ าหลักสูตรรวมทั้งหมดแล้วไม่น้อย
กว่าห้าคน ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หรือ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 แล้วแต่กรณี” ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุกท่านมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3 และข้อ 10.4  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6(5/2565) โดยมติเวียน 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั ้งผ ู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก    

ซึ่งเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ เพื่อใช้ขอส าเร็จ
การศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่
ปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 ราย ตามท่ีเสนอ 

 
6.3  การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีการประเมินคุณภาพ

วิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ขอส าเร็จการศึกษา  และกรณีขออนุมัติแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2558   
ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

ด้วยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
กรณีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ขอส า เร็จการศึกษา 
และขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนางลัดดาวัลย์ เทพอ่อน รหัสนักศึกษา 6310930066   
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง ปี 2563 ชื่อวิทยานิพนธ์ : 
เศรษฐศาสตร์ความเป็นไปได้ของเชื้อเพลิงชีวมวลส าหรับการผลิตถุงมือยางในประเทศไทย ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ  ประธานกรรมการ  
2) Mr.Teoh Cho Shee    กรรมการ  
3) Dr.Mohhammad Shah Jamal   กรรมการ 
ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

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

- ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น ที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ 

และตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื ่อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
วิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์เพ่ือใช้ขอส าเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ได้ก าหนดเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไว้ดังนี้  

ข้อ 5(2) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ใช้เกณฑ์ผลงานนวัตกรรมหรือ
ผลงานสร้างสรรค์ฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามคน ที่เป็นผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตรของผู้สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

ข้อ 5(3) ส่วนงานต้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง พร้อมทั ้งประวัติการศึกษา ค าบรรยายถึงความเป็นผู ้มีความรู ้ ความเชี ่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตรของผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

ข้อ 5(4) ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานนวัตกรรมหรือ
ผลงานสร้างสรรค์จากวิทยานิพนธ์ ท าหน้าที่เป็นผู้กลั่นกรองความเหมาะสมของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ส่วนงาน
เสนอตามข้อ (3) และเสนอชื่อเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ หากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หรือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
แล้วแต่กรณีแต่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

ซึ่งผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก Mr. Teoh Choh Shee สังกัดบริษัท เมดิคอลโกลฟ จ ากัด 
ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว เนื่องจากไม่มีวุฒิปริญญาเอก 
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แต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรของผู้สอบวิทยานิพนธ์ คณะอนุกรรมการประเมินผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์จากวิทยานิพนธ์   
ได้พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนางลัดดาวัลย์ เทพอ่อน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5(4/2565) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

และคณะทันตแพทยศาสตร์ขออนุมัต ิแต่งตั ้ง Professor Steven J. Lindauer สังกัด 
Virginia Commonwealth University, United States ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560 
จ านวน 4 คน ดังนี้ 

1) นางสาวชนกานต์ จินดาโรจนกุล รหัสนักศึกษา 6210830001 
ชื่อวิทยานิพนธ์ : ผลของยาไอบูโพรเฟนร่วมกับการกรอกระดูกทึบต่อการเคลื่อนฟัน  

ทางทันตกรรมจัดฟันในหนู  
2) นางสาวณัฐนันท์ วัฒนอเนก รหัสนักศึกษา 6210830002 

ชื่อวิทยานิพนธ์ : การสร้างโครงค ้ายัน ซึ่งเป็นส่วนผสมของแคลเซียมฟอสเฟส แคลเซียม 
ซัลเฟสเฮมิไฮเดรตและไฮดรอกซี โพรพิเมทิลเซลลูโลสผ่านวิธีขึ้นรูปแผ่นเจล 3 มิต ิ 

3) นางสาวนลิน ไพรัชวรรณ รหัสนักศึกษา 6210830004 
ชื่อวิทยานิพนธ์ : เครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบดั้งเดิมที่มีระนาบกัดด้านหน้าเปรียบเทียบ 

กับเครื่องมือจัดฟันใสที่มีระนาบกัดด้านหน้า: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระดูกขากรรไกร ฟัน กระดูก
รอบรากฟันและปริมาตรการละลายของรากฟัน  

4) นายพัสกร วศินวสุกุล รหัสนักศึกษา 6210830006 
ชื่อวิทยานิพนธ์ : เครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบดั้งเดิมที่มีระนาบกัดด้านหน้าเปรียบเทียบ

กับเครื่องมือจัดฟันใสที่มีระนาบกัดด้านหน้า : การศึกษาคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและแรงกัด 
เนื่องจาก Professor Steven J. Lindauer มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.4 และ ข้อ 10.4.4 ดังนั้น 
คุณสมบัติของ Professor Steven J. Lindauer จึงไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าวจึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ ซึ ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 5(4/2565) เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ 

ที่เป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ขอส าเร็จการศึกษาของนางลัดดาวัลย์ เทพอ่อน หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง ปี 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตามท่ีเสนอ 
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2. การแต่งตั้ง Mr. Teoh Choh Shee ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนางลัดดาวัลย์ เทพอ่อน 
เป็นกรณีพิเศษ  

3. การแต่งตั้ง Professor Steven J. Lindauer ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานพินธ์ 
ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จ านวน 4 คน เป็นกรณีพิเศษ ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องพิจารณาทักท้วง  

7.1  การเปิดรายวิชา การแก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
การอนุมัติให้อาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 การปิดรายวิชา และการเพิ่ม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 132(5/2565) 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 133(6/2565) โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบการเปิดรายวิชา การแก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา การให้
อาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 การปิดรายวิชา และการเพิ่ม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. การเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้  
1) รายวิชา 367-606 เสริมประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองส าหรับ

ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ (Experiential Learning in Palliative care in Patients with cancer 
and without cancer) จ านวน 4(0-8-4) หน่วยกิต คณะแพทยศาสตร์    

2) รายวิชา 367-607 เสริมประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองส าหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Experiential Learning in Palliative care in patients with cancer) จ านวน 2(0-4-2) หน่วยกิต 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่   
ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป โดยก าหนดให้นักศึกษาที่สนใจเพิ่มพูนความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง สามารถเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา คณะแพทยศาสตร์ 

2. การแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 และเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา แบบ 2.1 และ 2.2 ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์ฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์   

3. การให้อาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์ Chen Lijuan จาก Guangxi Normal University ซึ่งขณะนี้ปฏิบัติงาน 
ณ สถาบันขงจื๊อ คณะศิลปศาสตร์  
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4. การปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 36 รายวิชา และกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 8 รายวิชา รวมเป็นจ านวน 44 รายวิชา โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษา
รหัส 65 ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป คณะศิลปศาสตร์ 

5. การเพิ่ม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 12 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรม โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563         
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์  

6) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

7) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

8) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

9) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

10) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

11) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

12) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการ 
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6. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

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

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์   

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ 
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7.2  การเพ่ิม ปรับ และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิม ปรับ และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. การเพ่ิม ปรับและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1) ปรับและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ 

2) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยและประเมิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะศึกษาศาสตร์  

2. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                        
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7.3  การเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลง
รายวิชาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2565 และในคราวประชุมครั้งที่ 68(2/2565) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
ดังนี้ 

1. เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์และวิทยาการค านวณ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

3. เปลี่ยนแปลงรายวิชา 931-322 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร (Business Law and 
Taxation) จ านวน 3((2)-2-5) หน่วยกิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ 
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7.4  การให้ความเห็นชอบและอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตตรัง 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมครั้งที่ 20(2/2565) เมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ดังนี้  
ล าดับที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

ตามเล่มหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม)่ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

1 อาจารย์กรสวรรค์ชนก ตั้งปอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล  
2 อาจารย์คัมภีร์  คล้ามนฤมล คงเดิม 

3 อาจารย์ภวัต  รอดเข็ม คงเดิม 
4 อาจารย์วรวุฒิ  มัธยันต์  คงเดิม 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ  เลาแก้วหนู อาจารย์วิสุทธิ์  นุชนาบี        

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 เป็นต้นไป 
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ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
8.1  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย 
ได้น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 401(9/2561) 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ถึงครั้งที่ 426(3/2565) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 มีประเด็นข้อเสนอแนะ
ทั้งหมด จ านวน 130 ประเด็น โดยมีความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ 64.2 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 59 ประเด็น 
คิดเป็นร้อยละ 45.4 ส าหรับในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 426(3/2565) เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2565 มีจ านวนประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน 5 ประเด็น ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ
วาระการประชุม ทั้งนี้ ข้อมูลการด าเนินงานตามข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดสามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ https://sites.google.com/psu.ac.th/psucouncil 

ที่ประชุมรับทราบ 

8.2  รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นส าเร็จปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยได้รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 

ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ ปีการศึกษา 2563 มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวนทั้งหมด 7,094 คน 

มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 5,728 คน (ร้อยละ 80.7) จ าแนกเป็นผู้มีงานท าแล้ว จ านวน 3,551 คน (ร้อยละ 64.1) 

ก าลังศึกษาต่อ จ านวน 160 คน (ร้อยละ 2.8) ยังไม่มีงานท า จ านวน 1,993 คน (ร้อยละ 34.8) และเป็นทหารเกณฑ์

หรือก าลังอุปสมบทจ านวน 24 คน (ร้อยละ 0.4)  

การมีงานของบัณฑิต บัณฑิตทีม่ีงานท าแล้ว จ านวน 3,551 คน (ร้อยละ 64.1) ส่วนใหญ่

เป็นพนักงานบริษัทหรือองค์กรธุรกิจเอกชน จ านวน 2,051 คน (ร้อยละ 57.8) ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ของรัฐ จ านวน 918 คน (ร้อยละ 25.9) ด าเนินธุรกิจอิสระหรือเจ้าของกิจการ จ านวน 517 คน (ร้อยละ 14.6) 

รัฐวิสาหกิจ จ านวน 58 คน (ร้อยละ 1.6) และพนักงานองค์กรต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ จ านวน 7 คน 

(ร้อยละ 0.2) โดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ที่มีงานท า 16,866 บาทต่อเดือน พ้ืนที่ที่บัณฑิตท างานส่วนใหญ่ท างาน

ในพื้นที่ภาคใต้ จ านวน 2,785 คน (ร้อยละ 78.4) ท างานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 634 คน 

(ร้อยละ 17.9) และภูมิภาคอื่น ๆ (ร้อยละ 3.7) การท างานตรงสาขา บัณฑิตที่มีงานท าแล้วส่วนใหญ่ จ านวน 

2,226 คน (ร้อยละ 62.7) ท างานตรงสาขา และส าหรับผู้ที่ยังไม่มีงานท า จ านวนทั้งหมด 1,993 คน (ร้อยละ 34.8) 

พบว่าสาเหตุที่ยังไม่มีงานท าส่วนใหญ่คือ หางานท าไม่ได้คิดเป็นร้อยละ 41.7 รอค าตอบจากหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 

20.4 ยังไม่ประสงค์ท างานคิดเป็นร้อยละ 15.9 และต้องการประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 10.7  

บัณฑิตที ่มีงานท าแล้วเมื ่อพิจารณาตามกลุ ่มสาขาวิชาพบว่า บัณฑิตกลุ ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพมีสัดส่วนผู้มีงานท าแล้วมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 






