
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 425(2/2565)  

วันเสาร์ที ่19 มีนาคม 2565 
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  

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

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ นพ.จรัส  สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. 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. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
17. รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สหกะโร กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์อาซีซัน  แกสมาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

วาระที่ 2 ร่าง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 แลววาระที่ 2 
ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 426(3/2565) 
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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 วิทยาเขตหาดใหญ ่
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
3.  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.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.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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2. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
5.  รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
12. ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย  งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
16. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
17. ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
18. ดร.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร  อัยรักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
21. ดร.สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
22. ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย  กมลภิวงศ ์ ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
26. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์  มณีรัตน์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 
27. รองศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 
29. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพัุตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
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31. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล  สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
33. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
34. นายนิติธร  ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

วิทยาเขตหาดใหญ ่
35. นางอภินันท์  ปานเจี้ยง ผู้อ านวยการกองคลัง 
36. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์  

และแผน 
37. นางสาวปาริชาต  จันทสุรัส ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
38. นางสาวศศิประภา  ทองค า นักวิชาการอุดมศึกษา 

ปฏิบัติการแทนผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการ 
คุณภาพองค์กร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน  
 วิทยาเขตปัตตานี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชดิชัย อุดมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุวุฒน์  ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
6.  อาจารย์ภักดี  ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรปวณี์  พุ่มเกิด ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน  แตอาลี ผู้อ านวยการสถาบันฮาลาล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  ศิรินุพงศ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตภูเก็ต 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

 และรักษาการแทนคณบดีคณะวิเทศศึกษา 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์  เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
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4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
5.  ดร.ฉกาจกิจ  แท่นชัยกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์  เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์  เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ  

 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรายงานตัวเป็นรายบุคคลเพื่อแสดงตนในการ  
เข้าประชุมตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  จากนั้นได้แนะน า         
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สหกะโร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ 
ตามมาตรา 20(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการทีข่อลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  
2. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  
 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2  ผลการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2564  
อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ยื่นสมัครขอรับ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ซึ่งส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้ด าเนินการตรวจประเมินรายงาน 
และเยี่ยมประเมิน Online เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นั้น ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้แจ้งผลการตรวจ
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ประเมินว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) 
ประจ าปี 2564 ซ่ึงสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้จัดงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2565 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ส าหรับพธิีมอบรางวัลดังกล่าวจะจดัขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  

 

ที่ประชุมรับทราบและได้แสดงความชื่นชมยินดีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับ
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class:TQC) ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ โดยขอให้มหาวิทยาลัย
น ารายงานป้อนกลับของคณะกรรมการประเมินไปพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อขอรับการประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award:TQA) ต่อไป รวมทั้งให้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอคณะกรรมการนโยบาย 
ติดตามและประเมินผลเพื่อหารือไปประยุกต์ใช้กับการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของ
หัวหน้าส่วนงาน (DE) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. จากข้อมูลรายงานป้อนกลับของคณะกรรมการประเมิน มหาวิทยาลัยยังไม่มีข้อมูล
หลายส่วน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลของมหาวิทยาลัยซึ่งรวมไปถึงข้อมูลระดับคณะด้วย  

2. มหาวิทยาลัยอาจจะชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง
ในบางประเด็น เช่น ร้อยละของผู้ป่วยที่แนะน าผู้อ่ืนมารักษาที่โรงพยาบาลในส่วนผู้ป่วยนอก ซึ่งในความเป็นจริง
ผู้ป่วยควรจะใช้บริการสถานพยาบาลใกล้บ้านซึ่งมีความสะดวกมากกว่า การที่ผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาล
ที่มีโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้บริการด้วยความศรัทธา มหาวิทยาลัยควรจะหาแนวทางให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือให้สถานพยาบาลใกล้บ้านมีคุณภาพสูงและเป็นที่น่าเชื่อถือ  

     
ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 424(1/2565)  

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1  แผนยุทธศาสตร์สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2565-2567 
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน 

แตอาลี ผู้อ านวยการสถาบันฮาลาลได้น าเสนอแผนยุทธศาสตร์สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2565-2567 
ซึ่งมีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถาบันฮาลาลและแผนยุทธศาสตร์ปี 2565-2567 สรุปได้ดังนี้  
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แผนยุทธศาสตร์สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2565-2567 ประกอบด้วย 
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาก าลังคน 
ในปี 2564 ได้จัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) การจัดการระบบกิจการ

ฮาลาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผู้เรียน จ านวน 29 คน แบ่งเป็นภาคปกติ 24 คน และภาคสมทบ 5 คน 
แผนการด าเนินงาน ปี 2565-2567 ดังนี้  

  1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ดังนี้ 
1) การจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 (โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่)  
2) การจัดการการทองเที่ยวและบริการฮาลาล  
3) การจัดการระบบโลจิสติกสฮาลาล  
4) การจัดการระบบกิจการฮาลาล (หลักสูตรนานาชาติ)  

1.2 หลักสูตรสนับสนุน Degree ได้แก่ 
1) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบูรณาการ

ศาสตร์ด้านการจัดการท่องเที่ยว (Module 5: การจัดการท่องเที่ยวฮาลาล) 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม  

ในปี 2563-2564 ได้ด าเนินการจัดท าชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร PORCINE Test Kit  
จัดท าโครงการพัฒนาโรงฆ่าแพะฮาลาลต้นแบบเพ่ือส่งเสริมการผลิตเนื้อแพะคุณภาพดีในภาคใต้ตอนล่าง โครงการ
จัดท ามาตรฐานตอยยีบันส าหรับผลิตภัณฑ์ชุดรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา  

แผนการด าเนินงาน ปี 2565-2567 การสร้างความรว่มมือโครงการวิจัยกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 ความร่วมมือกับส านักวิจัยและพัฒนา ร่วมโครงการวิจัยด้านฮาลาลทุกมิติ เช่น 
เกษตร อาหาร สุขภาพการแพทย์และการท่องเที่ยว และโครงการ Thailand Academy of Social Sciences, 
Humanities and Arts (TASSHA) 

2.2 ความร่วมมือกับสถาบันคนคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โครงการสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ภายใต้งานวิจัยเรื่องการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์น ้ามนันวด 
ลังกาสุกะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของวิสาหกิจชุมชนนวดเพื่อสุขภาพบ้านปา
ตาบูดี อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

2.3 ความร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Plant Base Protein 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ  
ในปี 2563-2564 ได้ด าเนินการโครงการสปาฮาลาล การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  

เพื่อการรับรองมาตรฐานฮาลาล งานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล (World HAPEX) 
โครงการจัดท าคู่มือการจัดประชุมและงานนิทรรศการที่เป็นมิตรกับมุสลิม การจัดรายการออนไลน์ผ่าน Studio 
ของสถาบัน 



8 
 

แผนการด าเนินงาน ปี 2565-2567 ดังนี้ 
3.1 มาตรฐานตอยยิบัน 
3.2 อบรมหลักสูตรระยะสั้น/ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรองมาตรฐานฮาลาล 

สปาฮาลาล การเชือดฮาลาล เครื่องส าอางฮาลาล อบรมการจัดประชุมและงานนิทรรศการที่เป็นมิตรกับมุสลิม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมุมมองผู้บริโภคส าหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) การปรับตัวธุรกิจท่ามกลางการระบาด COVID-19 กลยุทธ์การเพ่ิมผลประกอบการฮาลาล การเจาะตลาด
ส่งออกต่างประเทศกลุ่มประเทศมุสลิมและการปรับตัว และการรับรองมาตรฐานฮาลาล 

3.3 One Stop Service บริการรับตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง (วิเคราะห์ฮาลาล 
การปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกร ปริมาณแอลกอฮอล์ เจลาติน และอ่ืน ๆ) และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ กระบวนการ
ขอรับรองฮาลาลและการตรวจวิเคราะห์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การยืดอายุผลิตภัณฑ์ การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

3.4 การตลาดและประชาสัมพันธ ได้แก่ รายการ Halal Talk,  Fiqh Talk, Platform 
Online (PSU Halal Market) และรอมฎอนไทม ์

3.5 จัดการประชุมวิชาการและงานแสดงสินคาฮาลาลระดับนานาชาติ World HAPEX 
(Online, Onsite) 

4. ยุทธศาสตรที่ 4 สร้างเครือข่ายในและต่างประเทศ 
ในปี 2564 ได้จัดท าบันทึกลงนาม MOU (เครือข่ายในประเทศ) ได้แก่ คณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสถาบันธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) รวมทั้งลงนาม 
MOU (เครือข่ายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้แก่ ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์  การเข้าร่วมเป็น Keynote Speaker และสัมมนาระดับนานาชาติ
แบบออนไลน์ และการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศซาอุดิอาระเบีย คูเวต โมร็อกโค 
และบาห์เรน 

แผนการด าเนินงาน ปี 2565-2567  
4.1 สร้างเครือข่ายในประเทศ ได้แก่ 

 1) การสร้างเครือขา่ยภายในมหาวิทยาลัยรว่มกับคณะ/สวนงานต่าง ๆ ทั้ง 5 วิทยาเขต  
 2) การสร้างเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรศาสนา 

และหน่วยงานเอกชน 
4.2 สร้างเครือข่ายทางวิชาการในต่างประเทศ ได้แก ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนิเซีย 

ประเทศบรูไน ประเทศบาห์เรน ประเทศกาตาร์ ประเทศจอร์แดน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศโอมาน 
4.3 สร้างเครือข่ายวิจัยในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกาตาร์ ประเทศสหรัฐอาหรับ  

เอมิเรตส์  
4.4 กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และเขียนโครงการขอทุนสนับสนุนสร้างเครือข่าย

แหล่งทุนในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศคูเวต และองค์การความร่วมมืออิสลาม 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. สถาบันฮาลาลขอสนับสนุนทุนในการด าเนินงาน 50 ล้านบาท ซึ่งในการน าเสนอสถาบัน

ฮาลาลเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ แต่ยังไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงิน เช่น งบประมาณ ก าไร ขาดทุน 
รายได้อื่น ๆ หากเป็นการลงทุนจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนภายในระยะเวลากี่ปี เป็นต้น ดังนั้น ขอให้สถาบัน 
ฮาลาลจัดท าแผนด้านการเงินเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินพิจารณาต่อไป 

2. ยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างแหล่งรายได้คือยุทธศาสตร์ทางด้านการบริการวิชาการ 
แผนงานทางด้านบริการวิชาการที่เป็น Degree กับ Non Degree ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดว่าแต่ละหลักสูตรจะเป็น
แหล่งที่มาของรายได้หรือว่าเป็นแหล่งบริการทางด้านสังคมที่เพียงพอจะเลี้ยงตัวเองได้หรือไม่ ส าหรับการให้บริการ
รับรองมาตรฐานฮาลาล ใน 1 บริษัท ต้องใช้ก าลังคนและงบประมาณเท่าไร และรายได้จากการบริการดังกล่าว
เพียงพอหรือไม่ในแต่ละปี ในปี 2565-2567 มีการก าหนดเป้าหมายในการให้บริการรับรองมาตรฐานฮาลาล
ทั้งหมดกี่ราย ต้องใช้ก าลังคนและงบประมาณเท่าไร และจะเป็นแหล่งรายได้สุทธิเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้หรือไม่ 
ดังนั้น การขอเงินทุนสนับสนุน จ านวน 50 ล้านบาท มหาวิทยาลัยจะน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) 
อะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (OPEX (Operational Expenditure) อะไรบ้าง ที่สามารถได้ระยะเวลา
คืนทุน (Payback Period) เข้ามาว่าพอมีรายได้ครอบคลุมรายจ่ายในแต่ละปีได้ เพราะว่าถ้าเป็นงบลงทุนลักษณะนี้
อาจจะต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบันด าเนินการต่อไปได้ เพราะฉะนั้น 
ถ้ามีแผนงานและแผนเงินโดยละเอียดจะสามารถพิจารณาได้ว่าเงินทุน จ านวน 50 ล้านบาทเหมาะสมหรือไม่ 

3. ฮาลาลเป็นเรื่องส าคัญและเป็นความจ าเป็นของประเทศ มหาวิทยาลัยต้องสร้างความ
เข้มแข็งกับสถาบันฮาลาล ซึ่งพัฒนาการในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างช้า เพราะฉะนั้นหากมหาวิทยาลัยสามารถ
ท าให้สถาบันฮาลาลเข้มแข็ง โดยร่วมมือกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อน า
นวัตกรรมไปพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลของไทยเข้าสู่ตลาดบน (High End Market) เพื่อให้ได้สินค้าราคาดี 
และเป็นที่นิยมของมุสลิมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลาง และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้
ประเทศได ้

4. ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรม บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ หลายคณะของ ม.อ. มีหลักสูตรที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลาม เช่น เศรษฐศาสตร์อิสลาม นิติศาสตร์
ต้องรู้กฎหมายอิสลาม โรงพยาบาล โรงอาหาร หอพักทั้งระบบ 5 วิทยาเขต เกี่ยวข้องกับฮาลาล เป็นต้น ดังนั้น 
สถาบันฮาลาล และคณะวิทยาการอิสลามที่วิทยาเขตปัตตานีควรจะร่วมมือกันท าหน้าที่เป็นเจ้าของศาสตร์ในการ
สนับสนุนวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอิสลามให้กับทุกคณะทั้ง 5 วิทยาเขต 

5. สถาบันฮาลาลมีข้อจ ากัดทั้งเรื่องงบประมาณและก าลังคน แม้สถาบันฮาลาลมีอุปกรณ์
และเครื่องมือต่าง ๆ แต่ยังไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
เพื่อการรับรองมาตรฐานฮาลาล วิธีการหนึ่งที่จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้ดีคือการใช้เครือข่าย เช่น ด้านการ
บริการวิชาการจะเป็นเรื่องการอบรมระยะสั้น เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถจะท าความร่วมมือกับวิทยาลัย
อาชีวะศึกษาซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศและมีอยู่หลายแห่งในภาคใต้ เป็นต้น 
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6. คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเคยรายงานว่าสถาบันฮาลาลไม่มีเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ดังนั้น สถาบันฮาลาลควรจะมีเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีโดยตรง 

7. สถาบันฮาลาลเป็นหน่วยงานที่มีโอกาสจะน าประเทศไทยไปสู่ประเทศที่โดดเด่นในเรื่อง
ฮาลาล เพราะตอนนี้มีแนวโน้มที่จะท าให้ประเทศไทยเป็นฟาร์มอาหารส าหรับตะวันออกกลาง ภาคการเกษตร      
และการแปรรูปจะต้องมั่นใจได้ว่าฮาลาลของไทยมีความเข้มแข็งและเรื่องฮาลาลไม่ได้จ ากัดอยู่ เฉพาะประชากร
มุสลิม แต่ฮาลาลจะเป็นมิตรกับทุกวัฒนธรรมและทุกศาสนา 

8. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเรื่องฮาลาล มหาวิทยาลัยจึงควรจะขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถาบันอย่างจริงจัง ควรจะวิเคราะห์โครงสร้างของสถาบัน ทั้งด้านบุคลากรหรือก าลังคน งบประมาณว่า
เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ และจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและ
ผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล โดยมีผู้อ านวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเป็นกรรมการ 
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีแนวทางการส่งเสริมการค้าผลผลิตการเกษตรและอาหารมาตรฐานฮาลาล เช่น 
นโยบายเพิ่มศักยภาพหน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาล นโยบายยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ
สินค้าเกษตรและอาหาร เป็นต้น ดังนั้น สถาบันฮาลาลของ ม.อ. ควรจะพิจารณาว่ามีโอกาสที่จะเป็นหน่วยงาน
รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลหรือไม่ และต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยเหลือในการเพิ่มคุณภาพอย่างไร 
ส าหรับในด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของคุณภาพและปลอดภัยของอาหาร หาก ม.อ. 
สามารถท าวิจัยและนวัตกรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยน าประเด็นดังกล่าวไปหารือกับคณะกรรมการ  
นโยบายวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจสังคมต่อไป และศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ยินดีสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันฮาลาล 

9. ประเทศไทยมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะช่วยส่งเสริมทิศทางและศักยภาพสถาบัน
ฮาลาล เช่น ประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้านอาหาร เป็นแหล่งผลิตอาหารขนาดใหญ่ของโลก มีการเกษตร มีพืชพันธุ์
ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฮาลาลอยู่แล้วโดยธรรมชาติ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีวัฒนธรรมด้านรสชาติอาหารที่ดี 
เป็นประเทศที่มีมุสลิม มีความเข้าใจมุสลิม เป็นต้น ส าหรับฮาลาลเป็นเรื่องที่ดีต่อทุกคน เพราะเป็นเรื่องของสุขภาพ 
เป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ แต่อย่างไรก็ตามอาหารที่มีเครื่องหมายฮาลาลจ านวนมากมีปริมาณเกลือและน ้าตาล
จ านวนมากเกินไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรจะน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
เพ่ือให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบในหลักการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถาบันฮาลาล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสถาบันฮาลาลให้ด าเนินงานได้อย่างเข้มแข็งและจริงจัง ซึ่งจะ
ท าให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ประธานที่ประชุมได้เสนอว่าส าหรับการด าเนินงานในระยะต่อไปขอให้สถาบันฮาลาล
ไปจัดท าแผนการด าเนินงาน และขอให้อธิการบดีเชิญผู้ที่มีความรู้ความสนใจมาร่วมกันคิด ร่วมกันท างานในเรื่อง
ดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่เชิงปรัชญา เชิงวิชาการ เชิงเป้าหมาย และลงสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งอาจจะต้องปรับปรุงในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น 

1. ระบบงานซึ่งอาจจะยังไม่มีความคล่องตัว สถาบันฮาลาลก่อตั้งขึ้นมากกว่า 10 ปี แต่มี
ข้อจ ากัดต่าง ๆ จึงควรมีนวัตกรรมทางด้านการบริหาร การด าเนินการภายใต้ระบบราชการตามข้อบังคับกลางที่มี
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อยู่อาจจะเป็นปัญหาในการพัฒนา ควรพิจารณาว่าจะต้องมีข้อบังคับหรือระบบการจัดการที่มีลักษณะพิเศษหรือไม่ 
ที่จะท าให้เกิดความคล่องตัวและด าเนินการได้ นอกจากนี้ ควรมีแผนงานองค์กร และการด าเนินงานองค์กรอยู่ใน
แผนงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้มหาวิทยาลัย
มีโอกาสที่จะด าเนินการได ้

2. ประเด็นเรื่องบทบาท มีความชัดเจนว่าสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทเป็นผู้พิจารณาในเชิง
ระดับนโยบาย ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะเป็นนโยบายที่ส าคัญที่ระดับผู้บริหารคืออธิการบดีและทีมงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ให้งานเกิดข้ึน โดยมีระดับปฏิบัติการเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง เพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวจะมีบทบาทจากทุกส่วน  

3. สถาบันฮาลาลมีก าลังคนที่จ ากัด แม้ว่าจะมีความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ แต่เรื่องของ
ความมั่นคงในชีวิตการท างาน และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ รวมทั้งการจัดก าลังคน
ที่มีความจ าเป็นซ่ึงจะต้องจัดเพ่ิมข้ึน  

 4. การจัดการการเงินไม่ควรจะเป็นข้อจ ากัด เนื่องจากมีแหล่งเงินที่มาสนับสนุนเรื่องนี้ได้ 
แต่ในขณะเดียวกันการจัดการเรื่องการเงินต้องให้มีความโปร่งใส ซึ่งอาจจะมีข้อบังคับที่เอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ 
และโดยลักษณะทั่วไปของแผนจะต้องมีตัวชี้วัดหรือผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น และตัวชี้วัดหรือผลสัมฤทธิ์นั้นจะต้อง
ตรงกับเป้าหมาย ซึ่งตัวชี้วัดส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้ น ทั้งประโยชน์ส่วนรวม 
ประโยชน์ของ ม.อ. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นทางด้านสังคม และด้านอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นผลสัมฤทธิ์ที ่เกิดขึ้นได้ด้วย 
เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาตัวชี้วัดและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  การแต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  

ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธาน 
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์   
ได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหา 
ทุกท่านพิจารณา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากร
คณะเศรษฐศาสตร์เพื่อชี้แจงรายละเอียด วิธีการสรรหา และแจ้งการทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญ   
ที่ต้องการขับเคลื่อนใน 4 ปีข้างหน้าโดยกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 

3. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 3 หน่วยงาน 
ในคณะเศรษฐศาสตร์ เพื ่อจัดด าเนินการให้ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ของแต่ละ 
หน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู ้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ หน่วยงานละ 
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ไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานซึ่งจะให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสรรหา จ านวน 8 คน ประกอบด้วย
ผู้แทนส านักงานบริหารคณะ 2 คน และผู้แทนสาขาวิชา สาขาละ 3 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 

4. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานในคณะ 
เศรษฐศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 12 มกราคม 2565 ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้เสนอชื่อต่ออธิการบดีประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  
จ านวน 1 ชื่อ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 

5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอชื่อโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 

6. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อจากการเสนอชื่อจากข้อมูล
ประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจ านวน 4 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 3 ราย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

7. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมา
สนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะ  
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวัน
สุดท้ายของการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีผู้ตอบรับ
การเชิญมาสนทนา จ านวน 1 ราย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา ในฐานะที่จะมาด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์ การน าแผนพัฒนาคณะ  
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรอง     
ผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565   

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ พรหมมี ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2565 เป็นต้นไป   

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปรัตถ พรหมมี ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 
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5.2  การแต่งตั้งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข  
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะอุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรม
เกษตรได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรส่งแผนพัฒนาคณะ (ตามข้อ 8 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะโดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะจัดท าแผนพัฒนาคณะ และก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ และใช้ประกอบการพิจารณา
การสรรหาคณบดี ทั้งนี้ แผนพัฒนาคณะดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 
2564 

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตรพิจารณา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

3. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และแจ้งการพิจารณา
ทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญที่ต้องการขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจ าคณะ 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564   

4. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 
3 หน่วยงาน ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร คือ กลุ่มงานบริหารคณะ (ส านักงานบริหารคณะ) กลุ่มงานวิชาการ  
กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม เพื่อจัดด าเนินการให้ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร     
ของแต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ส าหรับผู้ที่ให้ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารคณะ ผู้แทน 4 คน คือ หัวหน้าหน่วยงาน 
1 คน และผู้แทน 3 คน กลุ่มงานวิชาการ ผู้แทน 6 คน คือ ประธานหลักสูตร 3 คน และอาจารย์ทั่วไป 3 คน  
กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม ผู้แทน 2 คน คือ หัวหน้าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทน 1 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่อ
อธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 

5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ปฏิบัติงานในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 (วันที่พบบุคลากรคณะอุตสาหกรรม
เกษตร) ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 1 ชื่อ โดยให้
เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายในวันที่ 17 มกราคม 
2565 
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6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565                                         

7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นบุคลากรภายใน
เพื่อกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้นจากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียน
วาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นบุคคลภายนอกพิจารณารายชื่อ  
ผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยพิจารณาแผนพัฒนา
คณะประกอบ ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 5 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ จ านวน 4 ราย เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2565       

8. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื ่อที่
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทาม
จัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และประเด็น
ส าคัญที่ได้มีการทบทวน แผนพัฒนาคณะเพ่ือขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับ
การทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีผู้ตอบรับการ
เชิญมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 ราย 

9. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรสนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการ 
สรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงาน รวมจ านวน 12 คน 
ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยน าเสนอแนวทาง 
การบริหารคณะและกลยุทธ์การน าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและประเด็นส าคัญที่ได้
มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะและที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสม
จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565   

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
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5.3  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ก่อนเริ่มการประชุมระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ออกจากห้องประชุม  

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพได้น าเสนอว่าคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 79(1/2565) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 60 ราย ดงันี้  
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 34 ราย ดังนี้ 

1.1.1 อาจารย์พิชญานนท์ งามเฉลียว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (รหัส 2113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.2 อาจารย์วิรัตน์ วศินวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา (รหัส 2189) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.3 ดร.วณิชชา เทพาขันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (รหัส 3901) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.4 อาจารย์พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคข้อและ   
รูมาติสซั่ม (รหัส 2142) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.5 อาจารย์ฟ้าใส ประเสริฐสรรพ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
(รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถว้น
สมบูรณ์ 

1.1.6  อาจารย์อรวรรณ ชาญสันติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
(รหัส 2154) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.7 ดร.ภาสรัตน์ คงขาว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  สาขาวิชา    
ชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล (รหัส 2103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8  ดร.ลักขณา กัณหะยูวะ วิงก์ฟิลด์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา 
(รหัส 0141) ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์   

1.1.9 ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สถิติศาสตร์ (รหัส 6113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.10 ดร.กิติพล นวลทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ 
(รหัส 6113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.11 ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.12 ดร.รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา   
(รหัส 0146) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.13 ดร.อารินดา มะอาลี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส 6113) อนุสาขาวิชาสถิติประยุกต์ (รหัส 611302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.14 ดร.อารยา เจียรมาศ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รหัส 5114) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.15 ดร.วีรยา คุ้มเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีชีววิทยา 
(รหัส 0138) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.1.16 Mr. Ke He พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
คณะวิเทศศึกษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (รหัส 9101) ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที ่4 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.17 อาจารย์ปุญชิดา แสนพิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะวิเทศศึกษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกาหลีศึกษา  
(รหัส 9122) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.18 ดร.ณัฏฐาภรณ์ ณ นคร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(รหัส 3901) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.19 ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร (รหัส 5131) อนุสาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (รหัส 513102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 
สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.20 อาจารย์รุชดี ตาเห พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (รหัส 7116) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.21 อาจารย์ปวิชญา ชนะการณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(รหัส 6105) อนุสาขาการสื่อสารมวลชน (รหัส 610501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป     
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.22 อาจารย์พิชานัน ศรีสมหมาย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา   
ทันตกรรมส าหรับเด็ก (รหัส 3108) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง 
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.23 ดร.พัชรวลัย ใจสมุทร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย 
(รหัส 2501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.1.24 ดร.ศศิธร ลายเมฆ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (3701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 
2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.25 อาจารย์มนัสมีน เจะโนะ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
อาจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.26 อาจารย์ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.27 ดร.ดนัย ทิพย์มณี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รหัส 0183) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.28 ดร.นพพณ เลิศชูวงศา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ วิทยาลัย
การคอมพิวเตอร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806)  
อนุสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รหัส 180603) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.29 ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ โครงการ
จัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การทะเล (รหัส 5509) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถว้นสมบูรณ์ 

1.1.30 อาจารย์บุญสนอง วิเศษสาธร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการศึกษา (รหัส 6501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.31 ดร.บดินทร์ แวลาเตะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 7104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.32 ดร.สุก าพล จงวิไลเกษม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
(รหัส 6103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.1.33 ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.34 ดร.ผุสดีพร ธรรมจารึก พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
ทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรม
ประดิษฐ์ (รหัส 3111) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2  อนุมัตใิห้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 17 ราย ดังนี้ 
1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนึ่งฤทัย แซ่เอียบ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชามะเร็ง
นรีเวชวิทยา(รหัส 2172) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย จิรรัตนโสภา พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาจักษุวิทยา   
(รหัส 2187) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะรัตน์ บุญเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา 
ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาออร์โธปดิิกส์ 
(รหัส 2166) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชปวิตร เกตุพุก ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (รหัส 2173) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาอายุรศาสตร์  
โรคระบบทางเดินอาหาร (รหัส 2133) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา 
(รหัส 0141) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันโทหญิง ดร.วิภาพรรณ ขิมมากทอง พนักงาน
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง   
เป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (รหัส 2101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.2.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ มะยะกูล พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา 
(รหัส 0141) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา รุจิราลัย พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาเคมี
วิเคราะห์ (รหัส 0132) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จริยาบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน (รหัส 1803) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ คงจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน (รหัส 1803) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและขนส่ง (รหัส 1107) อนุสาขาวิชา
วิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (รหัส 110704) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป    
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รหัส 5114) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ    
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.14  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัศมิ์ ปิ ่นสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 3302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.2.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันธณี วิรุฬห์พานิช ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1
สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานหนังสือฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข 

1.2.17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐ ตัณศิลา พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
(รหัส 2102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.3  เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1.3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.หัชชา ศรีปลั่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา

ระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่  3 สาขาวิชาระบาดวิทยา 
(รหัส 2111) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.3.2 รองศาสตราจารย์วิรัช เกียรติศรีสกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา (รหัส 2190) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3.3 รองศาสตราจารย์ปารมี ทองสุกใส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาพยาธิวิทยา 
(รหัส 2106) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.3.4 รองศาสตราจารย์ ดร.วนพร อนันตเสรี พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
(รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.4  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
1.4.1 อาจารย์กิตติโชติ วรโชติก าจร พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี 
(รหัส 3302)  

1.4.2 ดร.ปรียา ริยาพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส 6113)    
อนุสาขาวิชาสถิติประยุกต์ (รหัส 611302)  
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1.4.3 อาจารย์วาสนา บุญแสวง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 
(รหัส 6501) อนุสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (รหัส 650144)  

1.4.4 อาจารย์นพวรรณ เมืองแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 
(รหัส 7101)  

1.4.5 ดร.พิชัย แก้วบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (รหัส 7115)  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 34 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 17 ราย และต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย 
และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการเสนอ 

 

2.  การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการรายรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชานิเวศวิทยา (รหัส 0182) โดยเสนอผลงานทางวิชาการ
ประเภทงานวิจัย จ านวน 5 ชุดการศึกษา 29 เรื่อง (เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ.2550-2556) นั้น ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือที่ อว 0209.5/631 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้แจ้ง
ผลการพิจารณากรณีการก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 1) งานวิจัยจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
1.1) Diversity of Halimeda (Chlorophyta) from the Thai-Malay Peninsula และ 1.2) เรื่อง Genetic species 
identification and population structure of Halophila (Hydrocharitaceae) from the Western Pacific 
to the Eastern Indian Ocean เมื่อพิจารณาจากแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ปรากฏว่า 
มีการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ครบทุกคน โดยระบุเหตุผลเพียงว่าไม่สามารถขอลายเซ็นแสดง
สัดส่วนการวิจัยจากผู้ร่วมงานได้ทุกคน แต่ได้รับการพิจารณาสัดส่วนและรับรองจากผู้วิจัยหลัก ทั้งนี้ ตามแนวปฏิบัติ
ในการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมี
ส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ให้มีการลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชา หรือคณบดีและผู้ขอเป็นอย่างน้อย 
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วม
ของผู ้นั ้นให้ชัดเจน ดังนั ้น จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่ก าหนด และ 2) กรณีความในข้อ 8 ของประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์การขอและพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกาศ    
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ หรือ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์แต่ส าหรับผู้ ได้รับการอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ให้แจ้ง 
ก.พ.อ. เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ต่อไปนั้น เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 ที่เป็นอ านาจของสภา
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สถาบันอุดมศึกษา มิใช่อ านาจของ ก.พ.อ. ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เมื่อมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยต่อไป  จึงมีมติส่งเรื่องคืนสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 79(1/2565) เมื่อวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการที่มีการ
ลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานครบทุกคน ได้แก่ 1) Diversity of Halimeda (Chlorophyta) from the 
Thai-Malay Peninsula และ 2) เรื่อง Genetic species identification and population structure of Halophila 
(Hydrocharitaceae) from the Western Pacific to the Eastern Indian Ocean ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 โดยใช้แทนประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เรื่อง 
เกณฑ์การขอและพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 และเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือด าเนินการต่อไป 

ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ 
พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชานิเวศวิทยา (รหัส 0182) 
แล้ว ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณะวิทยาศาสตร์ ให้ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชานิเวศวิทยา (รหัส 0182) ซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีเอกสารแบบแสดง
หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการที่มีการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานครบทุกคน จ านวน 2 เรื่อง 
ได้แก ่1) เรื่อง Diversity of Halimeda (Chlorophyta) from the Thai-Malay Peninsula และ 2) เรื่อง Genetic 
species identification and population structure of Halophila (Hydrocharitaceae) from the Western 
Pacific to the Eastern Indian Ocean ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

2. เห็นชอบให้น าประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ
วิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 ใช้แทนประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เรื่อง 
เกณฑ์การขอและพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 โดยให้น าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ทั้งนี้ ส าหรับกรณีที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ซึ่งจะต้องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว
ในการบริหารจัดการ ประธานที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยน าเรื่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยการ
ขอมติเวียนได้  

3. การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รายรองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  
จงเชี่ยวช านาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์   

ตามท่ีรองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช านาญ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (รหัส 1113)       
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อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (รหัส 111301) ทั้งนี้ ตั ้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยเสนอผลงาน     
ทางวิชาการประเภทงานวิจัย จ านวน 12 เรื่อง และต ารา จ านวน 1 เรื่อง (เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) นั้น  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือ
ที่ อว 0209.5/3536 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้แจ้งผลการพิจารณากรณีการก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์
รายรองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช านาญ โดยมีข้อสังเกตว่า 1) กรณีที่รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย     
จงเชี่ยวช านาญ เคยด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง        
รองศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 แต่ไม่ปรากฏระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน 
และไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการเทียบต าแหน่งของบุคคลดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และ      
2) งานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) Inductively compensated parallel-coupled microstrip lines and 
their applications และ 2) Analysis and design of differential sampled-line six-port reflectometer 
ผู้ขอมีส่วนร่วมน้อยกว่าร้อยละ 50 และไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการพิจารณาว่าเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื ่องอื่น จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด จึงมีมติส่งเรื ่องคืนสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 79(1/2565) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 
ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช านาญ ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รหัส 1113)  
อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื ่อสาร (รหัส 111301) และเห็นชอบไม่น าผลงานวิจัย เรื ่อง 1) Inductively 
compensated parallel-coupled microstrip lines and their applications  และ 2) Analysis and design 
of differential sampled-line six-port reflectometer มาเป็นผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ของรองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช านาญ เนื่องจากมีผลงานอื่นที่มีปริมาณและคุณภาพตามหลักเกณฑ์ 
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 

ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการด าเนินการก าหนดต าแหน่งรายรองศาสตราจารย์  
ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช านาญ ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (รหัส 1113) 
อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (รหัส 111301) แล้ว ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช านาญ ให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รหัส 1113) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (รหัส 111301) 
ทั้งนี้ การบรรจุรองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช านาญ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ได้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2550 
และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 
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ซึ่งมีมติเกี่ยวกับการจ้างชาวไทยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ให้จ้างและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่งเดิม โดยให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการอัตราเดียวกันกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการ 

2. ไม่น าผลงานวิจัย จ านวน 2 เรื ่อง ได้แก่ 1) เรื ่อง Inductively compensated 
parallel-coupled microstrip lines and their applications และ 2) เรื่อง Analysis and design of differential 
sampled-line six-port reflectometer มาเป็นผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ เนื่องจากมีผลงานอื่นที่
มีปริมาณและคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

4. การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์    
ภักดีฉนวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ภักดีฉนวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร (รหัส 1809) โดยเสนอผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย จ านวน 5 เรื่อง และหนังสือ จ านวน 1 เรื่อง 
(เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2550-2556) นั้น 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือ
ที่ อว 0209.5/346 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้แจ้งผลการพิจารณากรณีการก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์
เห็นว่างานวิจัยจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) Effects of feeding crude glycerin on feedlot performance and 
carcass characteristics in finishing goats  และ 2) Effects of dietary crude glycerin supplementation 
on nutrient digestibility, ruminal fermentation, blood metabolites, and nitrogen balance of goats  
ผู้ขอมีส่วนร่วมน้อยกว่าร้อยละ 50 และไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการพิจารณาว่าเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่องอื่น จึงมีปริมาณไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด จึงมีมติส่งเรื่องคืนสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 79(1/2565) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณาแล้วมีมติไม่น าผลงานวิจัยสองเรื่องดังกล่าวมาเป็น
ผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ภักดีฉนวน เนื่องจากมีผลงาน
อ่ืนที่มีปริมาณและคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 

ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
รายผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ภักดีฉนวน แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ 
ภักดีฉนวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร (รหัส1809) ทั้งนี้ โดยไม่น าผลงานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง Effects of feeding crude glycerin 
on feedlot performance and carcass characteristics in finishing goats และ 2) เรื่อง Effects of dietary 
crude glycerin supplementation on nutrient digestibility, ruminal fermentation, blood metabolites, 
and nitrogen balance of goats มาเป็นผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เนื่องจากมีผลงานอื่น
ที่มีปริมาณและคุณภาพตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด   
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5.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้น าเสนอ

ว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ ให้ด ารงต าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าว
จะครบก าหนด 4 ปี ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2565 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือเมื่อวาระต าแหน่งอธิการบดีเหลือไม่น้อย

กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี” 
ประกอบด้วย 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน      เป็นกรรมการ 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ที่มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

(4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   เป็นกรรมการ   
(5) ประธานสภาอาจารย์      เป็นกรรมการ   
(6) ประธานสภาพนักงาน     เป็นกรรมการ  
(7) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ  
(8) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20 (6)  เป็นกรรมการ 

  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

      พ.ศ. 2559 และมิได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร  
      ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงาน 
      บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 
ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีแต่งตั้งกรรมการตาม (4) – (8) คนใดคนหนึ่งเป็น

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และให้หัวหน้าส่วนงานส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
การได้มาซึ่งกรรมการตาม (1) (2) และ (3) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่

ประชุมก าหนด 
ในกรณีท่ีกรรมการตาม (5) และ (6) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ให้สภาอาจารย์หรือสภาพนักงาน
เลือกกรรมการสภาอาจารย์หรือกรรมการสภาพนักงานแล้วแต่กรณีจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี 



27 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดวิธีการและพิจารณาเลือกกรรมการ
สรรหาอธิการบดีตามข้อ 5(1)-5(3) โดยมหาวิทยาลัยได้เสนอแนวทางการเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้ 

1. ให้มีการลงคะแนนลับในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Google form แยกตาม
ประเภท  

2. ให้ที่ประชุมด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
กรรมการให้แล้วเสร็จก่อนเลือกกรรมการ  

3. ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองท่านเป็นกรรมการ  
4. เลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ  
และให้มีการแต่งตั้งกรรมการนับคะแนน จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
3. ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย  เป็นกรรมการ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบ ดังนี้ 
1. การก าหนดวิธีการเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดีตามข้อ 5(1) - 5(3) ของข้อบังคับฯ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1.1 ให้มีการลงคะแนนลับในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Google form 

แยกตามประเภท  
1.2 ให้ที่ประชุมด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน

กรรมการให้แล้วเสร็จก่อนเลือกกรรมการ  
1.3 ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสองคนเป็นกรรมการ  
1.4 เลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ  
1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการรวมผลคะแนน จ านวน 3 คน ดังนี้ 

 1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข 

 2) ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง   

 3) ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
นางปัทมา กาญจนพงศ์ 

2. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้ 
2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ได้แก่ 

 ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี  ประธานกรรมการ 
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2.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน เป็นกรรมการ ดังนี้ 
 1) ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว  กรรมการ 
 2) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข กรรมการ  

2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ได้แก่ นายสมพร ใช้บางยาง  กรรมการ  

3. เห็นชอบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20(6) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 และมิได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้
ด าเนินการให้มีการเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน ตามความในข้อ 5(8) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย 

 

ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตว่ากรรมการสรรหาอธิการบดีควรจะเป็น
ผู้ที่เข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยจะต้องระมัดระวังระบบต่างตอบแทนซึ่งท าให้ไม่สามารถ
ได้คนที่มีแนวคิดจากภายนอก และกรรมการสรรหาอธิการบดีควรเป็นผู้ที่คิดในมุมมองของประเทศและสังคมโดยรวม  

 
5.5  การแต่งตั้งกรรมการนโยบายพลิกโฉมการบริหารมหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 423(6/2564) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2564 ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมซึ่งแต่งตั้งตามกฎหมาย และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายพลิกโฉมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 040/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
2564 แล้วนั้น คณะกรรมการนโยบายพลิกโฉมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1(1/2565) เมื่อวันที่ 
10 มกราคม 2565 ได้มีมติพิจารณาเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม จ านวน 1 ราย คือ นางสาวพรทิพย์ 
กาญจนนิยต ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีบทบาทส าคัญในด้านการพลิกโฉมการบริหาร
องค์กร และมองเห็นภาพการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม รวมถึงมีการน าศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ
และการประเมินคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ
พลิกโฉมการบริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนางสาวพรทิพย์ 
กาญจนนิยต เป็นกรรมการนโยบายพลิกโฉมการบริหารมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 
เป็นต้นไป 
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5.6  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2565  
ตามความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

ก าหนดไว้ว่า “ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอก ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี” และตั้งแต่ปีบัญชี 2563 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แนะน าให้จ้างผู้สอบบัญชีภายนอกมาท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้อง
จัดจ้างผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 มาด าเนินการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด วงเงินค่าจ้าง จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชีรายงานการเงินระหว่างกาล (รายไตรมาส) และตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีงบบัญชี 2565 
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบให้นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล เลขทะเบียน 8134 หรือนางสาวอริสา ชุมวิสูตร เลขทะเบียน 9393 
หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย เลขทะเบียน 9169 บริษัท สอบธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผล
การใช้จ่ายเงิน 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 
5.7  การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ได้เสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ านวน 1 ราย 
คือ ศาสตราจารย์ นพ.เสกสิต โอสถากุล สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ 3 ผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จะต้องเป็น
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความช านาญเป็นพิเศษ และพ้นจาก
ต าแหน่งโดยไม่มีความผิดสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตร าจารย์ผู้นั้นมี
ความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศ 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ซึ่งเกษียณอายุ 
และมีคุณสมบัติตามข้อ 3 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติภายในก าหนดเวลาไม่ช้ากว่าการเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรประจ าปีตามปกติ” 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดคุณสมบัติผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดังนี้ 1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย   
สงขลานครินทร์ และหรือสาขาวิชาที่ตนเองสอน 2) อ านวยประโยชน์ด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี และ 3) เป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่
งานของคณะเป็นอย่างมาก 

มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอแต่งตั้งศาสตราจารย์ นพ.เสกสิต โอสถากุล ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์
เกียรติคุณ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั ้งศาสตราจารย์  
นพ.เสกสิต โอสถากุล คณะแพทยศาสตร์ ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ตามที่เสนอ 

 
5.8  กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2564 ในส่วนของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 13 (1) ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการ
สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

และตามหนังสือที่ กค 0409.4/ว 47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 กรมบัญชีกลางได้ก าหนด
กรอบการจัดท ากฎบัตรเพื่อให้หน่วยงานน าไปปรับใช้ และก าหนดให้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมของคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการแก้ไขข้อความในกฎบัตร
ต้องผ่านความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
ปี 2565 ซึ่งมีสาระส าคัญเก่ียวกับวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการ
ด ารงต าแหน่ง องค์ประชุมและการลงมติ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และการรายงาน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ได้สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามที่เสนอ   

 
5.9  การคัดเลือกผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

ตามความในข้อ 8 ของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
ไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ว่า ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย  
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มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 0955/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้รายงานผล
การประเมินและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น กรณีต าแหน่งส านักงานตรวจสอบภายใน  
โดยได้ประเมินผลการด าเนินงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งและสมรรถนะ
ทางการบริหารของผู ้สมัคร ซึ ่งผลปรากฏว่ามีผู ้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวปาริชาต จันทสุรัส พนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักตรวจสอบภายในช านาญการ สังกัดส านักงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบผลการประเมิน 
และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 

 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้อ านวยการ
ส านักงานตรวจสอบภายใน และรับรองสัตยาบันในการแต่งตั้งนางสาวปาริชาต จันทสุรัส ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 

 
5.10 การขออนุมัติจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ความสูง 14 ชั้น (อาคารส านักงาน ร้านค้า 

ห้องพัก 88 ห้อง และที่จอดรถไม่น้อยกว่า 500 คัน) จ านวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 418(1/2564) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 

ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ความสูง 14 ชั้น โดยให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
วงเงินค่าก่อสร้าง 401,717,800 บาท ด้วยงบประมาณเงินกองทุนประกันสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2567 ซึ่งก่อนการขออนุมัติรายงานขอด าเนินการจ้างก่อสร้าง คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ทบทวนราคา
กลางใหม่ เป็นเงินทั้งสิ ้น 394,019,981.09 บาท ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์จึงขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างใหม่     
ในวงเงิน 394,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.1 การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

คณะแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 และข้อ 12 
โดยจัดท าเป็นประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง เผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1.2 การจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างและการประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
เพ่ือรับฟังค าวิจารณ์ 

1.2.1 คณะแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท ารายงานขออนุมัติด าเนินการประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ความสูง 14 ชั้น (อาคารส านักงาน ร้านค้า ห้องพัก 88 ห้อง และที่จอดรถ
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ไม่น้อยกว่า 500 คัน) จ านวน 1 หลัง ตามบันทึกข้อความเลขที่ มอ 104.0135164/64-015929 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 
2564 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 22 และ ข้อ 24 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม
รายงานที่เสนอตามข้อ 22 หรือข้อ 23 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้ 

1.2.2 ด าเนินการประกาศร่างขอบเขต (Terms of Reference: TOR) และ
เอกสารประกวดราคาโดยประกาศเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของงานพัสดุ 
คณะแพทยศาสตร์ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากเป็นการด าเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 - 21 กรกฎาคม 2564 ปรากฏ
ว่ามีผู้เสนอแนะวิจารณ์ TOR จ านวน 2 รายคือ 1) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหานครการช่าง และ 2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง 

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 – 20 สิงหาคม 2564 ปรากฏว่า 

ไม่มีผู้เสนอแนะวิจารณ์แต่อย่างใด (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 45 

และ ข้อ 46)  

1.2.3 เมื่อไม่มีข้อวิจารณ์ คณะแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการประกาศประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ความสูง 14 ชั้น (อาคารส านักงาน ร้านค้า ห้องพัก 88 ห้อง และที่จอดรถ
ไม่น้อยกว่า 500 คัน) จ านวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ข้อ 48 และข้อ 51 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 28 กันยายน 
2564 โดยมีก าหนดวันยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในวันที่ 29 
กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  

2. การพิจารณาผลการคัดเลือก 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 

4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A301 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์  โดยมีผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร 
จ านวน 4 ราย ดังนี้  

1) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหานครการช่าง 
2) บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ ากัด (มหาชน) 
3) บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
4) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง 

และมีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ จ านวน 3 ราย ดังนี้  
1) บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ ากัด (มหาชน)  เสนอราคา 365,000,000 บาท 
2) บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคา 

347,700,000 บาท  
3) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง  เสนอราคา 349,880,000 บาท 

โดยผลงานที่บริษัทฯ ใช้ยื่น 
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บจก. ไฮเทค อินดัสเตรียล ฯ หจก. หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง บมจ. ไทยโพลีคอนส์ 
ยื่นผลงานโครงการก่อสร้าง 
อาคารพรีคลินิก  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 
จ านวนเงิน 375,700,000 บาท 

ยื่นผลงานโครงการก่อสร้าง 
หอพักพยาบาลและบุคลากร
จ านวน 1 หลัง  
ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จ านวนเงิน 251,821,018.90 บาท 

ยื่นผลงานโครงการก่อสร้าง 
อาคารศูนย์การศึกษาและบริการ
วิชาการ จ านวน 1 หลัง  
ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จ านวนเงิน 521,322,397.93 บาท 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ราคา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ปรากฏว่าบริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด เป็นเงิน 347,700,000 บาท (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง เนื่องจากราคาที่เสนอต ่ากว่างบประมาณ (394,000,000 บาท) 
เป็นเงิน 46,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.75 และราคาที่เสนอต ่ากว่าราคากลาง (394 ,019,981.09 บาท) 
เป็นเงิน 46,319,981.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.32 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก าหนดราคากลางและ   
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างประกอบสาระส าคัญ
หลักเกณฑ์  

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จึงเห็นสมควรให้บริษัท 
ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ผู้เสนอราคาต ่าสุดเป็นผู้ชนะการประกวดราคาและขออนุมัติ
จัดจ้างในวงเงิน 347,700,000 บาท (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ จ.221/64 ตามบันทึกข้อความที่ มอ 104.0135164/64-015929.4 
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และพัสดุ ในคราวประชุมครั้งที่ 
3(2/2565) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอ านาจของอธิการบดี
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ความสูง 14 ชั้น (อาคารส านักงาน ร้านค้า ห้องพัก 88 ห้อง และที่จอดรถไม่น้อยกว่า 500 คัน) จ านวน 1 หลัง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) และเห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างบริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล 
เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ด าเนินก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ความสูง 14 ชั้น (อาคารส านักงาน ร้านค้า 
ห้องพัก 88 ห้อง และท่ีจอดรถไม่น้อยกว่า 500 คัน) จ านวน 1 หลัง ในวงเงิน 347,700,000 บาท (สามร้อยสี่สิบ
เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

 

ทั้งนี ้ ส าหรับเรื ่องงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างโดยใช้เงินกองทุนประกันสังคม     
สภามหาวิทยาลัยได้ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยมาแล้ว นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้สั่งจ้างบริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท 
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ผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าวก่อสร้างอาคารของคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งแต่ละโครงการ
เป็นโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะมีการติดตามการก่อสร้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมต ิดังนี้ 
1. รับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
2. อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ความสูง 14 ชั้น (อาคารส านักงาน ร้านค้า 

ห้องพัก 88 ห้อง และที่จอดรถไม่น้อยกว่า 500 คัน) จ านวน 1 หลัง กับบริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด ในวงเงิน 347,700,000 บาท (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการนโยบาย 

6.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. เหตุผลในการเปิดหลักสูตร เพื่อจัดการศึกษาที่มีวิจัยน า และมีนักศึกษาที่ท าวิจัยใน
สถานประกอบการหรือหน่วยงานเป็นศูนย์กลาง เน้นการพัฒนางานวิจัยพืชอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นของภาคใต้ ทั้งพืชไร่ 
และพืชสวน เช่น ปาล์มน ้ามัน ยางพารา ข้าว ทุเรียน สมุนไพร และพืชส าคัญอ่ืน ๆ ที่ก าลังด าเนินการอยู่ให้มี
จุดเด่นที่เป็นนวัตกรรมทั้งกลางน ้า (กระบวนการ) และปลายน ้า (ผลลัพธ์) เผยแพร่สู่นโยบายและชุมชน สร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางพืชศาสตร์ และการเกษตรเพื่อสร้าง new S-curve ที่น า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลลัพธ์ของบัณฑิต สามารถเข้าใจ เข้าถึง และสามารถพัฒนานวัตกรรมในงานที่ก าลัง
ด าเนินการวิจัย เป็นผู้น าทางวิชาการ และสร้างผลงานใหม่ออกสู่ชุมชน อย่างมีจรรยาบรรณในการวิจัย และเป็น
แกนน าในการขับเคลื่อนทิศทางวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ในระดับชาติต่อไป 

3. เปิดชุดวิชา (Module) จ านวน 1 ชุดวิชา คือ 510-711 ชุดวิชาปรัชญาวิทยาศาสตร์
และการพัฒนางานวิจัย จ านวน 5((2)-9-4) หน่วยกิต 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2(1/2565) เมื่อวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ 
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6.2  หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ
จะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. เหตุผลในการเปิดหลักสูตร เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มุ่งเน้นระบบการผลิตทางการเกษตร
ทีม่ีการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ บนพ้ืนฐานความหลากหลายเชิงสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทางภาคใต้
ของประเทศไทย เพ่ือสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนที่มีคุณภาพ
ระดับสากล ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม ภาครัฐและเอกชน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG economy model) และสอดคล้อง
กับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) คือ การพัฒนาและสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ให้กับประเทศ 

2. ผลลัพธ์ของบัณฑิต สามารถสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
เกษตรเขตร้อนบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย สามารถปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี ที่สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ภาครัฐ หรือภาคธุรกิจ 

3. เปิดชุดวิชา (Module) จ านวน 1 ชุดวิชา คือ 548-701 ชุดวิชาการจัดการทรัพยากร
เกษตรเขตร้อนแบบบูรณาการ จ านวน 9((5)-8-14) หน่วยกิต 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2(1/2565) เมื่อวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว โดยมีความเห็นให้หลักสูตรวางแผนเปิดชุดวิชา 
(Module) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรองรับบุคคลภายนอกที่สนใจมา re-skill/up-skill เพื่อเป็น
การเพ่ิมจ านวนผู้เรียน และเพ่ือให้ชุดวิชามีความน่าสนใจยิ่งขึ้นควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Carbon Zero เพ่ือรองรับ
สภาวะโลกร้อนและการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสถานการณ์โลกในปัจจุบัน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ 

 
6.3  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

และมุสลิมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปัตตานี  
ด้วยคณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปัตตานี เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยจะเริ่มใช้
หลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2565 เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. เหตุผลในการเปิดหลักสูตร เนื่องจากปรับปรุงตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และปรับ
ให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education (OBE) เพ่ือให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 
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2. ผลลัพธ์ของบัณฑิต คือ มหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา สามารถวิเคราะห์

ปัญหาสังคมบนฐานคิดอิสลามสายกลาง และประยุกต์องค์ความรู้ที่บูรณาการระหว่างตัวบทอิสลามกับบริบทจริง

ทางสังคมผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลาม

ศึกษาและมุสลิมศึกษา สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่บูรณาการระหว่างตัวบทอิสลามกับบริบทจริงทางสังคม 

โดยผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2(1/2565) เมื่อวันที่ 

11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะว่าหลักสูตรควรท าความร่วมมือ

กับประเทศซาอุดิอาระเบียและในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและยุโรปตะวันตกและผลงานวิจัยควรมีการตีพมิพ์

เพ่ือเผยแพร่ในระดับนานาชาติ และงานวิจัยควรน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของประเทศ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ตามท่ีเสนอ  

 

6.4  การขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาของหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่  

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาตไิด้ขออนุมัติใช้ชื่อปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิตของหลักสูตร

เกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 โดยได้เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2(1/2565) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งคณะกรรมการ

ได้ขอให้คณะแสดงข้อมูลที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์หรือจุดเด่นที่ชัดเจนของการเป็นหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต  

ที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมทางการเกษตรการจัดการและนักปฏิบัติที่แตกต่าง

กว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะว่าการเรียนการสอนในหลักสูตร

เกษตรศาสตร์แม้ว่าจะเน้นการปฏิบัติ แต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ด้วย รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ เช่น 

การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น คณะทรัพยากรธรรมชาติได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนและ

เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะ โดยที่การจัดรายวิชาในหลักสูตรมีการน าหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้กับการสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรและการจัดการเกษตร และใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล

มาอธิบายการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางการเกษตร และเป้าหมายของหลักสูตร คือ การพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถ

ในการออกแบบนวัตกรรมทางการเกษตรและการจัดการ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สามารถพัฒนาด้านการเกษตร

และการจัดการ รวมถึงเป็นนักปฏิบัติ/นักจัดการในสถานการณ์จริง ซึ่งมีความสอดคล้องกับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต

มากกว่าเกษตรศาตรบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติจึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาของหลักสูตร

ดังกล่าว ดังนี้ 
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เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) : หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ 
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Agriculture Program 
in Agricultural Innovation and Management 
2. ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม 
(ภาษาไทย) : เกษตรศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรม
การเกษตรและการจัดการ) 
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Agriculture 
(Agricultural Innovation and Management) 
ชื่อย่อ 
(ภาษาไทย) : กษ.บ. (นวัตกรรมการเกษตรและ 
การจัดการ) 
(ภาษาอังกฤษ) : B.Agr. (Agricultural Innovation 
and Management) 

1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ 
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in 
Agricultural Innovation and Management 
2. ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม 
(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรม
การเกษตรและการจัดการ) 
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Agricultural 
Innovation and Management) 
ชื่อย่อ 
(ภาษาไทย) : วท.บ. (นวัตกรรมการเกษตรและ 
การจัดการ) 
(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Agricultural Innovation 
and Management) 

 

ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3(2/2565) เมื่อวันที่ 
11 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาของหลักสูตร   
จากเกษตรศาสตรบัณฑิตเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิตแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร
และชื่อปริญญาของหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องพิจารณาทักท้วง  

7.1  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับปริญญาโทของ
คณะกรรมการนโยบายการศึกษา  

ด้วยคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2(1/2565) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 
จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 

1. เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 
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2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

2. เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่  
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 

 
7.2  การเปิดรายวิชา การปรับปรุงรายวิชาศึกษาท่ัวไป และการเพิ่ม ปรับลดและเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 128(1/2565) 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 และครั้งที่ 129(2/2565) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเปิดรายวิชา การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป และการเพ่ิม ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปิดรายวิชา 315-204 รักษ์ทะเล (Marine conservation) จ านวน 2((2)-
0-4) หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเลือก ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป คณะวิทยาศาสตร์ 

2. เห็นชอบการเปิดรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป คณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 

1) รายวิชา 895-002 พัฒนาจิตกับการสื่อสารเพ่ือเข้าใจชีวิตมนุษย์ (Mental Training 
for Empathetic Communication and Understanding of Life) จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  



39 
 

2) รายวิชา 895-130 การว่ายน ้าเพื่อช่วยชีวิต (Swimming to Save Life) จ านวน 
1((1)-0-2) หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 

3. เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเลือก รายวิชา 895-
052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต โดยบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2565 เป็นต้นไป คณะศิลปศาสตร์ ดังนี้  

เดิม ใหม่ที่ต้องการปรับปรุง 
ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
[  ]   ใช้ภาษาอังกฤษท้ังรายวิชา 

 

ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
[  ]   ใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอน  

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

4. เห็นชอบการเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 17 หลักสูตร ดังนี้ 

1) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 

2) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร ์

3) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 

4) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 

5) ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

7) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

8) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564      
คณะวิทยาศาสตร์ 

9) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
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10) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

11) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

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

กายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
13) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
14) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

พืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
15) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

พืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
16) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
17) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความ

ขัดแย้งและสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สถาบันสันติศึกษา 
5. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 2/2564 เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 โดยมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ 

3) ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
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7.3  การเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษาเกินกว่าแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตร และการขอเพ่ิม 

ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับ

ปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565  

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 และครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการ

เพิ่มจ านวนการรับนักศึกษาเกินกว่าแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตร และการเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเพิ่มจ านวนการรับนักศึกษาเกินกว่าแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตร  

ของคณะศึกษาศาสตร หลักสูตร 4 ปี จ านวน 5 หลักสูตร (16 วิชาเอก) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากกระบวนการ

รับนักศึกษาท่ีจะได้นักศึกษาเกิน 30 คน ให้ได้รับการรับรองปริญญาบัตรทางการศึกษาของคุรุสภา                 

2. เห็นชอบการเพิ่ม ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้       

1) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ 

2) ปรับลด เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

วิธีวิทยาการวิจัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ 

4) ปรับลด เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ประยุกต ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิธี

วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ดังนี้            

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (แขนงวิชาการปกครอง)  

คณะรัฐศาสตร์ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
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7.4  การเปลี่ยนแปลง การปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
การเปิดรายวิชาในหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 67(1/2565) 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และโดยมติเวียน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลง การปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการเปิดรายวิชาในหลักสูตร 
ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับลดและปรับต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

1) ปรับลดและปรับต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

2. เห็นชอบการปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1) ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. เห็นชอบการเปิดรายวิชา 923-447 การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต เป็นรายวิชาเลือกเสรี ทุกหลักสูตรของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้จัดการเรียน    
การสอน ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 
7.5  การอนุมัติการขยายเวลาการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีก 1 ปีการศึกษา 
ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมได้แจ้ง

เรื่องการขยายเวลาการศึกษาใหกับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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(COVID-19) เพื่อใหมหาวิทยาลัยรับทราบและถือปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
(กมอ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที ่14 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการขยายเวลาการส าเร็จ
การศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษาแต่รวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่อยู่ศึกษาอยู่ในชั้นปีต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้ เห็นชอบ
ในหลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับส าห รับ
นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามก าหนดในปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา แล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ดังกล่าวยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 จึงมีมติเห็นชอบในหลักการใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยาย
ระยะเวลาการศึกษาใหกับนักศึกษาไดอีก 1 ปการศึกษา โดยไมตองเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
พิจารณา ทั้งนี้ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาใหกับนักศึกษา โดยก ากับดูแลใหได้
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติการขยายเวลาการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีก 1 ปี
การศึกษา โดยก ากับดูแลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการขยายเวลาการศึกษา    
ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อีก 1 ปีการศึกษา โดยก ากับดูแลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องแจ้งเพือ่ทราบ  

8.1  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย    

ได้น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 401(9/2561)  
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ถึงครั้งที่ 424(1/2565) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 มีประเด็นข้อเสนอแนะทั้งหมด 
จ านวน 121 ประเด็น โดยมีความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ 62.5 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 54 ประเด็น คิดเป็น
ร้อยละ 44.6 ส าหรับในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 424(1/2565) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2565 มีจ านวนประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน 8 ประเด็น ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ทั้งนี้ ข้อมูลการด าเนินงานตามข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ 
https://sites.google.com/psu.ac.th/psucouncil 
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8.2  การเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ข้อ 15 ก าหนดไว้ว่า "พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดได้รับ
คะแนนประเมินรวมอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต ่ากว่าร้อยละ 60 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้โอกาสในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองโดยท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแจ้งให้ผู้รับการประเมิน
รับทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยการลงลายมือชื่อ
รับทราบและจัดท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบ ส.1) และ
ให้ค ามั่นว่าในการปฏิบัติงานรอบประเมินถัดไปจะต้องได้คะแนนประเมินอยู่ในระดับอันเป็นที่พอใจ (ไ ม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 60) เมื ่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามค ามั่นแล้ว ปรากฎว่าผู้นั ้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจให้ส่วนงานเสนอต่อ
อธิการบดีเพ่ือสั่งให้ออกจากงานในเดือนตุลาคมปีนั้นแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ"  

คณะแพทยศาสตร์ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่าพนักงานมหาวิทยาลัย รายนางปราณีต 
แก้วบุบผา คณะแพทยศาสตร์ ไม่ผ่านการประเมินประจ าปี 2562 และปี 2563 โดยได้จัดท าค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ครั้งที่ 1 ซึ่งผลส าเร็จของงานไม่เป็นไปตามข้อตกลงในค ามั่น และเจ้าตัวแจ้งความประสงค์ไม่ขอ
ท าค ามั่นครั้งที่ 2 ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งนางปราณีต แก้ว
บุบผา ได้ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคัดค้านและไม่ยอมรับคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ประเมินใหม่ ตามข้อเสนอแนะคณะท างานพิจารณาร้องทุกข์ฯ 
ของรอบประเมินปี 2562 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562) รอบประเมินปี 2563 (วันที่ 1 สิงหาคม 
2562-30 มิถุนายน 2563) และไม่ยอมรับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบประเมินปี 2564 (วันที่ 1 
กรกฎาคม 2563-31 พฤษภาคม 2564) ซึ่งคณะท างานพิจารณาการร้องทุกข์ต่อผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรฯ เห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยประกาศฯ 
ดังนั้น ค าร้องของผู้ร้องทุกข์ฟังไม่ขึ ้นจึงให้ยกค าร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ 
0157/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย รายนางปราณีต แก้วบุบผา คณะแพทยศาสตร์ 
ออกจากงานเนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับอันเป็นที่พอใจตามค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง  

 

ทีป่ระชุมรับทราบ โดยได้มีข้อเสนอแนะว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินโดยการให้ออกจากงานอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดี ซึ่งหากเป็น
การจ้างงานในลักษณะของสัญญาจ้าง อาจจะใช้วิธีการไม่ต่อสัญญาจ้างซึ่งเหมาะสมมากกว่า มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาระบบการจ้างโดยให้ผู้ที่มีความสามารถให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานระดับสูง   
ที่ต้องใช้การพัฒนาความสามารถพิเศษ การใช้ระบบ Talent Management Trainner อาจจะมีความจ าเป็น  
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียด ประธานที่ประชุมจึงขอให้คณะกรรมการนโยบายบริหาร
บุคคลน าเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาว่าจะปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอย่างไร 






