
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 423(6/2564)  

วันเสาร์ที ่20 พฤศจิกายน 2564   
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

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

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

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
16. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
18. รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์อาซีซัน  แกสมาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 424(1/2565)

ร่ าง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 แลว
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21. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธศิักดิ์  ดือเระ  

22. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายเรวัต  รัตนกาญจน์ 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   คณาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
25. นางสาวรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
 

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

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

 คณาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ 
8.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

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

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

10. นางปัทมา  กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 หัวหน้างานการประชุม กองกลาง  
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
5.  รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
7.  ศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์  ศรีสว่าง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
 ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
15. ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
16. ดร.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร  อัยรักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
18. ดร.สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล  สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
23. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
24. นางอภินันท์  ปานเจี้ยง ผู้อ านวยการกองคลัง 
25. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์  

และแผน 
26. นางสาวปาริชาต จันทสุรัส รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
27. 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.  ดร.บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขต 
 ปัตตานี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชดิชัย  อุดมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุวุฒน์  ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
7.  อาจารย์ภักดี  ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สหกะโร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตภูเก็ต 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์  เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส  นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
5.  อาจารย์เอสเธอร์  เสงี่ยมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

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

 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.  ดร.ศักดา  ขจรบุญ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยะ  โชติขันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน 

 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 
 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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2.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
 

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

ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรายงานตัวเป็นรายบุคคลเพื่อแสดงตนในการ  
เข้าประชุมตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  จากนั้นได้กล่าวต้อนรับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  

นายกสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510    
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานนาม 
สงขลานครินทร์ เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2510 ซึ่งนับเป็นเกียรติและสิริมงคลอย่างสูง  
ของมหาวิทยาลัย และถือว่าวันที่ 22 กันยายนของทุกปีเป็นวันสงขลานครินทร์ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเปลี่ยนสถานะ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหาเพื่อให้ได้สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2559 และได้มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ซึ่งถือเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชุดแรกตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2559 ก่อนกรรมการชุดดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 
21 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหมม่ีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ไปจนถึงวันที่ 22 กันยายน 2567 
โดยองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 16 คน 
ซึ่งหนึ่งในกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอชื่อ จ านวน 1 คน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง จ านวน 5 คน ได้แก่ อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานสภาอาจารย์ และประธานสภาพนักงาน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่มาจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จ านวน 7 คน ได้แก ่รองอธิการบดีวิทยาเขต 1 คน รองอธิการบดีอ่ืน 
1 คน คณบดี 4 คน และผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 1 คน 
และจากบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน ได้แก่ คณาจารย์ประจ า 4 คน และพนักงานที่มิใช่
คณาจารย์ประจ า 1 คน ซึ่งมาจากการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5) และ 20(6)  

การเป็นสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีข้อก าหนดหน้าที่ต่าง ๆ จ านวนมาก 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายโดยกฎหมายมาดูแลมหาวิทยาลัย แต่ผู้ที่เป็นผู้บริหาร
สูงสุดคืออธิการบดี ส าหรับอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจ านวน 12 ข้อ มีหน้าที่เพิ่มเติมซึ่งแตกต่างไปจากเดิม 
คือ จัดตั้งกองทุนได้ สามารถจะกู้ยืมหรือให้ยืมได้ และร่วมกับเอกชนหรือองค์กรเพ่ือจะจัดให้เกิดการร่วมทุนหรือ
ร่วมลงทุนได้ สามารถด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนี้ ในมาตรา 23 ไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย จ านวน 19 ข้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ไดบ้ริหารงานโดยงบประมาณจ านวน 14,000-15,000 ล้านบาทต่อปี ส าหรับการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัย 
ที่ผ่านมาได้ก าหนดให้มีการประชุมทุกเดือน โดยใช้เวลาในการประชุม จ านวน 3 ชั่วโมง เนื่องจากมีเรื่องที่จะต้อง
พิจารณาค่อนข้างมาก จึงได้ปรับบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง  ๆของมหาวิทยาลัย
ช่วยด าเนินงาน โดยมีกรรมการซ่ึงแต่งตั้งตามกฎหมาย คือ คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะกรรมการจรรยาบรรณ  

นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายขึ้นมาหลายชุด ได้แก่ คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล คณะกรรมการนโยบาย
ติดตามและประเมินผล คณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
กลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอ านาจอธิการบดีก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นอกจากนี้ ได้แต่งตั้ง
กรรมการชุดพิเศษอีกชุดหนึ่งเรียกว่าคณะท างานคลังสมองยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   
โดยให้คณะกรรมการนโยบายท าหน้าที่ในการพิจารณาแต่ละเรื่องและท าหน้าที่กลั่นกรองในเรื่องต่าง ๆ ให้สภา
มหาวิทยาลัย และน าผลการพิจารณากลั่นกรองมาเสนอในสภามหาวิทยาลัย เพื่อจะให้การพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ 
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และสามารถด าเนินการได้ภายในเวลาประชุม จึงได้ปรับรูปแบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เป็น 2 เดือนต่อครั้ง ส าหรับการด าเนินงานและการประชุมของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 หากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรสามารถเสนอที่ประชุมพิจารณาได้ ส าหรับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหาตามข้อบังคับฯ จ านวน 16 คน 
เป็นกรรมการจากมหาวิทยาลัยชุดเดิม 10 คน และกรรมการที่เข้ามาใหม่ 6 คน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่จะมีคนที่มีแนวความ  
คิดใหม่เข้ามาร่วมด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้อธิการบดีน าเสนอ State of University Address เพื่อเล่า
ถึงสถานการณ์ต่าง ๆ สถานสภาพของมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบันแล้วมองไปสู่อนาคต หลังจากนั้น จงึขอให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็น เพื่อรวบรวมไปใช้ประโยชน์ต่อไป ต่อจากนั้นได้ด าเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการทีข่อลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 1 ราย คือ ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ 

 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชุดใหม่ และได้เสนอโปรดเกล้าฯ 
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แต่งตั้ง นั้น ขณะนี้ได้มีพระบรมราชการโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไป รวม 16 ราย ดังนี้ 

1. นายจรัส  สุวรรณเวลา เป็น  นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายนักสิทธ์  คูวัฒนาชัย เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายบุญสม  ศิริบ ารุงสุข เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสาวปราณี  กุลละวณิชย์ เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวิจารณ์  พานิช เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวิจิตร  ณ ระนอง เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสนิท  อักษรแก้ว เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสราวุธ  เบญจกุล เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นางอัจฉรา  จันทร์ฉาย เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายอาวุธ  ศรีศุกรี เป็น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

    ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3  การแต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ด้วยนายชวน หลีกภัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือ ส่งเสริม   

และสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเรียนเชิญนายชวน หลีกภัย 
เป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายชวน หลีกภัย 
เป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

 

ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก่อน 

ตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559    
ได้ก าหนดไว้ว่า 

“ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัย
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
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 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) 
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้” 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั ้งอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
3. ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
4. นางปัทมา  กาญจนพงศ์   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 หัวหน้างานการประชุม กองกลาง    
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
3.1  สถานภาพปัจจุบันและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ได้น าเสนอสถานภาพปัจจุบัน
และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้  

สถานภาพปัจจุบัน ทิศทางในอนาคตการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ทั่วโลกซึ่งส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้าน Digital Technology การแข่งขันที่รุนแรง ความเหลื่อมล ้าทางสังคมที่เกิดขึ้น สภาวการณ์เข้าสู่สังคม  
ผู้สูงวัย ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการด าเนินงานรวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยทีม่ีผลการถดถอยทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคม และสภาพจิตใจของผู้คน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นวิกฤตที่หนักหน่วงแต่เป็นโอกาส
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการที่จะปรับตัวและด าเนินการเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการปรับตัว ทั้งในเรื่องการ
บริหารจัดการ การปรับรูปแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ ใช้ระบบผสมผสานในการน า Digital 
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Technology เข้ามาใช้มากขึ้น และอีกด้านหนึ่งเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะได้พิสูจน์ความเข้มแข็งของพระราช
ปณิธาน ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ซ่ึงชาวสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต รวมถึงเครือข่ายพันธมิตร
ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาในการรับมือและการแก้ปัญหาโควิดในภาคใต้ 
โดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วย ผู้มีความเสี่ยง ศูนย์ฉีดวัคซีนให้บริการแก่ประชาชน มหาวิทยาลัย
ได้ท าการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูล และให้ความรู้แก่หน่วยงานและประชาชน มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดท าโครงการ IT พ่ี ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในโรงเรียนห่างไกลในพื้นที่ภาคใต้ ข้อมูล ณ 18 พฤศจิกายน 2564 ได้รับบริจาค
จากศิษย์เก่าและภาคีเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ จ านวนประมาณ 1,110,000 บาท ซึ่งได้จัดซื้อและ
ส่งมอบคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต จ านวน 250 เครื่องให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ 6 จังหวัดภาคใต้ 23 โรงเรียน ได้แก่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท ากลุ่มตลาด
ออนไลน์ที่เรียกว่า PSU Brazza learning marketplace เป็น Platform online ให้ผู้ที่ประสงค์จะขายสินค้า
และบริการต่าง ๆ ได้มีพื้นที่ออนไลน์ในการจ าหน่าย โดยให้บริการฟรีโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย มีสมาชิกทั้งหมด
ประมาณ 75,000 คน มีการจ าหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ ประมาณ 10,000 ราย เฉลี่ยต่อเดือนมูลค่ารวม 
ของตลาดออนไลน์ PSU Brazza ประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ว่านอกจากมหาวิทยาลัยจะพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานแล้วมหาวิทยาลัยได้ดูแลสังคมให้ก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน โดยการสร้างความเข้มแข็งและ
ความเจริญเติบโตของสังคมไปด้วย 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้พยายามปรับตัวใน VUCA World ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้าง
รุนแรง ได้มีการประชุมหารือกันในการด าเนินการเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตาม
กฎกระทรวง ซึ ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมเมื ่อวันที ่ 19 ตุลาคม 2564 ได้เห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สังกัดกลุ่มที่ 1 กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier 
Research) ซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยในการที่จะพลิกโฉมด าเนินการต่อไปข้างหน้า ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยยังด าเนินภารกิจหลัก ได้แก่ การสร้างบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ การดูแลพ้ืนที่ การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการจัดกลุ่มจะช่วยสร้างจุดเน้น โดยสงขลานครินทร์จะเน้นในเรื่องการ
สร้างความเข้มแข็งทางด้านเกษตร อาหาร ด้านการแพทย์ โดยใช้การบูรณาการของศาสตร์ทั้ง 3 สาขา ทั้งวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นการท างานเชิงบูรณาการและมิติ
ขอบข่ายต่าง ๆ โดยแกนหลักในการด าเนินการใช้ คือ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งรัฐบาลประกาศ
ให้เป็นนโยบายส าคัญ ในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน รวมถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นรากฐานของสังคม 
ใน 3 ส่วนนี้ มหาวิทยาลัยจะน ามาบูรณาการโดยอาศัยฐานทรัพยากรที่ส าคัญของภาคใต้คือ Biodiversity ซึ่งเป็น
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของท้องทะเลมหาสมุทร   ในภาคใต้ซึ่งเป็นต้นทุน
ที่ส าคัญสามารถสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจทางชีวภาพได้ อีกฐานหนึ่งที่จะเป็นการท างานของมหาวิทยาลัยในอนาคต
คือเรื่อง Cultural Diversity ในความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตในภาคใต้ เป็นวิถีพุทธ 
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วิถีมุสลิม วิถีวัฒนธรรมของจีน ซึ่งเกิดการผสมกลมกลืนกันอยู่ ซึ่งจะสอดรับกับที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้จัดตั้ง
ธัชชา หรือวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในนโยบายหลัก 
คือสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา โดยมีนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เป็นผู้อ านวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา ซึ่งเป็น
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมมีหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นฐานในการท างานของสถาบันสุวรรณภูมิ
ศึกษา ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินงานบูรณาการฐานวัฒนธรรมเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสุขภาพ  

ในการด าเนินการ มหาวิทยาลัยได้ค านึงถึงสภาพความเป็นจริง สภาพปัญหา โอกาส  

ฐานทรัพยากร โดยใช้วิธีทางด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิจัย การสร้างนวัตกรรม การท างานเชิงพ้ืนที่ในสังคม 

เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการปรับรูปแบบการเรียนรู้ การท างานร่วมกันของทั้ง 5 วิทยาเขต ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จได้ ในด้านความเป็นนานาชาติเป็นอีกมิติหนึ่งที่มหาวิทยาลัยพยายามเชื่อมโยง

โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน กลุ่มประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศอินโดนีเซียที่มีศักยภาพสูง และมีความสัมพันธ์

อันดีกับมหาวิทยาลัยและประเทศไทยจะเป็นกลุ่มหลัก ในปัจจุบันมีหลายคณะและหน่วยงาน เช่น หน่วยระบาด

วิทยาของคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ได้ท างานร่วมกับหลายมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งส่วนนี้จะเป็น Platform ที่ส าคัญที่จะท าให้มหาวิทยาลัย

สร้างความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ เรื่องฮาลาล จะเป็นส่วนทีท่ าให้สงขลานครินทร์

มีบทบาทที่ชัดเจนขึ้นในการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ และท าความเข้าใจในวิถีชีวิตมุสลิม เพราะฉะนั้น

การเชื่อมต่อตะวันออกกลาง ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย จะเป็นเส้นทางที่น่าสนใจในการออกแบบการวิจัย 

การศึกษาให้เกิดความเชี่ยวชาญ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชื่อว่าการจัดท าหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญในหลาย 

ๆ เรื่อง จะเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาพื้นที่และได้รับการยอมรับทั้งในเชิงวิชาการ และการสร้างประโยชน์ให้กับ

ประเทศได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นเชื่อว่าการท่ีมหาวิทยาลัยมุ่งไปสู่ทิศนี้จะสะท้อนกลับมาในการจัดระบบภายใน

ของมหาวิทยาลัย การเตรียมก าลังคน การมีโครงการขนาดใหญ่ท างานเชิงบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้เกิดผลต่อพ้ืนที่ 

เช่น โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน วิทยาเขตภูเก็ต พ้ืนที่นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงเกษตร ทุ่งไสไช อ าเภอ

ไชยา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ถือว่าเป็นการท างานเชิงบูรณาการร่วมกันของทั้ง 5 วิทยาเขต ที่หาดใหญ่จะเน้นเรื่อง

สุขภาพ เรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (Science Park) ทีเ่ชื่อมโยงการใช้

นวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปสร้างประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชน ที่จังหวัดตรังมีโครงการทางด้านการแพทย์

ที่มหาวิทยาลัยท าร่วมกับโรงพยาบาลที่อ าเภอห้วยยอด โครงการย่านตาขาวโมเดลที่ดูแลชุมชนอย่างเป็นระบบ 

ซึ่งจะเป็นโอกาส Learning Platform ที่แท้จริงให้กับมหาวิทยาลัย ที่จังหวัดปัตตานีมีโครงการวงแหวนพหุวัฒนธรรม

ดูแลศักยภาพ Pattani Heritage ซึ่งใช้ศักยภาพร่วมกันทั้งทางด้าน Digital Technology ศิลปกรรมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพหมูบ้านประมงในอ่าวปัตตานี รวมถึงโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตแม่และเด็ก โครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึก การท าการวิจัยในเรื่องสันติศึกษา การลดความขัดแย้ง การสร้างสันติสุข

ในพ้ืนที่ สิ่งเหล่านี้เป็นภารกิจทีม่หาวิทยาลัยจะต้องท าให้เกิดความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น โดยมีการท างาน

ข้ามศาสตร์ และเชื่อมโยงงานในเครือข่าย ปัจจัยที่ส าคัญคือเรื่องเงินทุน ทรัพยากร ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยคงจะ
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ด าเนินการทั้งหมดเองไม่ได้ แต่จะต้องอาศัยการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในพ้ืนที่ ในประเทศ และต่างประเทศ การแสวงหา

แหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์หลักท่ีส าคัญ  

คุณค่าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ที่การสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ จากการ

สร้างความเข้มแข็ง ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่มี การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างคนดี

ที่มีคุณภาพให้กับสังคม และสิ่งที่ส าคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการค านึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ที่ส าคัญเหนือ

ประโยชน์ส่วนตน เชื่อว่าพลังเหล่านี้จะท าให้สงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่า มีความหมายและสามารถ

เติบโตได้อย่างเข้มแข็งต่อไป 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบ ตามท่ีเสนอ  

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีหน้าที่หลักคือผลิตก าลังคนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ช่วยแก้ปัญหา 

ของประเทศ ภาคเอกชนเห็นว่าการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ องค์กรของรัฐเน้นความมั่นคง

และสวัสดิการของบุคลากร แต่ผลประโยชน์ของประเทศชาติมีน้อย ดังนั้น การท างานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต้องสร้างบัณฑิตที่เป็นประโยชน์กับประเทศ ซึ่งปัญหาของประเทศในภาพกว้างคือปัญหาด้านเศรษฐกิจในยุทธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. 2561-2580 ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีโครงการ EEC (Eastern Economic 

Corridor) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมแบบใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ 

(New S-Curves) ซึ่งการด าเนินงานในส่วนนี้ยังขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัล แต่ ม.อ. ยังไม่มีแผนงานที่ชัดเจน  

ในการผลิตบุคลากรสาขาดิจิทัลเพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรม S-Curves ประกอบกับ ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัย

กลุ่ม 1 กลุ่มพัฒนางานการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก มีพันธกิจมุ่งสู่การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานใน

การพัฒนาประเทศ 

2. ม.อ. อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าของโลก มหาวิทยาลัยควรจะทบทวน

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 3 เรื่อง คือ  

1) การสร้างคน จะท าอย่างไรให้คนที่มหาวิทยาลัยสร้างมีจิตวิญญาณที่ตระหนักถึง

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่ 1 ในการสร้างคน มหาวิทยาลัยต้องมีความเข้าใจว่าโลกอนาคตเป็น Multiple 

Humanity และมีเทคโนโลยี ดังนั้น คนกับเทคโนโลยีจะต้องอยู่ด้วยกัน มหาวิทยาลัยต้องสร้างคนที่มีทัศนคติแบบ

สากล (Global Mindset) และความเป็นท้องถิ่น (locality)  

2) การสร้างองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยต้องท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ 

เป็นความก้าวหน้าบนความยั่งยืน ซึ่งมีประเด็นส าคัญ คือ BCG (Bio Circular Green Economy) ในบริบทพ้ืนที่

ของมหาวิทยาลัยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural 

Diversity) จะแปลงโจทย์ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความครอบคลุม ( Inclusiveness)   
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ตอบโจทย์ปัญหาของโลก คือ ความเท่าเทียม (Equality) ถ้าจะเป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าควรจะตอบโจทย์ใน 4 เรื่อง 

ดังนี้  

2.1) ตอบโจทย์ความมั ่นคงของมนุษย์ (Human Security) Climate Change 
BCG จะไปตอบโจทย์ของ Human Security ทั้งเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ความมั่นคง
ทางสุขภาพ (Health Security) และความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)  

2.2) BCG ในเชิงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยคือตอบโจทย์นวัตกรรมความได้เปรียบ
เชิงแข่งขัน (Innovation Driven Competitiveness) คือการเอาองค์ความรู้ การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีไปเติมเต็มในสิ่งที่มหาวิทยาลัยมี 

2.3) BCG ท าให้เกิดการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) เพราะใช้ 
Biodiversity กับ Cultural Diversity ในแต่ละพ้ืนที่ที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นไม่จ าเป็นต้องท าเฉพาะภาคใต้ แต่ภาคใต้
อาจจะเป็นปฐมบทของ Sand box เพ่ือที่จะไปขยาย Inclusive Growth ในพ้ืนที่อ่ืนได ้

2.4) BCG ไม่ได้อยู ่เฉพาะในประเทศไทย สามารถเป็น Global Biodiversity, 
Global Cultural Diversity  

3) การสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจะต้องวางต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Position) 
อย่างไรในโลกศตวรรษท่ี 21  

3.1) ในโลกอนาคตมหาวิทยาลัยจะวางต าแหน่ง (Position) ไว้ในเรื่องของความ
สมดุลระหว่าง Globality กับ Locality อย่างไร  

3.2) มหาวิทยาลัยในอนาคตไม่มีมลฑลทางกายภาพเพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้น
มหาวิทยาลัยในเชิงกายภาพ กับ Virtual University ม.อ. จะอยู่ตรงไหน อย่างไร  

3.3) ความสมดุลระหว่างการสอนกับการวิจัย เพราะว่าการสร้างคนเป็นภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย และสร้างคนเพ่ือไปเป็นก าลังคนและก าลังสมอง แล้วแต่ในบริบทของโลก  

3.4) งานวิจัย (Research) ของมหาวิทยาลัยไม่จ าเป็นต้องอยู่แค่ Frontier แต่สามารถ
แปรเปลี ่ยนระหว่าง Frontier Grand Challenge กับ Apply Research งานวิจัยต้องบูรณาการระหว่าง 
Natural Science กับ Humanities and Social Sciences เป็นวิจัยที่ตอบโจทย์ความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นความ 
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว 

3.5) ในเชิงการด าเนินการ (Operation) หลังจากที่คิดว่าจะวางต าแหน่ง (Position) 
อย่างไร ที่จะตอบโจทย์ว่ามหาวิทยาลัยอยู่ในชั้น 1 ของการวิจัย เราจะไปตอบโจทย์เรื่องของการจัดอันดับ (Ranking) 
ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น (Commonality) แต่อย่าติดกับดักตรงนั้น เพราะอีกส่วนหนึ่งคือความ
แตกต่าง (Differentiation) ซึ่งเป็นจุดร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน แต่มหาวิทยาลัยต้องมีความแตกต่าง (Differentiating 
Features) โลกอนาคตเป็นเรื่องของสัดส่วนของคนเก่ง (Stock and Flow) เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยไม่ใช่มีแค่
ศาสตราจารย์ (Professor) แต่สามารถเอาคนเก่งไปแลกเปลี่ยนกับทั่วโลก เพราะฉะนั้นเรื่องของเครือข่ายหลัก 
(Core Network) กับสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) จะเป็นเรื ่องที่ส าคัญ อะไรคือจุดแข็ง  
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ของมหาวิทยาลัยที่จะแชร์กับเครือข่ายอ่ืน อยากจะให้เห็นภาพใหญ่และก็มองว่ามันมีอะไรที่ท้าทายมาก ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นโอกาสหากท าให้ท าดีจะสามารถสร้างแนวทางใหม่ของมหาวิทยาลัยได้ 

3. การด าเนินงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้ประสบผลส าเร็จ มหาวิทยาลัยต้องเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ และประเมินผลการท างานในอดีตที่ท าให้รู้ข้อบกพร่อง ความไม่ส าเร็จ ต้องมองปัจจุบัน
ว่าต้องการเปลี่ยนแปลงอนาคตข้างหน้าอย่างไร มหาวิทยาลัยควรพิจารณา 3 ระดับ คือ 1) ระดั บพื้นที่ภาคใต้ 
พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน 5 จังหวัด ว่ามีความต้องการพัฒนาอย่างไร 2) ระดับประเทศ 3) ระดับโลกหรือ
นานาชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการพัฒนาบุคคล 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มบัณฑิตของมหาวิทยาลัย      
2) กลุ่มบุคลากรที่อยู่ในมหาวิทยาลัยให้ความรู้ที่เข้มแข็งและทันสมัย และ 3) กลุ่มบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
เช่น ชาวเล เป็นต้น ส าหรับในด้านงานวิจัยและนวัตกรรม อยากจะให้มหาวิทยาลัยเน้นการสร้างงานวิจัยและนวตักรรม
ที่ช่วยพัฒนาฐานรากของประเทศ และให้มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้านการ
บริหารจัดการควรท าให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างคณะและวิทยาเขตต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

4. ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรที่มีความสามารถสูง เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น
หลายแห่ง ที่ผ่านมา ม.อ. ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ แต่การเปลี่ยนแปลง (Transform) 
ของ ม.อ. ยังขับเคลื่อนไปได้น้อยมาก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังไม่ลงถึงบุคลากรทั่วไปได้มากพอ ขณะเดียวกัน 
ม.อ. ใช้ระบบประกันคุณภาพ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) มาเป็นระยะเวลานาน
พอสมควร แต่การขับเคลื่อนยังช้ามากจึงท าให้เห็นผลช้ากว่ามหาวิทยาลัยอื่น นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่าง
คณะในวิทยาเขตต่าง ๆ ยังมีน้อย หากมีการร่วมมือกันระหว่างวิทยาเขต จะท าให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาร่วมกัน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างมาก 

5. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ที่เกิดขึ้นท า
ให้ตระหนักว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศยังขาดความสมดุล และเกิดผลกระทบต่อสังคมค่อนข้างหนัก      
ในส่วนของโมเดล BCG ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นการมองภาพแบบองค์รวมของสังคม  
และสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างในเรื่องการท่องเที่ยว (Tourism) แนวโน้มในอนาคตจะมีบทบาทมาก แต่การท างาน
ด้านการท่องเที่ยว มีองค์ประกอบส าคัญคือบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหลัก  
ที่เป็นที่คาดหวังในด้านการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากร แต่การท างานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอยู่ใน
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท าให้ไม่มีความคล่องตัว ไม่ทันเวลา จนท างานได้ช้า ในประเด็นนี้มหาวิทยาลัยต้องมี
กลไกช่วยผ่อนคลาย ท าให้เกิดความยืดหยุ่น รวดเร็วทันเวลาให้ได้ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม่  
ที่เรียกว่า BCG (Bio Circular Green Economy) จะประสบผลส าเร็จได้ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ซึ ่งจะเกี ่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที ่ผลิตก าลังคน       
แต่อย่างไรก็ตามองค์กรของมหาวิทยาลัยต้อง ไม่ทิ้งการสร้างผลงานวิชาการ และพัฒนาวิทยฐานะของอาจารย์  
ในด้านการเงิน มหาวิทยาลัยยังขาดความมั่งค่ังที่เกิดจากบัณฑิตของ ม.อ. ไปประกอบธุรกิจจนประสบความส าเร็จ
ก้าวหน้าแล้วต้องการให้มหาวิทยาลัยร่วมมือท าธุรกิจดังกล่าว 

6. มหาวิทยาลัยได้มีระบบบริหารงานตามรูปแบบ PSU System ซึ่งต้องท าให้เกิดความ
ชัดเจนมากข้ึน การบริหารงานของทั้ง 5 วิทยาเขตจะขับเคลื่อนอย่างไร หากระบบ PSU System มีความเข้มแข็ง
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จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งที่ระบบ PSU System มีมานานแล้ว แต่ไม่ประสบผลส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ในส่วนของการสนับสนุนเกื้อกูลระหว่างวิทยาเขต ส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
มากกว่าการเกื้อกูลที่เกิดจากระบบ PSU System ซึ่งระบบบริหารงานตามรูปแบบ PSU System เป็นสิ่งที่ดีแต่
ยังมีข้อจ ากัด มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังจะให้มีการประสานพลังในการท างานร่วมกัน (Synergy) หากท าได้จะ
เกิดผลดี แต่เนื่องจาก ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขตท าให้มีการบริหารจัดการมีความแตกต่างกัน 
นอกจากนี้ ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ แต่การด าเนินงานหลายอย่างยังไม่คล่องตัว ยังติดอยู่ในกรอบ
ราชการแบบเดิม 

7. มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาความรู้ให้แก่สังคมให้ทันต่อเหตุการณ์ 
เช่น เรื่องการท่องเที่ยว (Tourism) ต้องการคนที่มีความรู้มาท างานโดยไม่ต้องมีใบปริญญาในการประกอบอาชีพ 
มหาวิทยาลัยควรจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) ในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้ให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม การท าทัวร์ เป็นต้น จะท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้ ส าหรับในอนาคต
ด้านการท่องเที่ยวยังมีความต้องการบุคลากรด้านวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ เช่น แพทย์ทางเลือก นักโภชนาการ 
พยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนบริบทแนวคิดการบริหารจัดการในเชิงองค์รวม ต้องท า
ให้ทันต่อเวลา ทันต่อการแข่งขัน และมีมาตรฐาน 

8. มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในเรื่องความเสมอภาค ความมั่นคงของมนุษย์ ม.อ. ควรจะ
ดูแลคนเฉพาะกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ในภาคใต้มีกลุ่มชาวเล กลุ่มซาไก กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน กลุ่มคนจน
ในเขตเมือง โดยมหาวิทยาลัยน าความรู้พื้นฐานมาช่วยชาวบ้านให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งทุกวิทยาเขตอาจจะดู
เฉพาะพ้ืนที่และต้องท าให้เกิดความยั่งยืน ทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ควรเน้นการแก้ปัญหาได้จริง 

9. มหาวิทยาลัยต้องสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่อาจารย์และบุคลากรทุกฝ่าย 
รวมทั้งต้องท าให้อาจารย์และบุคลากรมีความสุขในการท างาน การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใช้ความสามารถ
ของคณะต่าง ๆ ให้เติบโตตามศักยภาพของตัวเอง การมีศาสตราจารย์ (Professor) จากต่างประเทศมาช่วยใน
ด้านวิชาการ ด้านการวิจัยจะท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วขึ้น ในส่วนของความท้าทาย
ด้านการเงินคือการที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยลดน้อยลง ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้าน
การเงินของมหาวิทยาลัย 

10. ม.อ. มีต้นทุนในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ที่ตั ้งอยู่ติดกับ
มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุทรศาสตร์ (Marine Science) เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ นอกจากนี้ ม.อ. ยังมีต้นทุนด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) มหาวิทยาลัย
สามารถใช้ต้นทุนเหล่านี้มาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้สร้างผลงาน
ทีน่่าภาคภูมิใจและสังคมมีความต้องการและความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยค่อนข้างสูง ในการด าเนินงาน มหาวิทยาลัย
ควรจะร่วมมือกับสภามหาวิทยาลัยในการสร้างแพลตฟอร์มการเปลี่ยนแปลง (Transformation Platform) หรือ
แพลตฟอร์มการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Platform) เพื่อให้ประชาคม ม.อ. รวมทั้ง
บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยกันก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ทิศทาง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานให้บรรลุผล ซึ่งต้องมี
ความยืดหยุ่น การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคณะ ทุกวิทยาเขตสามารถท างานร่วมกันได้อย่างสะดวกคล่องตัว   
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และในแต่ละปีควรจะน าข้อมูลมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของ ม.อ. เกี่ยวกับภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยคือการเรียนการสอน แต่ขณะนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก แพลตฟอร์มการศึกษาต่าง ๆ มีผลกระทบ
ต่อสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของมหาวิทยาลัยโดยตรง 

11. ในด้านยุทธศาสตร์การเพิ่มก าลังคน จ านวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยลดน้อยลง 
บัณฑิตตกงานมีจ านวนเพิ่มขึ้น ท าให้มหาวิทยาลัยมีตลาดลูกค้าใหม่ในเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long 
Education) ควรเพิ่มหลักสูตร Up-skill Re-skill ในการจัดท าหลักสูตรควรออกแบบให้มีการท างานข้ามศาสตร์ 
ท างานร่วมกันหลายคณะ ฝ่ายบริหารไม่ใช้ระบบบริหารจัดการมากเกินไปจะเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยประสบ
ความส าเร็จได้ นอกจากนี้ นักศึกษาที่จบจาก ม.อ. ควรจะมีทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะที่ช่วยให้สามารถ
ท างานและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ (Soft Skills) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะดังกล่าว 
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมจิตอาสา ค่ายอาสา ชมรมวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น   
เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีทักษะ Soft Skills ที่ดีข้ึน 

12. ในด้านการวิจัยจากข้อมูลอาจารย์ของ ม.อ. มีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 45 เพราะฉะนั้น
จะท าอย่างไรให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคม สร้างผลงานที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการแข่งขัน
ในระดับโลกได้ ตลอดจนการสร้างผลงานวิชาการที่น าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะสนับสนุน
ให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ 60 ในขณะที่ ม.อ. ได้เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยวิจัย 
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier) แต่ ม.อ. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ค่อนข้างน้อย เพียงร้อยละ 10 ส่วนร้อยละ 90 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนั้น การขับเคลื่อนไปสู่การเป็น 
Frontier Research ค่อนข้างยาก มหาวิทยาลัยควรจะท าบัณฑิตศึกษาให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดัน
งานวิจัยและต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้  พบว่าสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวน
นักศึกษาของ ม.อ. คือ 1 ต่อ 13 แต่มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกมีสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาต ่ากว่า 10 

13. ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดท าหลักสูตรของ ม.อ. หลายหลักสูตรไม่เป็น
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เช่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมระบบนิเวศ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันนี้ มีด้านวิทยาศาสตร์
อย่างเดียว ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาควรเป็นการผสมผสานหลายศาสตร์มีความเป็นพหุวิทยาการ นอกจากนี้ ม.อ. มี  
5 วิทยาเขต ในเรื่องระบบหลักสูตร ซึ่ง ม.อ. มีหลักสูตรต่าง ๆ จ านวนมาก การจัดท าหลักสูตรมีคณะกรรมการ
หลายชุด หลายขั้นตอน คณะกรรมการนโยบายวิชาการเป็นชุดสุดท้ายที่กลั่นกรองหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา ซึ่งในการเปิดหลักสูตรต่าง ๆ กรรมการแต่ละชุดไม่ควรจะซ ้าซ้อนกัน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะต้อง
ปรับล าดับขั้นตอนในการจัดท าหลักสูตรให้มีการพิจารณาความคุ้มทุนตั้งแต่ตอนต้นก่อนที่จะด าเนินการจัดท า
หลักสูตร 

14. วิทยาเขตภูเก็ตได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์สุขภาพอันดามัน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นฐาน 
และขณะนี้หลายคณะของ ม.อ. มีการเรียนการสอนด้าน IT กิจกรรมที่เกิดข้ึนสามารถผนวกกับการเรียนการสอน 
งานวิจัย และน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เกิดการจ้างงาน ในด้านทิศทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มหาวิทยาลัย
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ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ วิทยาเขตภูเก็ตมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตด้านการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็งด้าน
ภาษา วิชาชีพ และด้าน IT ได้ร่วมมือกับหลายคณะในการจัดท าหลักสูตรดังกล่าว ในด้านงานวิจัยของวิทยาเขต
ภูเก็ตมีหลายเรื่องท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ กิจกรรมการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานจะสามารถ
สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยได้ 

15. ในด้านการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร หลังจากการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ ท าให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ จ านวนมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การ
บริหารจัดการล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์ บางมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการแก้ไขข้อบังคับใหม่ แต่ให้สภามหาวิทยาลัย
ยกเว้นข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งเฉพาะครั้ง เฉพาะเรื่องได้เป็นการชั่วคราวเวลามีปัญหาแทนการแก้ไขข้อบังคับ ซึ่งเป็น
วิธีหนึ่งในการแก้ปัญหา 

16. การท างานข้ามศาสตร์ยังไม่มีกลไกที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือสนับสนุนการ
วิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ แต่คณะต่าง ๆ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันน้อย การบริหารเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ยังแยกส่วน หากมีการสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้จะสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มากขึ้น และสามารถสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ของพ้ืนที่และของประเทศ 

17. การท างานวิจัยของคณะด้านสังคมศาสตร์ได้มีข้อก าหนดว่า การวิจัยต้องผ่านคณะกรรมการ 
จริยธรรมทางวิจัย ซึ่งคณะด้านสังคมศาสตร์จะต้องส่งงานไปยังคณะพยาบาลศาสตร์ของวิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมี
อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์เป็นผู้พิจารณา อาจจะท าให้เกิดความไม่เข้าใจในศาสตร์เกิดขึ้นได้ และท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน มหาวิทยาลัยจึงควรจะให้มีคณะกรรมการแยกส่วนเพ่ือพิจารณางานวิจัยทางสังคมศาสตร์กับ
ทางวิทยาศาสตร์แยกออกจากกัน เนื่องจากการมีกรรมการทางสังคมศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงจะช่วยลด
เวลาได้มากขึ้น 

18. คณะในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ ม.อ. หลายคณะได้สร้างผลงาน
และชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะดังกล่าวให้
สังคมได้รับรู้มากขึ้น 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

4.2  การแต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
ตามที ่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  

ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการ
สรรหาตามล าดับดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาทุกท่าน
พิจารณา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
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2. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เพ่ือชี้แจง
รายละเอียด วิธีการสรรหาฯ และแจ้งการทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญที่ต้องการขับเคลื่อนใน 4 ปี
ข้างหน้าโดยกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

3. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานระดับ
สาขาวิชา จ านวน 8 หน่วยงาน ในคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
เภสัชศาสตร์ ของแต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
โดยให้บุคลากรจากกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม และกลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคมร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อที่ส านักงาน
บริหารคณะ หรือที่สังกัดเดิม หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานซึ่งจะให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ 
สรรหา จ านวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้แทนส านักงานบริหารคณะ 2 คน และผู้แทนสาขา สาขาละ 2 คน โดยให้
เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

4. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานในคณะเภสัชศาสตร์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ ให้เสนอชื่อต่ออธิการบดีประธานกรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 ชื่อ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เสนอชื่อ คนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอชื่อโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหา
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

6. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อจากการเสนอชื่อจากข้อมูล
ประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจ านวน 8 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญ    
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 7 ราย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 

7. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมา
สนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะ  
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวัน
สุดท้ายของการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีผู้ตอบรับ
การเชิญมาสนทนา จ านวน 2 ราย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 

8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา ในฐานะที่จะมาด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์ การน าแผนพัฒนาคณะ     
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 1 และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะ
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564   
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คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร วรกุล ด ารงต าแหน่งคณบดคีณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
เป็นต้นไป  

ทีป่ระชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 
ดร.นิมิตร วรกุล ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 

 
4.3  การแต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  
ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการ
สรรหาตามล าดับดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหา 
ทุกท่านพิจารณา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์   
เพ่ือชี้แจงรายละเอียด วิธีการสรรหาฯ และแจ้งการทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญท่ีต้องการขับเคลื่อน
ใน 4 ปีข้างหน้าโดยกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 

3. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยออกหนังสือแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานในคณะ
เทคนิคการแพทย์ จ านวน 3 กลุ่มงาน เพ่ือจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ 
ของแต่ละกลุ่มงานประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
กลุ่มงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนกลุ่มงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสรรหา ฯ จ านวน 8 คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มงานบริหารคณะ จ านวน 2 คน ผู้แทนกลุ่มวิชาการ จ านวน 4 คน และผู้แทนกลุ่มงาน
พันธกิจเพื่อสังคม จ านวน 2 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 

4. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในคณะ 
เทคนิคการแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เสนอชื่อต่ออธิการบดีประธานกรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 ชื่อ ภายใน
วันที่ 17 กันยายน 2564 
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5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอชื่อโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหา 
ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 

6. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายนอกเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาเพื่อจะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    
ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจ านวน 5 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 
4 ราย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 

7. มหาวิทยาลัยออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้ว
มาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะ
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวัน
สุดท้ายของการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีผู้ตอบรับ
การเชิญมาสนทนา จ านวน 4 ราย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 

8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
ประกอบด้วย ผู้ที่เป็นผู้แทนกลุ่ม ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา ในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์ การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564   

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งศาสตราจารย์  
ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
 

4.4  รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา ประกอบด้วย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ศาสตราจารย์    
ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข นายวิจิตร ณ ระนอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานสภา
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อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาได้ด าเนินการสรรหา
ตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหา
คณะวิเทศศึกษาพิจารณา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564   

2. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 3 
หน่วยงาน ในคณะวิเทศศึกษา คือ ส านักงานบริหารคณะ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชาเอเชียศึกษา 
เพ่ือจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิเทศศึกษาของแต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกัน
ในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่อ
อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาคณะวิเทศศึกษา ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 

3. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะวิเทศศึกษาที่ปฏิบัติงานในคณะวิเทศ
ศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 (วันที่ออกหนังสือแจ้งคณะวิเทศศึกษา) ซึ่งประสงค์
จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี 
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 

4. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิเทศศึกษา เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิเทศศึกษา ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 

5. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายนอก เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา  
โดยพิจารณาแผนพัฒนาคณะประกอบ ซึ่งมีผู ้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 8 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
เห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 5 ราย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

6. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา 
ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทาม จัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การ
น าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะ
เพื่อขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมี
ผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ จ านวน 3 ราย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564   

7. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมา
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะ  
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะและที่เป็นแนวคิด
ของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา เมื่อวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2564 
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คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีบุคคลที่เหมาะสม
จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
แต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 ข้อ 13 วรรคสาม ก าหนดไว้ว่า “กรณีที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีเห็นว่าไม่มีผู้เหมาะสม
ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือสภามหาวิทยาลัยไม่ให้ความเห็นชอบชื่อที่เสนอมา ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการ
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีใหม่ ตามวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยเห็นเหมาะสม”      

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะวิเทศศึกษา และมีมติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาเขตภูเก็ต รักษาการแทนคณบดีคณะวิเทศศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป และให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาชุดเดิมด าเนินการสรรหาฯ โดยสามารถยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 “ข้อ 10(2) ชี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินการสรรหาคณบดี 
ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะที่จะด าเนินการสรรหาคณบดีทราบ” และ “ข้อ 12(2) สัมภาษณ์และ
รับฟังความเห็นของผู้แทนหน่วยงานที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีเห็นว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อ
การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาคณบดี” เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  

 
4.5  การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม 
ศิริบ ารุงสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่ เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ และแจ้งการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคณะ
ในประเด็นส าคัญที่ต้องการขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2564 

3. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยออกหนังสือแจ้งให้ 2 กลุ่มงานในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มงานบริหารคณะ กลุ่มงานวิชาการ เพื่อจัดด าเนินการให้

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของแต่ละกลุ่มงานประชุม
ปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนกลุ่มงานที่จะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลของแต่ละกลุ่มงาน คือ กลุ่มงาน

บริหารคณะ จ านวน 2 คน และกลุ่มงานวิชาการ จ านวน 7 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธาน
กรรมการสรรหา ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 

4. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 16 สิงหาคม 
2564 (วันที่พบบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี 

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายในที่ 10 กันยายน 2564 
5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถเสนอชื่อได้คนละ 1 ชื่อ ภายในวันที่ 10 กันยายน 
2564  

6. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในประชุมเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 

ภายนอก เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจ านวน 4 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควร
เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 3 ราย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 

7. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา
โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ 
ตามแผนพัฒนาคณะ และประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวน แผนพัฒนาคณะเพ่ือขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า 

และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการ
สรรหาฯ โดยให้แจ้งการตอบรับการทาบทาม ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการตอบรับ
การทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้ตอบรับ
การเชิญมาสนทนา จ านวน 3 ราย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 

8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มงานในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ

สนทนากับผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะและที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม 
และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2564 
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คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้พิจารณา
แล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ ด ารงต าแหน่งคณบดี  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
2564 เป็นต้นไป 

 
4.6  การแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ประกอบด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดี
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม 
ศิริบ ารุงสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. แจ้งให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการส่งแผนพัฒนาคณะ (ตามข้อ 8 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ.2561 ก าหนดให้คณะโดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะจัดท าแผนพัฒนาคณะ และก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ และใช้ประกอบการพิจารณา
การสรรหาคณบดี ทั้งนี้ แผนพัฒนาคณะดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่16 
กุมภาพันธ์ 2564  

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และแจ้งการพิจารณา
ทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญที่ต้องการขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจ า
คณะ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 

4. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 
2 หน่วยงานในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คือ ส านักงานบริหารคณะ งานบริหารวิชาการ เพื่อจัด
ด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการของแต่ละหน่วยงานประชุม
ปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หน่วยงานละ
ไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนส านักงานบริหารคณะ จ านวน 3 คน และงานบริหารวิชาการ จ านวน 7 คน ซึ่งจะ
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ให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยให้เสนอโดยตรง
ต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 
2564 

5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการที่ปฏิบัติงาน
ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 (วันที่พบบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ) ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 

6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เสนอชื่อ คนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธาน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 

7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายนอก เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ โดยพิจารณาแผนพัฒนาคณะประกอบ ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 8 ราย ที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 5 ราย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

8. มหาวิทยาลัยออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้ว
มาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะ
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะเพื่อขับเคลื่อนคณะ
ในอีก 4 ปีข้างหน้า และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนา
กับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา
กับคณะกรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 ราย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 

9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย ผู้แทนส านักงานบริหารคณะและงานบริหารวิชาการ รวมจ านวน 10 คน 
ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   
โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
และประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะและท่ีเป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณา
กลั่นกรองผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้พิจารณาแล้วมีมติ
เสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้ง ดร.ศักดา ขจรบุญ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.ศักดา ขจรบุญ 
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  
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4.7  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม 

ครั้งที่ 78(5/2564) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับ
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 33 ราย ดังนี้ 
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 20 ราย ดังนี้ 

1.1.1  ดร.ชูขวัญ เตชกานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ โครงการ
จัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.2  ดร.ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย 
(รหัส 2501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.3  ดร.สมฤดี คงพุฒ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 7104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 
2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.1.4  ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่อฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.5 ดร.เยาวลักษณ์ อาลีโบด์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(รหัส 0104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถว้น
สมบูรณ์ 

1.1.6  ดร.พรฑิตา ทิวทัศน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ 
(รหัส 6113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.7  ดร.คมวิทย์ สุรชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวสารสนเทศ 
(รหัส 0181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.1.8  อาจารย์ณัฐพร ทัศนกิจพาณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
(รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.9  อาจารย์พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 
(รหัส 2135) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.10 ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (รหัส 1103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.11 อาจารย์อรพรรณ ฟูมณีโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (รหัส 2113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.12 อาจารย์ธีรภัทร์ ธีธารัตน์กุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ 
(รหัส 2186) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.13 ดร.รภัทภร นวคณิตวรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล (รหัส 2103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.14 ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (รหัส 6110) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.15 อาจารย์อรรถวิท มังกรวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาศัลยศาสตร์
ตกแต่ง (รหัส 2154) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.16 ดร.กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล (รหัส 2103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่26 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.1.17 ดร.วิไลพร สมานกสิกรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์   
คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.18 ดร.ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ (รหัส 3901) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.19 ดร.ศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (รหัส 1109) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.20 ดร.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
สัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าสัตวแพทย์
สาธารณสุข (รหัส 4125) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (รหัส 6107) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล เสนาะกรรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (รหัส 3111) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ยืนยงวิวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
(รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธี
ที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล (รหัส 2103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ   
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
จุลชีววิทยา (รหัส 2102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์
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1.3  เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
1.3.1 รองศาสตราจารย์ธีระ พิรัชวิสุทธิ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร (รหัส 2133) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญู ชูศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรค
ติดเชื้อ (รหัส 2135) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.3.3 รองศาสตราจารย์จิตเกษม สุวรรณรัฐ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2  
สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (รหัส 2174) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3.4 รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์          
โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3.5 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที ่ 1 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รหัส1104) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง (รหัส 110402) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 
2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.4  เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จ านวน 1 ราย 
ดังนี้ 

1.4.1 ศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ (รหัส 1801) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.5  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญิสา แซ่หล่อ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) 
อนุสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (รหัส 650144)   
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1.5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา พีระเกียรติขจร พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
ชีววิทยา (รหัส 0141)   

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 20 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย และต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย 
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

2.  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์   

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

2.1  เห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 ราย คือ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง คณะนิติศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชากฎหมายมหาชน (รหัส 6702) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงาน  
ทางวิชาการ จ านวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.2  เห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์
สุดา วิศรุตพิชญ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง และเห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 
4.8  การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งตามกฎหมาย  

ตามความในมาตรา 23(18) ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยไว้ว่า “ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา
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มหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวท าการแทนแล้วรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบแล้วแต่กรณี” 

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการนโยบาย
ติดตามและประเมินผล เพื่อท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้ง
คณะกรรมการซึ ่งแต่งตั ้งตามกฎหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
แล้วนั้น เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งตามกฎหมายชุดใหม่ ดังนี้ 

คณะกรรมการนโยบาย  
1. คณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

1.1  ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  ประธานกรรมการ 
1.2  ประธานคณะกรรมการนโยบายการศึกษา  กรรมการ 
1.3  ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล  กรรมการ 
1.4  ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน กรรมการ 
1.5  ประธานคณะกรรมการนโยบายวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจสังคม  กรรมการ 
1.6  ประธานคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล   กรรมการ 
1.7  ประธานคณะกรรมการนโยบายพลิกโฉมการบริหารมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
1.8  ประธานคณะกรรมการนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และพัสดุ  กรรมการ 
1.9  อธิการบดี  กรรมการ 
1.10 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ กรรมการและเลขานุการ 
1.11 ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.12 ผู้อ านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. เสนอแนะนโยบายใหม่ ๆ ที่สนับสนุนและท าให้มหาวิทยาลัยพัฒนาไปข้างหน้า

แบบก้าวกระโดด รวดเร็ว ยืดหยุ่น และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยในประเด็นเร่งด่วนส าคัญใน

แผนยุทธศาสตร์ที่อาศัยความคิดรูปแบบใหม่ที่คล่องตัว ยืดหยุ่น (Sandbox) เพื่อให้ก้าวข้ามข้อจ ากัด และเกิด
ตัวเร่งในการด าเนินการ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. ท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงและสานต่อประเด็นเชิงนโยบายเพื ่อให้
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางการบริหารไปในทิศทางที่มุ่งจุดหมายร่วมภาพใหญ่ที่เป็นหนึ่ง
เดียวกัน 

4.  อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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2.  คณะกรรมการนโยบายการศึกษา 
2.1  ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย ประธานกรรมการ 
2.2  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการ 
2.3  ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ กรรมการ 
2.4  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง กรรมการ 
2.5  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ กรรมการ 
2.6  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
2.7  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.8  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  ผู้ช่วยเลขานุการ 
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ดังนี้ 
1. เสนอนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
2. ติดตามและประเมินการบริหารงานวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ

มาตรฐานทางวิชาการที่มุ่งเน้นคุณภาพวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 
3. เสนอนโยบายในการบูรณาการการด าเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความ

เป็นเอกภาพในการพัฒนา และด าเนินงานในภาพรวม 
4. เสนอนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายการศึกษาเห็นว่าส าคัญตรงตามความต้องการ

และสอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง 
5. กลั่นกรองงานวิชาการท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะท างานตามที่เห็นสมควร 
7. อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

3.  คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล 
3.1  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข ประธานกรรมการ 
3.2  ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  กรรมการ 
3.3  ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย กรรมการ 
3.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ กรรมการ 
3.5  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม กรรมการ 
3.6  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
3.7  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
3.8  นางสาวรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์ กรรมการ 
3.9  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
3.10 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ 
3.10 ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ 
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อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ดังนี้ 
1. ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระบบ

บุคลากรให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงแนวคิดและทิศทางการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกับ
ระดับสภามหาวิทยาลัย 

2. ก ากับ ดูแล การพัฒนาระบบบุคลากรและแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีธรรมาภิบาล ให้สามารถใช้ศักยภาพความต่าง ทักษะ ความช านาญเฉพาะทางสู่การตอบ
โจทย์การด าเนินงาน มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมได้  

3. บูรณาการให้การด าเนินงานในภาพรวมของบุคลากรเกิดความเป็นเอกภาพในระบบ
การบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขตบนฐานดิจิทัล (Digital Platform) 

4. รับมอบการตัดสินใจและหรือกลั่นกรองงานให้สภามหาวิทยาลัย 
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และหรือคณะท างาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้าน

การบริหารและพัฒนาระบบบุคลากรได้ตามความจ าเป็น 
6. อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

4.  คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
4.1  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ ประธานกรรมการ 
4.2  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการ 
4.3  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ 
4.4  นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการ 
4.5  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
4.6  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
4.7  รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการ 
4.8  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการ  
4.9  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน กรรมการและเลขานุการ 
4.10  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4.11  ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4.12  ผู้อ านวยการส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้ 
1. เสนอแนะการบริหารการเงินและทรัพย์สินแก่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย 
2. เสนอแนะเชิงนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
3. ให้ค าปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการความ

เสี่ยงองค์กรของมหาวิทยาลัย 
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4. กลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และ
ทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยที่ต้องน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

5. เสนอนโยบายการเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การลงทุน และการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

6. กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

7. พิจารณากลั่นกรองการตั้งหนี้สูญ การประนอมหนี้ การจ าหน่ายหนี้และสิทธิเรียกร้อง
เป็นสูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตามที่ได้รับมอบหมาย
จากสภามหาวิทยาลัย 

8. ให้กรอบแนวทางการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ 
5.  คณะกรรมการนโยบายวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจสังคม 

5.1  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว ประธานกรรมการ 
5.2  ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล กรรมการ 
5.3  ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ กรรมการ 
5.4  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กรรมการ 
5.5  รองศาสตราจารย์อาซีซัน  แกสมาน กรรมการ 
5.6  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ 
5.7  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.10 ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจสังคม ดังนี้ 
1. ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานวิจัย นวัตกรรม 

พันธกิจเพื่อสังคมให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงแนวคิดและทิศทางการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม 
พันธกิจเพ่ือสังคมกับระดับสภามหาวิทยาลัย 

2. รับมอบการตัดสินใจและหรือกลั่นกรองงานให้สภามหาวิทยาลัย 
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้าน

การบริหารวิจัย นวัตกรรม พันธกิจเพื่อสังคมได้ตามความจ าเป็น 
4. อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

6.  คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล 
6.1  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช ประธานกรรมการ 
6.2  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการ 
6.3  ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ กรรมการ 
6.4  ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย กรรมการ 
6.5  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ กรรมการและเลขานุการ 
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6.6  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.7  ผู้อ านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. ให้นโยบายเพื่อการวางระบบติดตามและประเมินผลในภาพรวม ตลอดจนการน า

ผลการประเมินไปใชเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาให้บรรลุยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2. วางระบบและกลไกติดตามประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และ

หัวหน้าส่วนงาน เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา 
3. วางระบบและกลไกการจัดการข้อมูลเพ่ือการติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัย 

รวมถึงระบบการสื่อสารผลการประเมิน 
4. ติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

ที่ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัย 
5. อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

7.  คณะกรรมการนโยบายพลิกโฉมการบริหารมหาวิทยาลัย 
7.1  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี ประธานกรรมการ 
7.2  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการ 
7.3  ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล กรรมการ 
7.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ กรรมการ 
7.5  รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการ 
7.6  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ กรรมการและเลขานุการ 
7.7  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
7.8  ผู้อ านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลิกโฉมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และก าหนดนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในด้านการ

บริหารจัดการ  
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด้วย Digital Platform 
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานการ

พลิกโฉมการบริหารมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการได้ตามความจ าเป็น 
4. อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

8.  คณะกรรมการนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และพัสดุ 
8.1  นายสราวุธ  เบญจกุล ประธานกรรมการ 
8.2  ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ กรรมการ 
8.3  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการ 
8.4  รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ กรรมการ 
8.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย กรรมการ 
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8.6  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
8.7  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และพัสดุ ดังนี้ 
1. พิจารณากลั่นกรอง ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
2. เสนอข้อคิดเห็น แนวทางการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
3. ให้มีอ านาจกลั่นกรองการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอ านาจของอธิการบดีก่อนจะเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา 
4. อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมาย 
1. คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2564 ก าหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จ านวน 2-4 คน  

เป็นกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน  เลขานุการ 
ขอเสนอแต่งตั้ง 
1.  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการ 

2. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

และในข้อ 5 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ก าหนดให้มี
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประกอบด้วย 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. กรรมการ จ านวน 3 คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวน 1 คน 

คณบดี จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการส านักหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือ
ส านัก จ านวน 1 คน  

3. กรรมการ จ านวน 4 คน ซึ่งเลือกจากพนักงานที่เป็นคณาจารย์ประจ า จ านวน 2 คน 
และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า จ านวน 2 คน   
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4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย 1 คน  ด้านบริหารการอุดมศึกษา 1 คน และด้านบริหารงานบุคคล 1 คน  

5. ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมายฯ เลขานุการ 
การเลือกกรรมการตามข้อ 2 3 และ 4 ข้อบังคับฯ ก าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด  
ขอเสนอแต่งตั้ง 
ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ประธานกรรมการ 

3. คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ตามความในข้อ 22 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2559 ก าหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วย 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประธานกรรมการ 
2. กรรมการจาก ก.บ.ม. จ านวน 2 คน ซึ่ง ก.บ.ม. เลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

ก.บ.ม. ก าหนด 
3. กรรมการจากคณาจารย์ประจ า จ านวน 2 คน ซึ่งสภาอาจารย์เลือกตามหลักเกณฑ์

และวิธีการ ที่สภาอาจารย์ก าหนด 
4. กรรมการจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน ซึ่งสภาพนักงานเลือกตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาพนักงานก าหนด 
5. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ 
ขอเสนอแต่งตั้ง 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข ประธานกรรมการ 

4. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ตามความในข้อ 3 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งที่วิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ประกอบด้วย 

1. ประธานกรรมการ ซึ่งมาจากกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ ่งต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 คน 

ขอเสนอแต่งตั้ง 
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว ประธานกรรมการ 
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ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ มีอ านาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนน าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งจะท าให้การพิจารณาในแต่ละเรื่องมีความละเอียดรอบคอบ ถ่องแท้ และเพื่อช่วย
ลดระยะเวลาการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย โดยขอให้คณะกรรมการนโยบายจัดให้มีการประชุมในเดือนที่ไม่
มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

2. หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นกรรมการนโยบาย
ชุดอ่ืนเพ่ิมเติมสามารถแจ้งไปยังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

3. คณะกรรมการนโยบายแต่ละชุดสามารถเสนอแต่งตั้งบุคลากรภายในและบุคคล 
ภายนอกเป็นกรรมการเพ่ิมเติมได้  

4. การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ดังนั้น ขอให้คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาประเด็นการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากบุคลากรเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ร้องทุกข์  

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามท่ีเสนอ 

  
4.9  การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รายอาจารย์ชุติมา จิระนคร คณะแพทยศาสตร์ 

ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ก าหนดวิธีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์พิเศษโดยวิธีปกติให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน เอกสารหลักฐานที่ใช้ประเมินผล
การสอน ได้ตามความเหมาะสม 

2. ให้ส่วนงานโดยกรรมการประจ าส่วนงาน เสนออธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของส่วนงาน ประกอบด้วย คณบดี หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3-5 คน เป็นกรรมการ 

3. ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของคณะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จ านวน 3-5 คน โดยเป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าต าแหน่ง 
ที่เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

4. เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินให้ใช้เสียงข้างมาก 

5. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของคณะพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง 
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คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ได้พิจารณาผลการ
ประเมินผลการสอนและผลการประเมินผลงานทางวิชาการเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ชุติมา จิระนคร 
ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาเวชบ าบัดวิกฤต 
(รหัส 2196) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 78(5/2564) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งอาจารย์ชุติมา  
จิระนคร ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาเวชบ าบัด
วิกฤต (รหัส 2196) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล 
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
8.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมระบบนิเวศเพ่ือการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ด้วยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2565 เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. เหตุผลในการเปิดหลักสูตร เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมูลค่าสูง ลดผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการเพื่อให้เกิดการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ รวมถึงการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต และสถาปัตยกรรมในการรองรับนักท่องเที่ยว 

2. ผลลัพธ์ของบัณฑิต คือ บัณฑิตสามารถท าวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
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ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมที่พัก บริษัทน าเที่ยว และธุรกิจที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุตสาหกรรม
การบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และจัดท านโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือการท่องเที่ยวและประเด็นที่เก่ียวข้อง 

3. เปิดชุดวิชา (Module) จ านวน 1 ชุดวิชา คือ 820-826 ชุดวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Module: Environmental Management for Sustainable Tourism) จ านวน 
9((4)-15-8) หน่วยกิต 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 29(10/2564) เมื่อวันที่ 
15 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. เอกสารหลักสูตร ในหน้า 14 รายวิชา 820-823 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระบบ

นิเวศบนบกและชายฝั่งทะเลเขตร้อน แต่ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเป็น “Environment Management for Terrestrial 
and Coastal Marine Zone for Tropical Ecosystems”  

2. โครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนหมวดวิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต  
แต่ในหมวดวิชาเลือกมีรายวิชา 820-826 ชุดวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ านวน 9 
หน่วยกิต 

3. หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (MULTIDISCIPLINARY) ซึ่งควรจะมีองค์
ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมระบบนิเวศเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 โดยขอให้มหาวิทยาลัย
น าประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอ านาจของอธิการบดี 

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ 
10.1  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการตั้งชื่ออาคารเพ่ือเชิดชูเกียรติคุณ

แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีระเบียบฯ ว่าด้วยการตั้งชื่ออาคารเพ่ือเชิดชูเกียรติคุณแก่ผู้ท า

คุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2551 นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัย
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ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการตั้งชื่ออาคารเพื่อเชิดชูเกียรติคุณแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ซึ่งมีประเด็นส าคัญ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตั้งชื่อบุคคลเป็นชื่ออาคาร 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 
14 กรกฎาคม 2563 และที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 3 กันยายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการตั้งชื่ออาคารเพ่ือเชิดชูเกียรติคุณแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่เสนอ 

 
10.2  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ด าเนิน
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรีจากกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2561 กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ได้เปลี่ยนแปลงระเบียบการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ โดยให้สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาออกข้อก าหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธการรับนิสิตนักศึกษาพิการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การ

อุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา     
ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีประเด็นส าคัญเก่ียวกับลักษณะความพิการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการด้านนักศึกษาพิการ หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษา เป็นต้น 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 
7 กันยายน 2564 และที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื ่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี         
ปีการศึกษา 2565 ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่องพิจารณาทักท้วง  
11.1 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
ตามทีท่ีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 409(5/2562) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 

2562 ไดม้ีมติให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น 

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 28(9/2564) เมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2564 และครั้งที่ 29(10/2564) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ดังนี้ 

1. เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 10 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 
6) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูและมลายูศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่าง

ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง 
10) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง 
2. เห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
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11.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การปรับค าอธิบายรายวิชา การปรับปรุงชุดวิชา การเปิด
รายวิชา และการขอเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยที ่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั ้งที่ 
121(10/2564) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 และครั้งที่ 125(14/2564) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การปรับค าอธิบายรายวิชา การปรับปรุงชุดวิชา การเปิดรายวิชา 
และการเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น ดังนี้ 
1.1) ปรับจ านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่ม

วิชาชีพเลือก จากเดิม บังคับ 42 หน่วยกิต เป็น 40 หน่วยกิต และเลือก 9 หน่วยกิต เป็น 11 หน่วยกิต 
1.2) ย้ายรายวิชา 219-411 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1 จ านวน 

2(0-6-0) หน่วยกิต จากเดิม อยู่ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ (วิชาปฏิบัติการ โครงงาน และอ่ืน ๆ) เป็น กลุ่มวิชาชีพเลือก 
1.3) ย้ายข้อความเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบการศึกษา จากเดิม อยู่ต่อท้ายหมวด

วิชาเลือกเสรี มาระบุในกลุ่มวิชาชีพเลือกเพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
1.4) ปรับค าอธิบายรายวิชา และแก้ไขจ านวนหน่วยกิตเฉพาะพิมพ์ผิดในหน้า 

50 ของรายวิชา 219-412 การเรียนรู้อิสระวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2 จ านวน 2(0-6-0) หน่วยกิต 
2) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 เป็นต้นไป ดังนี้ 
2.1) ปรับจ านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่ม

วิชาชีพเลือก จากเดิม บังคับ 44 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต และเลือก 18 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 
2.2) ย้ายรายวิชา 225-411 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จ านวน 

3((3)-0-6) หน่วยกิต จากเดิม กลุ่มวิชาชีพเลือก เป็น กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
2.3) ปรับแผนการศึกษา  

 

 

รายวิชา เดิม ปรับปรุงใหม ่
xxx-xxx รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2((2)-0-4) ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
225-211 พื้นฐานทางกระบวนการผลิต          2((1)-3-2) ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
225-411 การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ 3((3)-0-6) ไม่ม ี ช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกเรียน  
- โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
- สหกิจศึกษา 
- การศึกษาต่างประเทศ 
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2. เห็นชอบการปรับค าอธิบายรายวิชา 325-106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (General 
Chemistry Laboratory II) 1(0-3-0) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ส าหรับนักศึกษารหัส 65 ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป โดยเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง 
คือ ให้สอดคล้องกับรายวิชา 324-102 เคมีทั่วไป 2 (General Chemistry II) 3((3)-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้  

เดิม ใหม่ 

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี การวิเคราะห์โดยปริมาตร 
การไทเทรตแบบรีดอกซ์ การวัดค่าพีเอชของสารละลาย
กรด เบส บัฟเฟอร์และสารละลายที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดร
ลิซิส การสังเคราะห์และวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน 
เคมีไฟฟ้า การทดสอบหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ 

เทอร์โมเคมี จลนพลศาสตร์เคมี การวิเคราะห์โดยปริมาตร 
การไทเทรตแบบรีดอกซ์ บัฟเฟอร์และสารละลายที่ได้
จากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส การสังเคราะห์และวิเคราะห์
สารประกอบเชิงซ้อน เคมีไฟฟ้า การทดสอบหมู่ฟังก์ชัน
ของสารอินทรีย์ 

Chemical kinetics; chemical equilibrium; redox 
titration; pH measurement of acid-base solution, 
buffers and solutions from hydrolysis reactions; 
synthesis and analysis of coordination compounds; 
electrochemistry; test of functional groups of 
organic compounds 

Thermochemistry; chemical kinetics; volumetric 
analysis; redox titration; buffers and solutions 
from hydrolysis reactions; synthesis and 
analysis of coordination compounds; 
electrochemistry; test of functional groups of 
organic compounds 

 

3. เห็นชอบการปรับปรุงชุดวิชา 373-590 ชุดวิชาการเตรียมพรอมงานวิจัยทางวิทยาศาสตร
การแพทย (Research Preparation for Medical Sciences) 2((1)-2-3) หน่วยกิต ในหมวดวิชาบังคับ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป โดยมีประเด็นการปรับปรุง คือ        
เพิ่มความรับผิดชอบหลักของมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ของระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ 
ดังนี้ 

รายวิชา เดิม ปรับปรุงใหม ่
xxx-xxx วิชาเลือกวิชาชีพ           3((x)-y-z) ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2  

ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกเรียน  
- โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
- สหกิจศึกษา 
- การศึกษาต่างประเทศ 

ไม่ม ี
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รายวิชา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1 5.2 

เดิม 

373-590 ชุดวิชาการเตรียมงานวจิัย   
            ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

         

ขอปรับปรุงใหม่  

373-590 ชุดวิชาการเตรียมงานวจิัย  
            ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

         

 

4. เห็นชอบการเปิดรายวิชา 831-846 การออกแบบวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน (Sustainable Engineering Design and Industrial Management) 3((3)-0-6) หน่วยกิต ในหมวด 
วิชาเลือก โดยจัดสอนให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
พลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 เป็นต้นไป คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

5. เห็นชอบการเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 34 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์   

2) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

3) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

4) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

5) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

6) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

7) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 
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8) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

9) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

10) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

11) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ความขัดแย้งและสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สถาบันสันติศึกษา  

12) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

14) เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์ 

15) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 

16) เพิ่ม และปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ 

17) เพิ่ม และปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
คณะแพทยศาสตร์ 

18) เพิ่ม และปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะแพทยศาสตร์ 

19) เพิ่ม และปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะแพทยศาสตร์ 

20) เพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 

21) เพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 
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22) เพิ่ม เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 คณะศิลปศาสตร์ 

23) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
คณะแพทยศาสตร์ 

24) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 

25) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 

26) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 

27) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 

28) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 

29) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 

30) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 

31) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 

32) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

33) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

34) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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6. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 11 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2564 คณะ
ศิลปศาสตร์ 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์ 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2564    
คณะวิทยาศาสตร์ 

5) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

6) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

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

8) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะนิติศาสตร์ 

9) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

11) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
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11.3  การปรับปรุงรายวิชา การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา และการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 และครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายวิชา การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา       
และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชา ดังนี้ 
1) รายวิชาชีพครูของหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จ านวน 2 รายวิชา    
ซึ่งปรับปรุงเพ่ิมจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการสอน และค าอธิบายรายวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 

2) เงื ่อนไขรายวิชา 415-305 การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น  
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ส าหรับนักศึกษา รหัส 60 
เป็นต้นไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยให้
นักศึกษาสามารถใช้ผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น J-CAT (Japanese Computerized Adaptive 
Test) ที่ด าเนินการโดย Japanese Language Education Support Association ในรูปแบบออนไลน์แทนการสอบ 
JLPT (Japanese Language Proficiency Test) ได้ในอีกกรณีหนึ่ง เนื่องจากการสอบ JLPT ได้ถูกยกเลิกอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 

3) รายละเอียดรายวิชาโทส าหรับหลักสูตรอื่น ๆ ได้แก่ วิชาโทเทคโนโลยีดิจิทัล
และสื่อสารการศึกษา และวิชาโทจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

2. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ส าหรับนักศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1    
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

11.4  การปรับแผนการศึกษา และการขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 122(7/2564) 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 123(8/2564) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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การปรับแผนการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ส าหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว ดังนี้ 

1) รายวิชา 969-042 Digital Economy 2(2-0-4) จากเดิมอยู่ในแผนการศึกษา
ของชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ย้ายไปอยู่แผนการศึกษาของชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

2) รายวิชา xxx-xxx Foreign Language I 3(2-2-5) จากเดิมอยู่ในแผนการศึกษา
ของชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ย้ายไปอยู่ในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

3) รายวิชา xxx-xxx Foreign Language II 3(2-2-5) จากเดิมอยู่ในแผนการศึกษา
ของชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ย้ายไปอยู่ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

2.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิทยาลัย
การคอมพิวเตอร์ 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

5) เพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 
11.5  การแต่งตั้งต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

คณะแพทยศาสตร์ 
ตามความในข้อ 7 ของประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ

ก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะกรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ได้ก าหนดการแต่งตั้งต าแหน่ง
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ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ กรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้ง (กรณีพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้อนุโลมตามเกณฑ์ของข้าราชการ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 
5 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินและแต่งตั้งนางยุพา แก้วมณี ต าแหน่งพยาบาล ระดับ
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 2163 ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ด ารงต าแหน่งพยาบาล ระดับเชี่ยวชาญ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์     

คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตอินุมัต ิตามท่ีเสนอ  
 

11.6  การขอใช้ชื ่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) และศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศึกษาศาสตร์) และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับ

สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….. 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) และ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) พิจารณารับทราบหลักสูตร แล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้รับการท้วงติงจาก

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 มีมติ

ไม่เห็นชอบการใช้ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

และเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยปริญญา       

ในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เพื่อเพิ่มชื่อ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) และศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

และท่ีประชุมคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ในคราว

ประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

หารือกับ สป.อว. เกี่ยวกับการก าหนดชื่อปริญญาดังกล่าว ก่อนน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  
  

ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะว่า ในอนาคตหากคณะศึกษาศาสตร์  
จะใช้ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) และศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์
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ควรจะร่วมมือกับคณะอื่น ๆ จัดท าเป็นหลักสูตร Double Degree ประธานที่ประชุมจึงขอให้มหาวิทยาลัยน า

ประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา หากมีความจ าเป็นจะปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสามารถน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการใช้ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) และศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศึกษาศาสตร์) ส าหรับนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร ตั้งแต่รหัส 60-64 

2. เห็นชอบการใช้ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) และศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศึกษาศาสตร์) ส าหรับนักศึกษารหัส 65 ซึ่งก าลังจะเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยนักศึกษากลุ่มนี้จะใช้เล่มหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) และศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งทาง

คณะได้ยืนยันการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ตามสาขาวิชาและจ านวนที่รับไปยังมหาวิทยาลัยในระบบ 

TCAS แล้ว 

3. เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) พิจารณาอนุโลม

ให้ใช้ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) และศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร ตั้งแต่รหัส 60 -64 

และนักศึกษารหัส 65 ซึ่งก าลังจะเข้าศึกษาในหลักสูตร 

4. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 

และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

1) ให้เพิ่มข้อ 2 ก าหนดวันที่มีผลบังคับใช้ และแก้ไขจากข้อ 2 เดิม เป็นข้อ 3 

2) ให้ตัดค าว่า “บทเฉพาะกาล” ในข้อ 2 ออก 
 

11.7  ขออนุมัติหลักการการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้แจ้ง
มติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
เห็นชอบในหลักการให้ขยายระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับ
ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่ก าหนดในปีการศึกษา 2563 ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา โดยให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
การขยายระยะเวลาการศึกษาโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา เนื่องจากบัณฑิต
วิทยาลัยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งครบก าหนดระยะเวลาการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2564 จึงไม่เป็นไป
ตามหลักการขยายระยะเวลาการศึกษาดังกล่าว 
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บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอขออนุมัติหลักการขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา   
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 
ซึ่งครบก าหนดระยะเวลาการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2564 ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตอินุมัตใินหลักการการขยายระยะเวลา
การศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งครบก าหนดระยะเวลาการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2564 
ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 12  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

12.1  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 422(5/2564) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอมติเวียนรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

122(5/2564) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 นั้น เนื่องจากไม่มีข้อทักท้วงจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงถือว่า
ทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งในรายงานการประชุมมีระเบียบวาระที่ส าคัญ 
เช่น การบริหารจัดการงบประมาณปี 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 และ กรอบภาระงานบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการ 
(Academic Performance Framework) และการปรับใช้ เป็นต้น 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

12.2  ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 -
2564 

ด้วยส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน 29 ครั้ง ประชุมนัดพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับ
สถานการณ์ COVID-19 จ านวน 1 ครั้ง และประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน 2 ครั้ง โดยจ าแนกตามระเบียบวาระการประชุม คือ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย จ านวน 29 เรื่อง เรื่องพิจารณา 
จ านวน 345 เรื่อง และเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ จ านวน 124 เรื่อง ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงส าคัญ ได้แก่ 
การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 การสรรหา
ผู้น าระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย การจัดตั้งส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย บทบาทก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย บทบาทในการเป็นคลังสมองเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัย บทบาทในการขับเคลื่อนงานวิชาการ บทบาทในด้านการเงินและทรัพย์สิน การก าหนด
ทิศทางการบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ การน านวัตกรรมการติดตามและประเมินผลสู่บริบทองค์กรที่มี
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ความซับซ้อน ออกแบบ ขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยโดยผ่านข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ และการก ากับ
ดูแลคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร เป็นต้น 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

12.3  รายงานการผลด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและคณะท างาน 
ตามที ่สภามหาวิทยาลัยชุดที ่ผ่านมาได้แต่งตั ้งคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการนโยบาย
ติดตามและประเมินผล คณะท างานคลังสมองยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
กลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอ านาจของอธิการบดีก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ แล้วนั้น คณะกรรมการนโยบายและคณะท างาน จ านวน 7 ชุด ได้รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการและคณะท างาน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

12.4  ผลการประเมินการจัดกลุ่มสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ส่งผลการประเมินตนเองและแผนการพัฒนาความเป็นเลิศ  

ของสถาบันอุดมศึกษา หรือแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ซึ่งที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 421(4/2564) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นในการขอเข้าสังกัดกลุ่มของมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 14  และ 15 ของ
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 แล้วนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้แจ้ง
ผลการประเมินการจัดกลุ่มสถาบันว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบการขอเข้าสังกัดกลุ่ม 1 “กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก” 
(Global & Frontier Research) ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาปรับปรุงแผนดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

12.5  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง  ๆซึ่งมหาวิทยาลัย

ได้น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 401(9/2561)  
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ถึงครั้งที่ 422(5/2564) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 มีประเด็นข้อเสนอแนะทั้งหมด 
จ านวน 111 ประเด็น ซึ่งมีความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ 63.5 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 51 ประเด็น คิดเป็น
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ร้อยละ 45.9 ส าหรับข้อมูลการด าเนินงานตามข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดสามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ https://sites.google.com/psu.ac.th/psucouncil/home 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

12.6  รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (วาระการด ารง
ต าแหน่ง 20 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2566) 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยมีนายบัญญัติ จันทน์เสนะ เป็นประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และกรรมการ จ านวน 33 ราย นั้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดม้ี
การประชุม และได้มีมติเห็นชอบก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 5 ชุด และแต่งตั้งคณะท างานโครงการที่ต้องการให้
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนในระดับวิทยาเขต จ านวน 5 ชุด ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการ
โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์และการช่วยเหลือนักศึกษา ม.อ. ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  
ในจังหวัดชายแดนใต้ 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการและด าเนินธุรกิจเองได้ 
3) คณะอนุกรรมการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับภาคเอกชนและชุมชน     
4) โครงการสุวรรณภูมิศึกษา และ 5) คณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
คณะท างานโครงการที่ต้องการให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนในระดับวิทยาเขต จ านวน 
5 ชุด ได้แก่ 1) คณะท างานโครงการวิทยาเขตนาอยู่:ระบบนิเวศทางกีฬาและการออกก าลังกายอย่างยั่งยืน (Livable 
Campus : Sustainable Sport Ecosystem) ของวิทยาเขตหาดใหญ่ 2) คณะท างานโครงการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนากีฬาชายแดนใต้ วิทยาเขตปัตตานี ของวิทยาเขตปัตตานี  3) คณะท างานโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติ
อันดามัน ของวิทยาเขตภูเก็ต 4) คณะท างานโครงการการพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช สู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมที่ยั่งยืน
ในรูปแบบวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (College of Agricultural, Marine and Costal 
Resource Innovation) ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ 5) คณะท างานโครงการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตแห่งสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness Campus) ของวิทยาเขตตรัง 

 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

12.7  รายงานผลการจัดโครงการอบรมการประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา 
ด้วยส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้

และพัฒนา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา 
ผู้อ านวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้า ธนบุรี 
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และคุณภัทรพล สาสน์ธรรมบท นักวิเคราะห์นโยบาย ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย 

และนวัตกรรม เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของแต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัย
เข้าใจถึงหลักการและวิธีการของการประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการก าหนด
กรอบการติดตามและประเมินผลฯ พร้อมทั้งสามารถน าหลักการและวิธีการของการประเมินผลมาใช้ในกระบวนการ
ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

ที่ประชุมรับทราบ   
 

12.8  กองทุน PSU-TUYF Charitable Trust Fund 
ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน TUYF Charitable Trust 

Fund เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการและ
วิจัยในรูปแบบของการให้ทุนวิจัย ทุนการศึกษา โดยมีโครงการ จ านวน 4 โครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

มีระยะเวลาการด าเนินโครงการ 5 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 55,622,276 บาท ซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ 1) สนับสนุน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านสมุทรศาสตร์ คณิตศาสตร์ และระบาดวิทยาในเอเชียผ่านหลักสูตร/การ
ฝึกอบรมระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของกิจกรรมวิจัย
ใน 3 สาขาวิชาดังกล่าว 3) เสริมสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ของ 3 สาขาวิชา ในเอเชีย โดยมีมหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์ประสานงาน และ 4) สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นและนานาชาติมีการด าเนินชีวิตที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ 
ใน 3 สาขา 

 

ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งประธานที่ประชุมได้แสดงความชื่นชม และขอบคุณศาสตราจารย์ 
ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการดังกล่าว 

 
12.9  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร จ านวน 8,176 คน จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ ระดับปริญญาตรี จ านวน 7,290 คน ปริญญาโท 
จ านวน 754 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 132 คน จ าแนกตามวิทยาเขต วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 
4,067 คน วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 1,863 คน วิทยาเขตภูเก็ต จ านวน 519 คน วิทยาเขตตรัง จ านวน 727 คน 
และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ านวน 1,000 คน 

 

ที่ประชุมรับทราบ   
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12.10 รายงานจ านวนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ด้วยมหาวิทยาลัยได้รายงานข้อมูลจ านวนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้ 
ปี 2560 มีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 133 ราย จ าแนกเป็น ต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 102 ราย รองศาสตราจารย์ จ านวน 18 ราย ศาสตราจารย์ จ านวน 10 ราย และ
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนประจ าต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 3 ราย  

ปี 2561 มีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 109 ราย จ าแนกเป็น ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 81 ราย รองศาสตราจารย์ จ านวน 22 ราย ศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย และศาสตราจารย์
ได้รับเงินเดือนประจ าต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 1 ราย  

ปี 2562 มีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 144 ราย จ าแนกเป็น ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 102 ราย รองศาสตราจารย์ จ านวน 29 ราย ศาสตราจารย์ จ านวน 11 ราย และศาสตราจารย์
ได้รับเงินเดือนประจ าต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 2 ราย  

ปี 2563 มีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 236 ราย จ าแนกเป็น ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 146 ราย รองศาสตราจารย์ จ านวน 69 ราย ศาสตราจารย์ จ านวน 20 ราย และศาสตราจารย์
ได้รับเงินเดือนประจ าต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 1 ราย  

ปี 2564 มีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 191 ราย จ าแนกเป็น ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 112 ราย รองศาสตราจารย์ จ านวน 62 ราย ศาสตราจารย์ จ านวน 16 ราย และศาสตราจารย์
ได้รับเงินเดือนประจ าต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 1 ราย  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

12.11 การเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องจากไม่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ข้อ 15 ไดก้ าหนดไว้ว่า "พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด
ได้รับคะแนนประเมินรวม อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต ่ากว่าร้อยละ 60 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้โอกาสในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองโดยท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแจ้งให้ผู้รับการประเมิน
รับทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยการลงลายมือชื่อ
รับทราบและจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (แบบ ส. 1) 
และให้ค ามั่นว่าในการปฏิบัติงานรอบประเมินถัดไปจะต้องได้คะแนนประเมินอยู่ในระดับอันเป็นที่พอใจ (ไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 60) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามค ามั่นแล้ว ปรากฎว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจให้ส่วนงานเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือสั่งให้
ออกจากงานในเดือนตุลาคมปีนั้น แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ" 
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คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้แจ้งมหาวิทยาลัยว่า พนักงานมหาวิทยาลัย รายผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จักรี ทองเรือง ต าแหน่งเลขท่ี 4711 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ได้รับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินประจ าปี 2563 ได้ 55.90 คะแนน และรอบการ
ประเมินประจ าปี 2564 ได้ 58.93 คะแนน ซึ่งผลการประเมินต ่ากว่าร้อยละ 60 ติดต่อกับเป็นเวลา 2 ปี จึงขอให้
พนักงานรายดังกล่าวออกจากงาน เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยได้มีค าสั ่งที่ 
1370/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายจักรี ทองเรือง 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกจากงาน เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับอันเป็นที่พอใจ
ตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณา
การเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยว่าเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่างละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง และชัดเจน ซึ่งใน
ระยะต่อไปอาจจะใช้การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างประนีประนอมเป็นไปด้วยความ
เหมาะสม ตลอดจนอาจจะมีคนกลางเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 13  เรื่องอ่ืน ๆ 
13.1  ร่างก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี 2565 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี 2565 ดังนี้ 

ครั้งที่ วันประชุม 

424(1/2565) วันเสาร์ที ่15 มกราคม 2565 

425(2/2565) วันเสาร์ที ่19 มีนาคม 2565 

426(3/2565) วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 

427(4/2565) วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 

428(5/2565) วันเสาร์ที ่17 กันยายน 2565 

429(6/2565) วันเสาร์ที ่19 พฤศจิกายน 2565 

 
 
 
 
 




