
 (ส ำเนำ) 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ที ่  0760 / 2561 
เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้ำแผนบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม  

--------------------------------------- 
 ตำมค ำสั่ง ที่ 0473/2561 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2561 มหำวิทยำลัยได้แต่งตั้งหัวหน้ำแผนบูรณำกำรวิจัยและ
นวัตกรรม แล้ว นั้น 
 

เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงหัวหน้ำแผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 34 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2559  จึงแต่งตั้ง
หัวหน้ำแผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ใหม่ ดังนี ้
 
  เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ (เป็นทั้งปกติ 
และSpearhead ด้ำนเศรษฐกิจ) 

1. ด้านอาหาร เกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ และเทคโนโลยี 
1.1 การเกษตรสมัยใหม ่

1) ศ. ดร. ธีระ เอกสมทรำเมษฐ์  คณะทรัพยำกรธรรมชำต ิ
2) รศ. ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวช ำนำญ      คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
3) รศ. อำซีซัน แกสมำน   สถำบันวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมยำงพำรำ ม.อ. 
4) รศ. ดร. ศุภศิลป์  มณีรัตน์  คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
5) รศ. ดร. ศักย์ชิน  บุญถวิล  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

1.2 อาหารมูลค่าเพิ่มสูงและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ 
1) รศ. ดร. ภำคภูมิ  พำณิชยูปกำรนันท์ คณะเภสัชศำสตร์ 
2) ผศ. ดร. เสำวคนธ์ วัฒนจันทร์  สถำบนัวิจัยและนวัตกรรมอำหำร ม.อ. 

1.3 ชีวภัณฑ์ 
1) ศ. ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดำรำ  คณะวิทยำศำสตร ์

1.4 เครื่องมือแพทย์ 
1) รศ. ดร. ธีระพล  ศรีชนะ  คณะเภสัชศำสตร์ 
2) รศ. ดร. ทพญ. สุกัญญำ  เธียรวิวัฒน ์ คณะทันตแพทยศำสตร ์

2. ด้านเศรษฐกิจดจิิทัลและข้อมูล 
2.1 วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ / อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณ์ปลายทาง 

1) ผศ. ดร. นิคม  สุวรรณวร  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
2.2 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเชื่อมโยง 

1) ผศ. ดร. วรรณรัช  สันติอมรทัต  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
2.3 เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพ่ือการสนับสนุนการผลิตและพัฒนา 

1) ผศ. ดร. รัตนำ  เวทย์ประสิทธิ ์  วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ 
3. ด้านระบบโลจิสติกส์ 

3.1 ยานยนต์สมัยใหม่ 
1) รศ. ดร. เจริญยุทธ  เดชวำยุกุล  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

3.2 ระบบโลจิสตกิส์อัจฉริยะ/การขนส่งทางราง  
1) รศ. ดร. นิกร  ศิริวงศ์ไพศำล  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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4. ด้านการบริการมูลค่าสูง 

4.1 การบริการทางการแพทย์ 
1) ผศ.ดร.วันธณี วิรุฬห์พำนชิ     คณะพยำบำลศำสตร ์

4.2 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
1) ผศ.ดร.กำญจน์สุนภสั บำลทิพย์  คณะพยำบำลศำสตร ์

4.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตอย่างสร้างสรรค์และเสริมพลัง
ท้องถิ่นและชุมชนท่องเที่ยว 
1) รศ.ดร.ปำริชำติ  วิสทุธิสมำจำร   คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
2) ดร.กฤษด ี พ่วงรอด     คณะวิทยำกำรสื่อสำร 
3) ผศ. ธงชัย  สุธีระศักดิ์   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

4.4 การท่องเที่ยวที่แข่งขันได้ มั่นคง และยั่งยืน   
1) ดร. ตติยำพร จำรุมณีรัตน ์  คณะกำรบริกำรและกำรท่องเทีย่ว 
2) Prof.Dr.Kiyota Hashimoto  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านพลังงาน 
1) รศ. ดร. สุเมธ  ไชยประพัทธ ์  สถำบนัวิจัยระบบพลังงำน ม.อ. 

  
 เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1.   ด้านสังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 
 1.1  ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย และการอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย (Spearhead ด้ำน
สังคม) 

    1)  รศ. ดร. ประณีต  ส่งวัฒนำ      คณะพยำบำลศำสตร ์
 1.2   เชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก 
    1)  ผศ. ดร. อับดุลรอนิง สือแต  วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 
    2)  ผศ. ดร. สำมำรถ  ทองเฝอื  คณะรัฐศำสตร ์
 1.3 ความมั่นคงประเทศ  
    1)  ผศ. ดร. ภูวดล  ธนะเกียรติไกร  คณะวิทยำศำสตร ์
 1.4 รัฐบาล 4.0 
        1)  ผศ. มงคล  มำลยำรม   คณะนิติศำสตร ์
 1.5 ความมั่นคงมนุษย์ 
        1)  ผศ. ดร. นิเลำะ  แวอุเซ็ง  วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 
        2)  ดร. สุรวุฒน์  ช่อไมท้อง  คณะรัฐศำสตร ์  
 1.6 ลดความเหลื่อมล้้า 
   1)   ดร. นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ์       สถำบนัสันติศึกษำ 

 2.   ด้านคนไทยในศตวรรษที่ 21  
       2.1  คนไทย 4.0 (Spearhead ด้ำนสังคม) 
   1)  ดร. รุศดำ  แก้วแสงอ่อน  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  2)  ผศ. ดร. นิเวศน์  อรุณเบิกฟ้ำ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 2.2  เด็ก และเยาวชน 4.0 (Spearhead ด้ำนสังคม)  
  1)   รศ. ดร. เกษตรชัย  และหีม  คณะศิลปศำสตร ์
  2)   รศ. ดร. กำญจน์สุนภัส บำลทิพย์ คณะพยำบำลศำสตร ์
  3)   ผศ. ดร. รัศมี สังข์ทอง  คณะแพทยศำสตร์ 
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2.3 เกษตรกร 4.0 
  1)   ผศ. ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต  คณะทรัพยำกรธรรมชำต ิ
2.4  แรงงาน 4.0 
      1)   ดร. สินำด  ตรีวรรณไชย  คณะเศรษฐศำสตร ์
      2)   รศ. ดร. สุธัญญำ ทองรักษ์  คณะเศรษฐศำสตร ์
2.5  การศึกษาไทย 4.0  

  1)  รศ. ดร. เอกรินทร์  สังข์ทอง  คณะศึกษำศำสตร์ 
  2)  ดร. เรชำ ชูสุวรรณ   คณะศึกษำศำสตร์ 
  3)  ดร. จิระวัฒน์  ตนัสกุล   คณะศึกษำศำสตร์ 

 3.   ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต   
3.1 ระบบบริการสขุภาพ (Spearhead ด้ำนสังคม)  

1)  รศ. นพ. หัชชำ  ศรีปลัง่  คณะแพทยศำสตร์ 
2)  ทพญ. อันวยำ แก้วพิทักษ ์  คณะทันตแพทยศำสตร ์

3.2 ระบบการดูแลและรักษาโรค  
  1)   ศ. พญ. ทิพวรรณ  เลียบสือ่ตระกูล  คณะแพทยศำสตร์ 
  2)   ดร. ปฤษณำ  เรืองรัตน์  คณะแพทยศำสตร์ 
3.3   การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ 
        1)   รศ. ดร. กิตติกร นิลมำนัต  คณะพยำบำลศำสตร ์
        2)   ทพญ. อันวยำ แก้วพิทักษ ์  คณะทันตแพทยศำสตร ์
  3)   ผศ. ดร. ปรียำ  แก้วพิมล  คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำเขตปัตตำนี 

 4.  ด้านการบริหารจัดการน้้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
 4.1  การบริหารจัดการน้้า (Spearhead ด้ำนสังคม)  
  1)   รศ. ดร. จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
  2)   ดร. ธันวำ  อำภรณ์ทิพย ์  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 4.2  ระบบน้้าชุมชนและเกษตร 
  1)   ดร. ปองพชร ธำรำสุข  คณะทรัพยำกรธรรมชำต ิ
  2)   ผศ. ดร. มนูญ  ศิรินุพงศ ์  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  3)   ผศ. ดร. ไชยวัฒน์  รงค์สยำมำนนท์ คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
 4.3  การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
        1)   ผศ. ดร. ฐิติวร ชูสง   คณะแพทยศำสตร์ 
  2)   ดร. สมพร  ช่วยอำรีย ์  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  3)   อ. วีระนันท์  สงสม   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 4.4  การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  1) รศ. ดร. ฉัตรไชย รัตนไชย  คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
  2) รศ. ดร. สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล   ส ำนักวิจัยและพฒันำ 
  3) รศ. ดร. ซุกรี หะยีสำแม  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

    4)  ดร. ดนัย  ทิพย์มณ ี   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

  5) ดร. ยุรฉัตร  ยอดโยธี   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
  6)  รศ.ดร.พันธ์  ทองชุมนุม  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
  7)  ดร. จันทินี  บญุชัย   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
  8)  ดร.วิภำวี ด ำม ี   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
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  5.   ด้านการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่ 

5.1  การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 (Spearhead ด้ำนสังคม)  
       1)  ผศ. ดร. รัตนำ เวทย์ประสิทธิ ์  วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ 
       2)  ผศ. ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
5.2 เมืองอัจฉริยะ 
 1)  ดร. อภิรดี  สรวิสูตร   คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 2)  ดร. วรรณกร  ลิขิตปัญญำโชต ิ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
5.3  ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
       1)  ผศ. ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ  คณะวิทยำกำรจัดกำร 
       2)  ผศ. ดร. กฤษฎำ พรรณรำย  คณะศิลปศำสตร์และวทิยำกำรจัดกำร 
       3)  อ. ตรีชำติ เลำแก้วหน ู  คณะสถำปตัยกรรมศำสตร ์
 4)  รศ. ดร. พันธ์  ทองชุมนุม  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
5.4  ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน 
       1)  อ. สุธำ เกลำฉีด   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 2)  รศ. ดร. วันชัย  ธรรมสัจกำร  คณะศิลปศำสตร ์

 
  เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

1. ด้านเทคโนโลยีฐาน   
1.1  เทคโนโลยีชีวภาพ 

     1)  รศ. ดร. พรทิพย์  ประพันธ์พจน ์ คณะวิทยำศำสตร ์
     2)  ผศ. ดร. พจนพร  ไกรดิษฐ์  คณะแพทยศำสตร์ 
  1.2  เทคโนโลยีวัสดุ  
     1)  รศ. ดร. สุธรรม  นิยมวำส  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
     2)  รศ. ดร. วิโรจน์ ยูรวงศ์   คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
  1.3  นาโนเทคโนโลย ี
    1)  รศ. ดร. ธีระพล ศรีชนะ  คณะเภสัชศำสตร์  
    2)  รศ. ดร. อนุกร  ภู่เรืองรัตน์  คณะวิทยำศำสตร ์ 
  1.4  เทคโนโลยีดิจิทัล 
     1)  รศ. ดร. สินชัย กมลภิวงศ ์  วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ 
     2)  ผศ. ดร. วรรณรัช  สันติอมรทัต  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
     3)  ผศ. ดร. ลัดดำ  ปรีชำวีรกุล  คณะวิทยำศำสตร ์
 2.  ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
  2.1 การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม 

 1)  ผศ. ดร. ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศำสตร ์  
 2)  ผศ. ดร. พรปวีณ์  พุ่มเกิด  สถำบนัวัฒนธรรมศึกษำกัลยำณวิัฒนำ 
 3)  ผศ. ค ำนวล  ค ำมณ ี   คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

  2.2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและศาสนธรรม  
 1)  ผศ. ดร. วินีกำญจน์ คงสุวรรณ  คณะพยำบำลศำสตร ์
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  2.3 การรู้เท่าทันในพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมและความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและภูมิธรรม  

 1)  ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศร ี คณะรัฐศำสตร ์
 2)  ผศ. ดร. บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ  คณะวิทยำกำรจัดกำร   

  2.4  ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
     1)  ผศ. ดร. นภดล  ทิพยรัตน ์  คณะศิลปกรรมศำสตร ์
     2)  ผศ. ดร. ชนกพร  อังศุวิริยะ  คณะศิลปศำสตร ์
     3)  ผศ. ดร. วันวิสำข์  ธรรมำนนท์  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
 3.  การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  3.1  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
   1) ดร. พลชำติ  โชติกำร   สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง  
  3.2 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 

1)  รศ. ดร. อภิรดี  แซ่ลิ่ม   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  3.3 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

1)  รศ. ดร. อัญชนำ ประเทพ  คณะวิทยำศำสตร ์
2)  ผศ. ดร. สิทธิศักดิ์  จันทรัตน์  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

  3.4 วิทยาศาสตร์สมอง 
1)  รศ. นพ. พรชัย สถิรปัญญำ  คณะแพทยศำสตร์ 

  3.5 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส้าหรบัเศรษฐกิจยุคใหม่ 
1)  ดร. สินำด ตรีวรรณไชย  คณะเศรษฐศำสตร ์

  3.6 ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้คิด 
1)  รศ. ดร. เอกสิทธิ์ กุมำรสิทธิ์  คณะวิทยำศำสตร ์
2)  ศ. นพ. คณิตพงษ์  ปรำบพำล  คณะแพทยศำสตร์ 

 
 เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

1. บุคลากรและเครือข่ายวิจัย 
1.1 ทุนการศึกษา วิจัย 

1) ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหนำ้ที่ 
2) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพฒันำ 
3) คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

1.2 การพัฒนาอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักบริหารจัดการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1) ผู้อ ำนวยกำรอุทยำนวทิยำศำสตร์ภำคใต้ 
2) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพฒันำ 
3) คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

1.3 การส่งเสริม Talent Mobility 
1) นำยศรำวฒุิ  คงขวัญ   อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ 

1.4 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้บุคลากรด้านแรงงาน 
1) น.ส.ฐิติพร  นักทอง    อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ 

1.5 การสร้างความตระหนัก 
1) น.ส.เสำวรส  วนัป ู   อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ 
2) น.ส.จริยำ  ค ำแหง   อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ 
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2. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 

2.1 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
1) ผู้อ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ 

3. บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
3.1 บัญชีนวัตกรรม 

1) นำยสิทำนนท์  อมตเวทย์   อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ 
 4.   ด้านโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม 
  4.1  ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง  
     1)  ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เครื่องมือวิทยำศำสตร ์
  4.2  Pilot Plant 
     1)  ผู้อ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ 
  4.3  ศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม 
     1)  ผู้อ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ 
  4.4  ระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรม 
     1)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำ 
     2)  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ 
     3)  น.ส.พรรณทิวำ  รัตนโกสม   อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ 

5. ด้านมาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม 
  5.1  วิจัยในคน / วิจัยในสัตว์ทดลอง / มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัตกิาร / มาตรฐาน
จริยธรรมนักวิจัย 

1) รศ. ดร. สุรศักดิ์  สังขทัต ณ อยุธยำ  ส ำนักวิจัยและพฒันำ 
  5.2  มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง / ระบบมาตรวัดวิทยา / สอบเทียบเคร่ืองมือ 

1) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ 
  5.3  การก้าหนดมาตรฐาน 

1) อ. เนตรนภิส อ๋องสุวรรณ   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  5.4  การทดสอบ 

1) ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัฮำลำล 
  5.5  การรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

1) รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ 
 
 โดยก ำหนดให้หัวหน้ำแผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ด ำเนินกำรในแผนบูรณำกำรที่รับผิดชอบ ดังนี ้

1. จัดท ำเค้ำโครง (Outline) กรอบแนวคิดโจทย์วิจัยของแผนบูรณำกำรวิจัย 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณำกำรที่รับผิดชอบ เพื่อจัดท ำข้อเสนอ

โครงกำรภำยใต้แผนบูรณำกำรวิจัย 
3. จัดท ำข้อเสนอแผนบูรณำกำร 
4. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของโครงกำรภำยใต้แผนบูรณำกำร 
5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแผนบูรณำกำร 
6. อ่ืน ๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย 
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  ค ำสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับค ำสัง่ฉบับนี้ ให้ใช้ค ำสั่งฉบับนี้แทน 
 
           ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้  เป็นตน้ไป 
 
              สั่ง  ณ  วันที่   2   พฤษภำคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
             (ลงช่ือ)  พีระพงศ์  ทีฆสกุล 
      (รองศำสตรำจำรย์ ดร. พีระพงศ ์ ทีฆสกุล) 
    รองอธิกำรบดีฝ่ำยระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษำ  
                         ปฏิบัติกำรแทน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร์ 
 


