
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 426(3/2565)  

วันเสาร์ที ่21 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  

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

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ นพ.จรัส  สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
13. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
15. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สหกะโร กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
17. รองศาสตราจารย์อาซีซัน  แกสมาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
18. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธศิักดิ์  ดือเระ
19. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายเรวัต  รัตนกาญจน์

วาระที่ 2 
ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 427(4/2565)

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 แลว
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20. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์

21. รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์

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

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
4. รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์
7. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

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

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย

9. นางปัทมา  กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
หัวหน้างานการประชุม กองกลาง

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
6. นางสาวรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
5.  รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
8.  ศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ  วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
12. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย  งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
17. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ  พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
20. ดร.สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
21. ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพัุตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล  สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
29. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
30. นายนิติธร  ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

วิทยาเขตหาดใหญ ่
31. นางอภินันท์  ปานเจี้ยง ผู้อ านวยการกองคลัง 
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32. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์  
และแผน 

33. นางสาวปาริชาต  จันทสุรัส ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
34. นางสาวกิติยา  แสะอาหลี รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการ 

คุณภาพองค์กร 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน  
 วิทยาเขตปัตตานี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชดิชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุวุฒน์  ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
7.  อาจารย์ภักดี  ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรปวีณ์  พุ่มเกิด ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน  แตอาลี ผู้อ านวยการสถาบันฮาลาล 
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 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
5.  ดร.ฉกาจกิจ  แท่นชัยกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.  ดร.ศักดา  ขจรบุญ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
3.  ดร.ตุลย์  ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษา 

และกิจการพิเศษ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดา  ธาดาเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

5. 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 ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  ต่อจากนั้นได้ด าเนินการ 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการทีข่อลาการประชุม 

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 6 ราย ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
2. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์
3. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช
4. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย
6. นางสาวรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์

 ที่ประชุมรับทราบ 

1.2  การได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี 2564 
อธิการบดีแจ้งว่าส านักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 

14 ข ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 เรื่องพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นการ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาอันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อประเทศชาติ ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลี เข็มศิลปวิทยา 
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ประจ าปี 2564 จ านวน 2 ราย โดยได้เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปกานันท์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  

 

ที่ประชุมรับทราบ และได้แสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์ทั้งสองรายที่มีผลงานเป็นเลิศ 
ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสนี้ ประธานที่ประชุมได้ขอให้
อธิการบดีเป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองราย 

      
ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 425(2/2565)  

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  การด าเนินการสรรหาอธิการบดี 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 425(2/2565) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 

ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และได้มีค าสั่งที่ 016/2565 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แล้วนั้น 

ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ก าหนดไว้
ดังนี้ 

ข้อ 7 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดเป็นแนวทาง   
ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ตามกรอบระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และใช้ประกอบการพิจารณา
สรรหาอธิการบดี 
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ข้อ 8 ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีด าเนินการให้มีการเสนอชื่อ และการเปิดรับ
สมัครทั่วไป ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะด ารงต าแหน่งอธิการบดีให้กว้างขวาง โดยห้ามไม่ให้ใช้ วิธีการเลือกตั้ง   
ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือหยั่งเสียง 

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาด าเนินการดังนี้ 
        (1) ก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 8  
        (2) พิจารณารายชื่อส่วนงานที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงาน

เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
        (3) จัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้

ความเห็นชอบตาม (1) และ (2) แล้ว 
ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 

3 พฤษภาคม 2565 ได้พิจารณาด าเนินการจัดท าร่างก าหนดการสรรหาอธิการบดี และพิจารณารายชื่อส่วนงานที่
จะให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และมีมติให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาอธิการบดี  
2. ก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี  
3. รายชื่อส่วนงานที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควร

ด ารงต าแหน่งอธิการบดี (ซึ่งเป็นรายชื่อส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การก าหนด
วิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562) 

 

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้น าเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและโลกความเป็นจริงที่มีการแข่งขัน เรื่องการ
จัดอันดับของมหาวิทยาลัย (Ranking) มีความส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อการที่นักศึกษาจะตัดสินใจเข้ามาเรียน หรือการ
ดึงดูดอาจารย์ที่มีศักยภาพสูง (Talent) มาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

2. การก าหนดเป้าหมายเรื่องเศรษฐกิจและสังคมเป็นเรื่องที่ดี การวัดมูลค่าผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการจัดท าข้อมูลเพ่ือประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างมีรายละเอียด
พอสมควร มหาวิทยาลัยควรเริ่มตั้งแต่พัฒนาระเบียบวิธี (Methodology) เช่น วิธีประเมินว่าปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัย
ได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้เท่าไร อย่างไร ซึ่งค่อนข้างยากเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  

3. ประเทศที่สามารถเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้
สูงมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ แรงงานมีทักษะสูง และมีการลงทุนวิจัยและพัฒนา ซึ่งการลงทุนวิจัยและพัฒนา    
ในแต่ละประเทศวัดเป็นสัดส่วน GDP ซึ่งจะสะท้อนสภาพของเศรษฐกิจ โดยจะเริ่มจากวิจัยและพัฒนาท าให้เกิด
เศรษฐกิจเจริญเติบโตจะท าให้มีการจัดสรรทรัพยากรสู่การวิจัยมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยควรพัฒนา
งานวิจัย เพ่ือสร้างรายได้ 
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4. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่น าเสนอสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการสรรหาอธิการบดี 
ซึ่งอธิการบดีคนใหม่จะต้องน าแผนดังกล่าวไปจัดท าแผนปฏิบัติการว่าท าอย่างไรถึงจะท าให้บรรลุเป้าหมาย มีหลาย
ประเด็นที่ท าได้ค่อนข้างยาก เช่น สร้างมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovation in Thailand 
หากมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้จะเป็นเรื่องที่ดี  

5. การที่มหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าของโลกจะต้องมีการ
แข่งขัน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องมีกลยุทธ์ คือ 1) การปฏิบัติตามกฎกติกา (Follow the rule of the game) และ 
2) มหาวิทยาลัยจะมีโอกาสก าหนดหลักเกณฑ์ในอนาคตหรือไม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดแนวทางที่มีความ
สมดุล  

6. มหาวิทยาลัยควรพิจารณามุมมองหลากหลายมิติ มองวิกฤตให้เป็นโอกาส ใน 3 ประเด็น 
ได้แก่ 1) กับดักรายได้ปานกลาง 2) กับดักเรื่องความเหลื่อมล ้า และ 3) กับดักเรื่องความขัดแย้ง ซึ่งบริบทของการเป็น
มหาวิทยาลัยที่สามารถเชื่อมต่อกับมุสลิมเอเชียใต้ พุทธ หรือพหุวัฒนธรรม ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถปลดล็อค   
กับดักนี้ไม่เพียงแต่ในประเทศแต่ไปถึงในระดับภูมิภาคของทวีปเอเชียได้  

7. ในการด าเนินการสรรหาอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยมีความคาดหวังอย่างไร ซึ่งจะต้อง
ก าหนดตัวชี้วัด ซึ่งไม่ใช่ตัวชี้วัดแบบเดิมเป็นประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาต่อไป 

8. การดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยจะมีกลไกดึงดูด Talent ระดบัโลกมาท างานที่มหาวิทยาลัยเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างไร ซึ่งในมหาวิทยาลัยควรมี Talent 2 ระดับ คือ 1) การสร้างพลังสมอง (Brainpower) ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้อง
สร้างให้เกิดขึ้น เพราะเป็นอุตสาหกรรมว่าด้วยองค์ความรู้ เพราะฉะนั้นจะต้องมองในบริบทโลก ในเรื่อง Stock 
and Flow มหาวิทยาลัยต้องก าหนด Talent Policy ให้ชัดเจน โดยต้องมองในบริบทใหม่ของโลกด้วย และ 2) การสร้าง
ก าลังคน (Manpower)  

9. ในขั้นตอนกระบวนการสรรหาอธิการบดี หากสามารถเปิดโอกาสให้ประชาคมสามารถ
แสดงความคิดเห็นแบบทั่วไปได้จะเป็นประโยชน์กับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และการแสดงวิสัยทัศน์ของ 
ผู้ที่ได้รับทาบทาม (Candidate) อาจจะไม่สามารถท าได้เนื่องจากขัดกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาอธิการบดี ซึ่งห้ามไม่ให้ใช้วิธีการเลือกตั้งทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือหยั่งเสียง ดังนั้น หากให้ผู้ที่ได้รับ
การทาบทามแสดงความคิดเห็นวิสัยทัศน์ในด้านเดียว โดยไม่มีการตอบค าถามอาจจะด าเนินการได้ ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าสามารถท าได้หรือไม่ได้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีอาจจะน าประเด็น
ดังกล่าวไปพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไร หากมีประเด็นที่จะต้องหารือสามารถน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้สรุปว่าเมื่ออธิการบดีคนใหม่รับต าแหน่งจะต้องน าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาจัดท าแผนงานของอธิการบดีในระยะ 4 ปีและ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เน้นเรื่องทรัพยากรบุคคล รวมถึงระบบ
การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent) ซึ่งในแผนดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความชัดเจน ประเด็นเรื่องด้านสังคม ความเหลื่อมล ้า 
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ความแตกแยก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรจะด าเนินการเรื่องดังกล่าว โดยขอให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
น าประเด็นดังกล่าวไปใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดีด้วย  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาอธิการบดี  
2. ก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี ตามท่ีเสนอ  
3. รายชื่อส่วนงานที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควร

ด ารงต าแหน่งอธิการบด ีจ านวน 54 ส่วนงาน ดังนี้ 
3.1  ส่วนงานนโยบายและบริหาร  จ านวน 7 ส่วนงาน ดังนี ้

1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
2) ส านักงานอธิการบดี 
3) ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
4) ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
5) ส านักงานวิทยาเขตภูเก็ต 
6) ส านักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
7) ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ 

3.2  ส่วนงานวิชาการ  จ านวน 38 ส่วนงาน ดังนี้  
3.2.1 ส่วนงานวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย 

1) บัณฑิตวิทยาลัย 
2) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
3) วิทยาลัยนานาชาติ 
4) สถาบันนโยบายสาธารณะ 
5) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
6) สถาบันสันติศึกษา 
7) สถาบันฮาลาล 

3.2.2 ส่วนงานวิชาการของวิทยาเขตตรัง 
1) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

3.2.3 ส่วนงานวิชาการของวิทยาเขตปัตตานี 
1) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) คณะรัฐศาสตร์ 
4) คณะวิทยาการสื่อสาร 
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5) คณะวิทยาการอิสลาม 
6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
8) คณะศึกษาศาสตร์ 

3.2.4 ส่วนงานวิชาการของวิทยาเขตภูเก็ต 
1) คณะการบริการและการท่องเที่ยว 
2) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
3) คณบดีคณะวิเทศศึกษา 

3.2.5 ส่วนงานวิชาการของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

3.2.6 ส่วนงานวิชาการของวิทยาเขตหาดใหญ่ 
1) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2) คณะการแพทย์แผนไทย 
3) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
4) คณะทันตแพทยศาสตร์ 
5) คณะเทคนิคการแพทย์ 
6) คณะนิติศาสตร์ 
7) คณะพยาบาลศาสตร์ 
8) คณะแพทยศาสตร์ 
9) คณะเภสัชศาสตร์ 
10) คณะวิทยาการจัดการ 
11) คณะวิทยาศาสตร์ 
12) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13) คณะศิลปศาสตร์ 
14) คณะเศรษฐศาสตร์ 
15) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
16) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3.3 ส่วนงานอ านวยการและการสนับสนุนภารกิจกลางของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ที่เรยีกชื่ออย่างอ่ืน จ านวน 9 ส่วนงาน ดังนี้ 

3.3.1 ส่วนงานอ านวยการและการสนับสนุนภารกิจกลางของมหาวิทยาลัย 
1) ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
2) ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
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3) ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
4) ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
5) ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
6) ส านักวิจัยและพัฒนา
7) ส านักวิทยบริการ

3.3.2 ส่วนงานอ านวยการและสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขตปัตตานี 
1) ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ

3.3.3 ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ท าภารกิจกลางของมหาวิทยาลัย 
1) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5.2  การแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข  ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว  
มีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยว่ายังไม่มีบุคคลที่เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งตาม
ความในข้อ 13 วรรคสามของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณบดี 
พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดไว้ว่า “กรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาคณบดีเห็นว่าไม่มีผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณบดี หรือ
สภามหาวิทยาลัยไม่ให้ความเห็นชอบชื่อที่เสนอมา ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีใหม่ตามวิธีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม” ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 424(1/2565) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังนี้ 

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

2. ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ
3. ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเพียงพอและด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่าสองคนเพ่ือเชิญมาสนทนาต่อไป 

4. เมื ่อได้รายชื ่อผู ้ตอบรับการทาบทามที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ตามที่กรรมการสรรหาคณบดีทาบทามแล้ว ให้ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าสนทนาและน าเสนอ
แนวทางการบริหารคณะตามแผนพัฒนาคณะต่อคณะกรรมการสรรหา 
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5. ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีด าเนินการตามข้อ 12 (4) และข้อ 13 ตามล าดับ
ซึ ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการสรรหาบุคคลที่

เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุมหารือการสรรหาคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ เป็นอนุกรรมการ โดยให้คณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์หาข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเพียงพอและด าเนินการทาบทามบุคคล
ที่มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่าสองคน เพ่ือเชิญมาสนทนา
กับคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 

2. เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 และวันที่ 21 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยออกหนังสือ
ทาบทามบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ
สรรหาฯ โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะ
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งเป็น
วันสุดท้ายของการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมี
ผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา จ านวน 2 ราย  

3. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมา
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะ กลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะ
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจ ารณากลั่นกรอง 
ผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565   

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป   

ทีป่ระชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอ 

ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมเห็นว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม 
สุวรรณวร เป็นนักวิชาการที่มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ และได้รับรางวัล
จ านวนมากถือเป็นก าลังส าคัญของมหาวิทยาลัย การมาด ารงต าแหน่งคณบดีอาจจะท าให้เสียโอกาสความก้าวหน้า
ทางวิชาการ จึงขอให้อธิการบดีพิจารณาดูแล ช่วยเหลือให้คณบดีสามารถท างานบริหารโดยไม่สูญเสียโอกาส
ความก้าวหน้าทางวิชาการ นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับส่วนงานเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้มหาวิทยาลัย  
มีความเจริญก้าวหน้า มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาทักษะการบริหารงานให้แก่บุคลากร
เพื่อน าองค์กรไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีความสุข ส าหรับเรื ่องค่าตอบแทนผู้บริหารที่อาจจะยังไม่เหมาะสม 
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ประธานที่ประชุมขอให้คณะกรรมการนโยบายพลิกโฉมการบริหารมหาวิทยาลัยน าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา
ต่อไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. คณะเป็นหน่วยผลิตผลงานทางวิชาการ (Academic production) คณบดีมีส่วนส าคัญ

อย่างมากในการเชื่อมโยงการน านโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ คณบดีควรท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน   
ให้บุคลากรในคณะสามารถท างานขับเคลื่อนองค์กรได้บรรลุเป้าหมาย 

2. เนื่องจากในปัจจุบันการสรรหาผู้น าทางวิชาการระดับคณะมีแนวโน้มว่าจะหาได้ยาก 
ซึ่งจะเป็นปัญหาระยะยาวของมหาวิทยาลัยในอนาคต ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความส าคัญกับการสรรหา
คณบดีเพื่อให้ไดผู้้น าที่มีความสนใจและทุ่มเทกับการบริหารงาน มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางในการพัฒนา
และส่งเสริมบุคลากรที่มีความสนใจงานด้านการบริหารเพ่ือเตรียมตัวเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่งจะท าให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

3. มหาวิทยาลัยควรจะต้องสร้างกลไกรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายในคณะว่าท าอย่างไร
ที่จะท าให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างแรงจูงใจ (Incentive) และมีระบบดูแลผลตอบแทน 
(Reward) ให้แก่ผู้บริหารอย่างเหมาะสม 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นิคม สุวรรณวร ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

 
5.3  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ก่อนเริ่มการประชุมระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ออก
จากห้องประชุม  

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพได้น าเสนอว่าคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 80(2/2565) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565    
ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 44 ราย ดงันี้  
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 28 ราย ดังนี้ 

1.1.1 ดร.วิลาสินี ศรีพรหม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม (รหัส 0136) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 
2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  

1.1.2  อาจารย์กษิดิ์กฤษณ์ ด าเกลี้ยง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
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วิทยาการคอมพิวเตอร์ (รหัส 0107) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.3  ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (รหัส 1806) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.4 ดร.น ้าทิพย์ ตระกูลเมฆี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการ (รหัส 1807) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.5  ดร.วิศนีย์ ยิ ่งประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ 
(รหัส 5307) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.6 ดร.อภิร ัฐ  วานิชสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต ์(รหัส 0112) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.7  ดร.ดิเรก หมานมานะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (รหัส 6110) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8 ดร.ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.9 ดร.รัดใจ เวชประสิทธิ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.10 ดร.พาตีเมาะ นิมา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์(รหัส 3701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.11 อาจารย์สุนิดา อรรถอนุชิต พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.12 อาจารย์เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.13 อาจารย์ชีวะฉัตร ชวะนานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมาร    
เวชศาสตร์ (รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.14 อาจารย์ณัฐชาดา ตันสืบเชื้อสาย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา (รหัส 2187) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.15 อาจารย์วงศกร เชาว์ชาญกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ 
(รหัส 2151) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.16 อาจารย์ปัญญา จ ารูญเกียรติกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (รหัส 2113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.17  อาจารย์จุลินทร์ ชีวกิดาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปดิิกส์ 
(รหัส 2166) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.18  อาจารย์ปัญญ์ชลี แก่นเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคระบบการ
หายใจ (รหัส 2141) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.19 อาจารย์ต่อตระกูล ทองกัน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ 
(รหัส 2151) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 
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1.1.20 อาจารย์ธัญลักษณ์ อมรพจน์นิมมาน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ประสาทวิทยา (รหัส 2136) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564  เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.21 อาจารย์นฤชา โกมลสุรเดช พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (รหัส 2113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.22 อาจารย์อธิษฐาน รัตนบุรี พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชามะเร็งนรีเวชวิทยา 
(รหัส 2172) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.23 ดร.สุไม บิลไบ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.24 ดร.กฤติยา ดวงมณี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัด การ    
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 
2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.25 ดร.ศรัณยู กาญจนสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(รหัส 6802) อนุสาขาวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (รหัส 680208) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 
2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.26 ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(รหัส 6102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.27 ดร.วันอามีนา บอสตัน อลี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(รหัส 6802) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งต าราฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.1.28 ดร.อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา



17 
 

เภสัชวิทยา (รหัส 2120) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2  อนุมัตใิห้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 8 ราย ดังนี้ 
1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโชติ จงรุ่งโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา

นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์   
โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร (รหัส 5131) อนุสาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (รหัส 513102) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (รหัส 1105) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง  
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธุ์ พรหมโสภา พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาโสต 
ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา (รหัส 2190) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื ่อง  
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.4 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล (รหัส 2103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีอักษร พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (รหัส 9151) อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (รหัส 915102) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวรรณ ทองค าชุม พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น
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รองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส  6113) อนุสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (รหัส 611306) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3  เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1.3.1 รองศาสตราจารย์บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที ่ 2 
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (รหัส 2166) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3.2 รองศาสตราจารย์วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
ออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ 
(รหัส 2166) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์   

1.3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่น จันจุฬา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รหัส 5114) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่ง
หนังสือฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.4  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.4.1 ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)  
1.4.2 อาจารย์รุซณี ซูสารอ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาศิลปศึกษา (650151) 

1.5  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1.5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลี สาเมาะ พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา (รหัส 7801)   

1.5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (รหัส 0183)  

1.5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤสา แม็คแนล พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส  6113) อนุสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (รหัส 611306) 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 28 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 8 ราย ต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย และ
ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
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2.  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
2.1  เห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

2.1.1 ราย ดร.ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ 
จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.1.2 รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวฒัน์ ผดุงพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาศิลปศึกษา (รหัส 650151) ก าหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.นันทา โรจนอุดมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ เกษประสิทธ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.2  เห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.นันทา โรจนอุดมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
5) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ เกษประสิทธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

3.  การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการรายรองศาสตราจารย์สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ 
คณะแพทยศาสตร์ 

ตามที่รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (รหัส 2151) อนุสาขาวิชาศัลยศาสตร์
มะเร็งวิทยา (รหัส 215103) โดยเสนอผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย จ านวน 9 เรื่อง (เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560) นั้น 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือที่ อว 0209.5/671 ลงวันที่ 
20 ธันวาคม 2564 ได้แจ้งผลการพิจารณาโดยมีมติให้ส่งเรื่องคืนสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทบทวนการด าเนินการ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก าหนด โดยมีข้อสังเกต
เกี่ยวกับกรณีความในข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์การขอและ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการ
อนุมัติให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ แต่ส าหรับผู้ ได้รับการอนุมัติให้ด ารง
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ต าแหน่งศาสตราจารย์ให้แจ้ง ก.พ.อ. เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ต่อไปนั้น 
เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม     
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  มาตรา 65/1 และ
มาตรา 65/2 ที่เป็นอ านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา มิใช่อ านาจของ ก.พ.อ. ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
ดังนั้น เมื่อมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเห็นสมควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
วินิจฉัยต่อไป  

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 80(2/2565) เมื่อวันที่ 
4 เมษายน 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ ให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (รหัส 2151) อนุสาขาวิชาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (รหัส 215103)       
ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2565 โดยใช้แทนประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์การขอและ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 และเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อด าเนินการต่อไป 

ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ 
พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ 
(รหัส 2151) อนุสาขาวิชาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (รหัส 215103) แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง      
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (รหัส 2151) 
อนุสาขาวิชาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (รหัส 215103) โดยให้น าประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 ใช้แทนประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์การขอและพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 และ
เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

4. การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รายรองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ 
ประชาเสรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ประชาเสรี พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รหัส 1104) โดยเสนอผลงานทางวิชาการ
ประเภทงานวิจัย จ านวน 13 เรื่อง และต ารา จ านวน 1 เรื่อง (เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2550-2556) นั้น ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือที่ อว 0209.5/740 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2564 ได้แจ้งผลการพิจารณากรณีการก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ รายรองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ประชาเสรี 
มีมติส่งเรื่องคืนสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 1) กรณีงานวิจัย จ านวน 4 เรื่อง 
ได้แก่ 1.1) เรื ่อง Development and Performance Evaluation of Very High Early Strength Geopolymer 
for Rapid Road Repair 1.2) เรื่อง Modeling of Axially Loaded Nanowires Embedded in Elastic Substrate 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84884843743&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=prachasaree&sid=C19E17B9B038EE31B6AFE9E93F78C654.fM4vPBipdL1BpirDq5Cw%3a20&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28prachasaree%29&relpos=5&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28prachasaree%29
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Media with Inclusion of Nonlocal and Surface Effects 3) เรื่อง Correlation Between Beam on Winkler-
Pasternak Foundation and Beam on Elastic Substrate Medium with Inclusion of Microstructure and 
Surface Effects และ 4) เรื่อง Exact Stiffness Matrix for Nonlocal Bars Embedded in Elastic Foundation 
Media: The Virtual Force Approach ผู้ขอมีส่วนร่วมน้อยกว่าร้อยละ 50 และไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการ
พิจารณาว่าเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องอื่น จึงมีปริมาณไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.  
ก าหนด และ 2) กรณีความในข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์การ
ขอและพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่ง
แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์แต่ส าหรับผู้ ได้รับ
การอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ให้แจ้ง ก.พ.อ. เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ต่อไปนั้น เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 
65/1 และมาตรา 65/2 ที่เป็นอ านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา มิใช่อ านาจของ ก.พ.อ. ในการพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเห็นควรน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยวินิจฉัยต่อไป  

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 80(2/2565) เมื่อวันที่ 
4 เมษายน 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ประชาเสรี พนักงานมหาวิทยาลยั 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รหัส 1104)  
โดยไม่น าผลงานวิจัย 1) เรื่อง Development and Performance Evaluation of Very High Early Strength 
Geopolymer for Rapid Road Repair 2) เร ื ่อง Modeling of Axially Loaded Nanowires Embedded in 
Elastic Substrate Media with Inclusion of Nonlocal and Surface Effects 3) เรื ่อง Correlation Between 
Beam on Winkler-Pasternak Foundation and Beam on Elastic Substrate Medium with Inclusion of 
Microstructure and Surface Effects 4) เรื ่อง Exact Stiffness Matrix for Nonlocal Bars Embedded in Elastic 
Foundation Media: The Virtual Force Approach มาเป็นผลงานเพื ่อขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์        
ของรองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ประชาเสรี เนื่องจากมีผลงานอื่นที่มีปริมาณและคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
ก าหนด และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 โดยใช้แทนประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์การ
ขอและพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 และเสนอส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ประชาเสรี 
พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (รหัส 1104) แล้ว ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ประชาเสรี พนักงานมหาวิทยาลัย     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รหัส 1104) ทั้งนี้ โดยไม่น า
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ผลงานวิจัย จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง Development and Performance Evaluation of Very High Early 
Strength Geopolymer for Rapid Road Repair 2) เรื่อง Modeling of Axially Loaded Nanowires Embedded 
in Elastic Substrate Media with Inclusion of Nonlocal and Surface Effects 3) เรื่อง Correlation Between 
Beam on Winkler-Pasternak Foundation and Beam on Elastic Substrate Medium with Inclusion    
of Microstructure and Surface Effects และ 4) เรื่อง Exact Stiffness Matrix for Nonlocal Bars Embedded 
in Elastic Foundation Media: The Virtual Force Approach มาเป็นผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ 
เนื่องจากมีผลงานอื่นที่มีปริมาณและคุณภาพตามหลักเกณฑ์ท่ี 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 

 

5. การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รายรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ 
พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ 

ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย     
คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี  
(รหัส 3302) โดยเสนอผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย จ านวน 23 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
จ านวน 5 เรื่อง (หลักเกณฑ ์ก.พ.อ. พ.ศ. 2550-2556) นั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ตามหนังสือที่ อว 0209.5/368 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 ได้แจ้งผลการพิจารณากรณีการก าหนด
ต าแหน่งศาสตราจารย์ รายรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ มีมติส่งเรื่องคืนสภามหาวิทยาลัย    
เพ่ือพิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนด โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 1) กรณีงานวิจัยเรื่อง Identification of a new angiotensin-converting 
enzyme (ACE) inhibitor from Thai edible plants ซึ่งในแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.อ.03) และแบบประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน
ของผู้ขอร้อยละ 50 แต่ในแบบแสดงหลักฐานการลงนามรับรองมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานเพียงร้อยละ 40 จึงไม่ถูกต้องสอดคล้องกันตามความเป็นจริงและท าให้งานวิจัยเรื่อง
ดังกล่าว ผู้ขอมีส่วนร่วมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 2) กรณีผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานสร้างสรรค์ 
เร ื ่อง A dermal patch for pain relief developed from Zingiber cassumunar extract and mucilage 
from Ocimum americanum seeds ซึ่งในแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) 
และแบบประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานของ  
ผู้ขอร้อยละ 60 แต่ในแบบแสดงหลักฐานการลงนามรับรองมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานเพียงร้อยละ 70 จึงไม่ถูกต้องสอดคล้องกันตามความเป็นจริง และ 3) กรณีความในข้อ 8 
ของประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์การขอและพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์แต่ส าหรับผู้ ได้รับการอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  

https://www.hindawi.com/journals/amse/2013/764180/
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ให้แจ้ง ก.พ.อ. เพ่ือด าเนินการเกีย่วกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ต่อไปนั้น เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 ที่เป็นอ านาจของสภาสถาบัน 
อุดมศึกษา มิใช่อ านาจของ ก.พ.อ. ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เมื่อมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตัิ
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยต่อไป  

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 80(2/2565) เมื่อวันที่ 
4 เมษายน 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 1) ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในแบบ 
ก.พ.อ.03 และแบบแสดงหลักฐานการลงนามรับรองมีส่วนร่วมในผลงานเรื่อง Identification of a new angiotensin-
converting enzyme (ACE) inhibitor from Thai edible plants ซึ่งถูกต้องสอดคล้องกันตามความเป็นจริง 
และผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าวผู้ขอมีส่วนร่วมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด 2) ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
แก้ไขสัดส่วนการมีส่วนร่วมของผลงานวิจัยเรื ่อง A dermal patch for pain relief developed from Zingiber 
cassumunar extract and mucilage from Ocimum americanum seeds ในแบบค าขอร ับการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) โดยให้ระบุว่าผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 70 เพื่อให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกันตามความเป็นจริง และ 3) มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 โดยใช้แทนประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์การขอและพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 และเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อด าเนินการต่อไป 

 

ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั ้งรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ 
พาณิชยูปการนันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 3302) แล้ว ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์   
ให้ด ารงต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 3302) ทั้งนี้ กรณีงานวิจัย 
เร ื ่อง Identification of a new angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor from Thai edible plants  
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในแบบ ก.พ.อ.03 และแบบแสดงหลักฐานการลงนาม
รับรองมีส่วนร่วมในผลงานถูกต้องสอดคล้องกันตามความเป็นจริง และผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าวผู้ขอมีส่วนร่วม
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด และกรณีผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง A dermal 
patch for pain relief developed from Zingiber cassumunar extract and mucilage from Ocimum 
americanum seeds ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแก้ไขสัดส่วนการมีส่วนร่วมของผลงานวิจัย ในแบบ  
ค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) โดยให้ระบุว่าผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 70 
เพ่ือให้ถูกต้องและสอดคล้องตามความเป็นจริง  

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 
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5.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ตามค าสั ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที ่ 055/2561 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561        

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2565 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 
ก าหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระต าแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 
    ที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

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

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่าจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ดังนี้ 
1.1 ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี 
1.2 ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช 
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1.3 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข 
2. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน ดังนี้ 

2.1 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
2.2 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  

3. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่นในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง ได้แก่ 
    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

5.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 048/2561 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561        
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 
ก าหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระต าแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 
    ที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

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

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่าจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
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กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ดังนี้ 
1.1 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว 
1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข 
1.3 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

2. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน ดังนี้ 
2.1 คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
2.2 คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

3. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่นในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง ได้แก่ 
 คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
5.6  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 

ตามค าสั ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที ่ 055/2561 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561        
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการ
บริการและการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 
ก าหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระต าแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 
    ที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
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6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

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

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่าจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการบริการและ

การท่องเที่ยว 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ดังนี้ 
1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข 
1.2 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
1.3 นายวิจิตร ณ ระนอง  

2. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน ดังนี้ 
2.1 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2.2 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

3. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่นในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง ได้แก่ 
   คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  

5.7  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2564 

ตามที ่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย      
สงขลานครินทร์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 010/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 
2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม จ านวน 3 ครั้ง ซ่ึงผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
มีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตในรายงานการตรวจสอบรายงานทางการเงินประจ าปี 
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2563 ของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการแก้ไขและมีการรายงาน
เป็นระยะ ๆ แต่ยังไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จ จึงให้มหาวิทยาลัยด าเนินการหาข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน มีการ
ก าหนดแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนในแต่ละเรื่อง มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไขซึ่งควรเป็นผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานนั้น ๆ รวมทั้งระยะเวลาด าเนินการ ทั้งนี้  เป้าหมายหลักคือการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อ   
งบการเงินอย่างไม่มีเงือ่นไข โดยมหาวิทยาลัยควรมีการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการโดยใกล้ชิด  

2. สอบทานการก ากับดูแลการบริหารงานและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในประเด็นความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ และด้านการเงิน พร้อมทั้งเสนอแนะ
ความเสี่ยงตามสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้ติดตามผลการบริหารเงินลงทุนระยะสั้น-ระยะยาวของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการอย่างสมเหตุสมผล มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
สามารถบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน  

3. การพิจารณาขอบเขตงานจ้างเหมาผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิ้จารณาขอบเขตการตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล (รายไตรมาส) และงบการเงินประจ าปี ส าหรับปีงบประมาณ 
2565 ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ รวมถึงการก าหนดราคาค่าสอบบัญชี 

4. การก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ
ปฏิบัติงานตามแผนผลการตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการด าเนินงาน
มีการบูรณาการวางแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ในประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากและระดับเสี่ยงสูง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการเสนอแนะตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบ
ภายในตามหน้าที่และความรับผิดชอบในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบในประเด็นการมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสารสนเทศ (IT Audit) ช่วยงานตรวจสอบ  
ลดปัญหาจ านวนคนไม่เพียงพอ และก ากับให้มีการปรับปรุงงานของส านักงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 

5. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเองตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย หากส านักงานตรวจสอบภายในมีความเข้มแข็งจะสามารถช่วยป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาว่าส านักงานตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอส าหรับการด าเนินงานหรือไม่ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการวางระบบการ
บริหารจัดการหรือปรับปรุงระบบตรวจสอบเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อสังเกตต่าง ๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควร
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อสังเกตและน าเสนอความก้าวหน้าเป็นระยะ  
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2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งการ
ควบคุมภายในเป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน กระบวนการควบคุมภายในของการบริหารสมัยใหม่
มีการใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP) มาเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น  

3. มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ในระดับบริหารเพื่อพิจารณาในประเด็นความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ความเสี่ยงทางกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัย
จ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยอาจจะน าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการนโยบายพลิกโฉมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2564 และ
ให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป และจากความเห็นของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของมหาวิทยาลัยอย่างมี
เงื่อนไขติดต่อมาเป็นเวลาหลายปี และยังมีหลายประเด็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
ซึ่งประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่องนี้มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย จึงขอให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และให้มหาวิทยาลัยน าเรื่อง
การบริหารเงินลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งมี ดร.สมเกียรติ 
ตั้งกิจวานิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

 
5.8  การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง คณะกรรมการ
อ านวยการประจ าส่วนงาน พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 143(3/2563) 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 นั้น ตามความในข้อ 4 ของประกาศฯ ดังกล่าวได้ก าหนดไว้ว่า “ในคณะและ
วิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน ซึ่งอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก อธิการบดี หรือ    
รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ  

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมอยู่ในจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ตาม (2) ด้วย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นประธานกรรมการ
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ  

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อธิการบดีเห็นชอบ จ านวนสามถึงห้าคน เป็นกรรมการ 
(3) รองอธิการบดีหรือผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวนหนึ่งคน 

เป็นกรรมการ 
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การแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แต่งตั้งเฉพาะในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานกรรมการ ส าหรับในกรณีที่อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
หากมีเหตุผลและความจ าเป็นอาจแต่งตั้งก็ได้ 

(4) คณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และรองคณบดีที่คณบดีมอบหมายหนึ่งคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ” 

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ส่วนงาน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเป็นกลไกส าคัญของการด าเนินภารกิจในฐานะหน่วยงานที่มีความ
พร้อมด้านทรัพยากรบุคคล โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน จ านวน 30 ส่วนงาน ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
1.1 ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ 
1.2 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการ 
1.3 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กรรมการ 
1.4 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
1.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
1.6 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.  คณะกรรมการอ านวยการประจ าวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  
2.1 ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จ านงไทย ประธานกรรมการ 
2.2 ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ กรรมการ 
2.3 นายประชา อัศวธีระ กรรมการ 
2.4 นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล กรรมการ 
2.5 นายมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมการ 
2.6 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
2.7 คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กรรมการและเลขานุการ 
2.8 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.  คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
3.1 ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการ 
3.2 นายประชา งามรัตนกุล กรรมการ 
3.3 นายลือชัย เจริญทรัพย์ กรรมการ 
3.4 นายวิถี สุพิทักษ ์ กรรมการ 
3.5 รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ กรรมการ 
3.6 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กรรมการและเลขานุการ 
3.7 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
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4.  คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข ประธานกรรมการ 
4.2 รองศาสตราจารย์ยุพยง เหมะศิลปิน กรรมการ 

4.3 ดร.กาญจน์ เพียรเจริญ กรรมการ 
4.4 นายชนะ สัมพลัง กรรมการ 
4.5 รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง กรรมการ 
4.6 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
4.7 รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

5.  คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

5.1 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานกรรมการ 
5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ กรรมการ 
5.3 ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม กรรมการ 
5.4 แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา กรรมการ 
5.5 นายแพทยอุ์ดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ กรรมการ 
5.6 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กรรมการ 

5.7 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กรรมการและเลขานุการ 
5.8 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงาน และประกันคุณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ 

6.  คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
6.2 ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวาณิชย์ กรรมการ 
6.3 รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ กรรมการ 
6.4 นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ กรรมการ 
6.5 นายสมปอง สงวนบรรพ์ กรรมการ 
6.6 นายนิอันนุวา สุไลมาน กรรมการ 
6.7 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กรรมการ 
6.8 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
6.9 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้  ผู้ช่วยเลขานุการ 

7. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะรัฐศาสตร์ 
7.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
7.2 รองศาสตราจารย์วรศักดิ์ มหัมธโนบล กรรมการ 
7.3 ดร.วันฉัตร สุวรรณกิติ กรรมการ 
7.4 Dr.Paul Wesley Chambers กรรมการ 
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7.5 รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ กรรมการ 
7.6 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
7.7 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
7.8 รองคณบดีฝ่ายบริหารและสหกิจศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

8. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะวิทยาการสื่อสาร 
8.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
8.2 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี กรรมการ 
8.3 นายปราโมทย์ วิทยาสุข กรรมการ 
8.4 นายเศรษฐ์ อัลยุลฟรี กรรมการ 
8.5 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กรรมการ 
8.6 คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ 
8.7 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ 

9.  คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะวิทยาการอิสลาม 
9.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
9.2 ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการ 
9.3 นายสุชาติ เศรษฐมาลีนี กรรมการ 
9.4 นายอรุณ บุญชม กรรมการ 
9.5 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กรรมการ 
9.6 คณบดีคณะวิทยาการอิสลามศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
9.7 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

10. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 10.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
 10.2 ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ กรรมการ 
 10.3 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการ 
 10.4 ดร.จุลเทพ ขจรไชยกุล กรรมการ 
 10.5 นายจักรี ลีละพงศ์วัฒนา กรรมการ 
 10.6 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กรรมการ 
 10.7 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 
 10.8 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

11. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
11.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
11.2 ดร.มรกต อารมณ์ด ี กรรมการ 
11.3 นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ กรรมการ 
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11.4 นายปกรณ์ กลมเกลี้ยง กรรมการ 
11.5 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี กรรมการ 
11.6 นายสุชาติ ชายมัน กรรมการ 
11.7 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กรรมการ 
11.8 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
11.9 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

12. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะศึกษาศาสตร์
12.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
12.2 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กรรมการ 
12.3 ดร.ภิรมย์ จีนธาดา กรรมการ 
12.4 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ กรรมการ 
12.5 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี กรรมการ 
12.6 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กรรมการ 
12.7 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
12.8 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์   ผู้ช่วยเลขานุการ

13. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะการบริการและการท่องเที่ยว
13.1 รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ประธานกรรมการ 
13.2 นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร กรรมการ 
13.3 นางสาวนันทาศิริ รณศิริ กรรมการ 
13.4 นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว กรรมการ 
13.5 นายวิจิตร ณ ระนอง กรรมการ 
13.6 นายธนูศักดิ์ พ่ึงเดช กรรมการ 
13.7 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ กรรมการ
13.8 คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว กรรมการและเลขานุการ 
13.9 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

14. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
14.1 รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ประธานกรรมการ 
14.2 ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง กรรมการ 
14.3 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ 
14.4 ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี กรรมการ 
14.5 นางสุรีย์ สตภูมินทร์ กรรมการ 
14.6 นายบุญ ยงสกุล กรรมการ 
14.7 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
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 14.8 คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ 
 14.9 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

15. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะวิเทศศึกษา 
 15.1 รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ประธานกรรมการ 
 15.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล กรรมการ 
 15.3 นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ กรรมการ 
 15.4 นางฤดี ภูมิภูถาวร กรรมการ 
 15.5 นายศราวุฒิ จริยสุนทรกิจ กรรมการ 
 15.6 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล กรรมการ 
 15.7 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
 15.8 คณบดีคณะวิเทศศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 15.9 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

16. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 16.1 ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย ประธานกรรมการ 
 16.2 ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จ านงไทย กรรมการ 
 16.3 ดร.ทศพร ศรีเอ่ียม กรรมการ 
 16.4 นายทศพล ไพศาลสมบัติ กรรมการ 
 16.5 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการ 
 16.6 นายประชา อัศวธีระ กรรมการ 
 16.7 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
 16.8 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ 
 16.9 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

17. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
 17.1 ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการ 
 17.2 นายจรุงศักดิ์ สุรัฐชนานนท์ กรรมการ 
 17.3 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการ 
 17.4 นายศักดาพร รัตนสุภา กรรมการ 
 17.5 นายศุภฤกษ์ ทองสุข กรรมการ 
 17.6 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   กรรมการ 
 17.7 คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ กรรมการและเลขานุการ 
 17.8 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจเพ่ือสังคม ผู้ช่วยเลขานุการ 

18. คณะกรรมการอ านวยการประจ าโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง 
 18.1 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการ 
 18.2 ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร กรรมการ 
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 18.3 นายเกษียร ไลยโฆษิต กรรมการ 
 18.4 นายชัยเจริญ ลิ้มเจริญ กรรมการ 
 18.5 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   กรรมการ 
 18.6 ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง  กรรมการและเลขานุการ 
 18.7 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

19. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 19.1 รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ ที่ปรึกษา 
 19.2 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
 19.3 ดร.ด ารงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด กรรมการ 
 19.4 ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน กรรมการ 
 19.5 นายชวน ภูเก้าล้วน กรรมการ 
 19.6 รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กรรมการ 
 19.7 คณบดีคณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
 19.8 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 19.9 คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ 
 19.10 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 

20. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะการแพทย์แผนไทย   
 20.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
 20.2 เภสัชร ดร.ปรีชา  หนูทิม กรรมการ 
 20.3 นายแพทยจ์ักราวุธ  เผือกคง  กรรมการ 
 20.4 แพทย์หญิงเพชรไพลิน พงษ์บริบูรณ์ กรรมการ 
 20.5 เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร กรรมการ 
 20.6 นายกรด  โรจนเสถียร กรรมการ 
 20.7 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ  กรรมการ 
 20.8 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย   กรรมการและเลขานุการ 
 20.9 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

21. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 21.1 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการ 
 21.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ กรรมการ 
 21.3 ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา กรรมการ 
 21.4 ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ กรรมการ 
 21.5 นายสัตวแพทย์ปรีชา เอกธรรมสุทธิ์ กรรมการ 
 21.6 นายฐานันต์ จันทวงศ ์ กรรมการ 
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 21.7 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ กรรมการ 
 21.8 คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการและเลขานุการ 
 21.9 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 

22. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 22.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
 22.2 ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการ 
 22.3 ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการ 
 22.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุชิต พูลทอง กรรมการ 
 22.5 นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการ 
 22.6 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ  กรรมการ 
 22.7 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 22.8 รองคณบดีฝ่ายบริหารงานคลังและพัสดุ ผู้ช่วยเลขานุการ 

23. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ 
 23.1 ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ประธานกรรมการ 
 23.2 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูล ณ อยุธยา   กรรมการ 
 23.3 รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการ 
 23.4 นายแพทยส์มชาย แสงกิจพร กรรมการ 
 23.5 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ   กรรมการ 
 23.6 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการและเลขานุการ 
 23.7 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย ผู้ช่วยเลขานุการ 

24. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 24.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
 24.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ กรรมการ 
 24.3 นายศักดิ์ชัย ลิ้มศิริโพธิ์ทอง กรรมการ 
 24.4 นายสุรชัย ตรงงาม กรรมการ 
 24.5 นายอายุธ สมานเดชา กรรมการ 
 24.6 รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กรรมการ 
 24.7 คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 24.8 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 

25. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
 25.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
 25.2 ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกร ี กรรมการ 
 25.3 ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ กรรมการ 
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 25.4 ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ กรรมการ 
 25.5 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน กรรมการ 
 25.6 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 25.7 รองคณบดีฝ่ายวางแผน การเงินและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ 

26. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
 26.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
 26.2 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข กรรมการ 
 26.3 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการ 
 26.4 นายประภาศ คงเอียด กรรมการ 
 26.5 นางพรทิพย์ กาญจนนิยต กรรมการ 
 26.6 รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กรรมการ 
 26.7 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 26.8 รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

27. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 
27.1 อธิการบดี ประธานกรรมการ 
27.2 รองศาสตราจารพิเศษ ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์   กรรมการ 
27.3 รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ กรรมการ 
27.4 เภสัชกรธีระ ฉกาจนโรดม กรรมการ 
27.5 เภสัชกรศุภชัย สายบัว กรรมการ 
27.6 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ  กรรมการ 
27.7 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
27.8 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและองค์กรสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

28. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
 28.1 รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ   ประธานกรรมการ 
 28.2 รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร กรรมการ 
 28.3 นายธนวัฒน์ พูนศิลป์ กรรมการ 
 28.4 นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ 
 28.5 นายอ าพล พงศ์สุวรรณ กรรมการ 
 28.6 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการและเลขานุการ 
 28.7 รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

29. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
 29.1 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการ 
 29.2 ศาสตราจารย์ ดร.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   กรรมการ 
 29.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ  กรรมการ 
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 29.4 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ กรรมการ 
 29.5 ดร.วีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ กรรมการ 
 29.6 นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการ 
 29.7 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
 29.8 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 29.9 รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 29.10 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยเลขานุการ 

30. คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ 
 30.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการ 
 30.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์ กรรมการ 
 30.3 ดร.มาลิน  สืบสุข กรรมการ 
 30.4 นายพสุธา  ระวังสุข กรรมการ 
 30.5 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 30.6 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอ านาจ
และหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ค าแนะน าการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการด าเนินงานของส่วนงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. ติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. ให้ค าแนะน า ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์
ของส่วนงานและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการ
อ านวยการประจ าส่วนงาน จ านวน 30 ส่วนงาน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ เนื่องจากในส่วนงานประกอบด้วยคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานและคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน ที่ประชุมจึงขอให้อธิการบดีชี้แจงท าความเข้าใจกับ
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการทั้งสองชุดสามารถ
ด าเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนส่วนงานให้ตรงตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยให้เป็นการทดลองด าเนินงาน
และประเมินผลภายใน 1 ปี และขอให้ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการนโยบายติดตาม
และประเมินผล เป็นผู้พิจารณาว่าการมีคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานท าให้เกิดผลดีและมีข้อปัญหา
อย่างไร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการนโยบาย 
6.1  โครงการขยายพ้ืนที่บริการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาล และการรองรับโรค

อุบัติใหม่ อุบัติซ ้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปัจจุบันโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบปัญหาด้านพื้นที่ในการให้บริการอย่างวิกฤต

มีความแออัดของผู้รับบริการ โดยเฉพาะในแผนกผู้ป่วยนอก เนื่องจากมีผู้ป่วยมารับบริการเฉลี่ยวันละ 4,500 -
5,000 ราย ในทุกสาขาวิชา รวมถึงผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงในพ้ืนที่ ประกอบกับในช่วงสถานการณ์
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลไม่มีอาคารเฉพาะในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ท าให้ต้องหยุดการให้บริการ
ในงานประจ า และจัดหอผู้ป่วยรวมถึงระบบโลจิสติกส์ให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ได้รับบริการได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ป่วย 
ญาติ และบุคลากร นอกจากนี้ อาคารโรงพยาบาลทุกอาคารมีสภาพเก่าทรุดโทรมอายุการใช้งานเกือบ 40 ปี   
สภาพอาคารบางอาคารไม่มีทางหนีไฟที่เป็นมาตรฐาน โรงพยาบาลจึงตระหนักถึงการแก้ปัญหาความแออัด      
ในโรงพยาบาล ซึ่งนอกจากการเตรียมขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มแล้วยังได้จัดระบบงานให้สามารถลดความแออัด
ร่วมด้วย ด้วยเหตุผลการขยายบริการและข้อจ ากัดด้านพื้นที่ โรงพยาบาลจึงเตรียมแผนขยายพื้นที่บริการสร้าง
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศและรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ ้า เป็นอาคารแฝด 2 อาคาร อาคาร A สูง 20 ชั้นและ
อาคาร B สูง 12 ชั้น มีพ้ืนที่ทางเชื่อมสูง 8 ชั้น (ชั้น 3 – 10) โดยสร้างคร่อมถนนสัญจร พ้ืนที่ใช้สอยรวมประมาณ 
41,606 ตร.ม. ซึ่งเตรียมพื้นที่ที่จะก่อสร้างไว้บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาล โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น 1,610,480,000 บาท 

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
1. เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยจากโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ ้า การมีอาคารหลังนี้เมื่อเกิดการ

แพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ ้า จะเป็นอาคารที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโดยปิดพ้ืนที่บางส่วนเพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ 
เนื่องจากมีระบบปรับอากาศปราศจากเชื้อที่รองรับอยู่แล้ว แยกจากการให้บริการผู้ป่วยระบบปกติ ท าให้สามารถ
ให้บริการผู้ป่วยระบบปกติได้ ป้องกันการแพร่ระบาดไปยังผู้ป่วยในระบบ 

2. รับรองการขยายงานด้านอายุรกรรม เป็นอาคารที่รองรับการขยายการบริการผู้ป่วย
นอกด้านอายุรกรรม ประมาณ 1,000-1,200 รายต่อวัน ขยายหออภิบาลผู้ป่วยหนัก 40 เตียง ขยายห้องผ่าตัด
และรักษาโรคทางหลอดเลือด 5 ห้อง ขยายหอผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 300 เตียง  

3. รองรับการให้บริการรักษาพยาบาลในระดับจตุตถภูมิ (Quaternary care) ปัจจุบัน
โรงพยาบาลมีศักยภาพสูงในการรักษาโรคที่ซับซ้อน เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากข้ึน  

4. การบริหารจัดการในสถานการณ์ปกติ  กรณีที ่ว ิกฤตของโรคระบาดลดน้อยลง 
โรงพยาบาลจะจัดระบบให้อาคารหลังนี้สามารถรองรับการขยายงานของผู้ป่วยอายุรกรรม ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึน รองรับทั้งผู้ป่วยนอกและรับผู้ป่วยไว้นอนในโรงพยาบาลได้เนื่องจากเตียงไม่เพียงพอ 

คณะแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการเสนอโครงการดังกล่าวเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการสลากการศุลจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 4(3/2565) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 
ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นโครงการทีจ่ะประโยชน์  
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ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยในจังหวัดภาคใต้

รวมทั้งผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาจากสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษา
โรคที่ซับซ้อนและตติยภูมิระดับสูง ดังนั้น การจัดท าโครงการขยายพื้นที่บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์เป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งโครงการลักษณะดังกล่าวมหาวิทยาลัยสามารถ 
จะเสนอของบประมาณจากรัฐบาลได้ และอาจจะของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ ในการ
ด าเนินงานต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ บุคลากร เป็นต้น มหาวิทยาลัยจึงควรจะมีการ
ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งศิษย์เก่าเพ่ือน ามาเป็นเงินทุนส าหรับด าเนินการ 

2. ในการจัดท าโครงการ มหาวิทยาลัยควรจัดท าข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
(Feasibility Study) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการวางแผนด าเนินงาน นอกจากนี้ ในการก่อสร้างอาคาร 
มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโครงการขยายพ้ืนที่บริการเพ่ิม
ศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาล และการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ ้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามท่ีเสนอ  

6.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ 
และการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการบริการ และการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. เหตุผลในการเปิดหลักสูตร เพื่อบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการ
การบริการและการท่องเที่ยวมูลค่าสูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยึดปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ที่ใช้การจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาผู้เรียน เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active Learning) ที่หลากหลาย 
นอกจากนี้ หลักสูตรมีการบริหารการจัดการศึกษาตามนโยบาย PSU System ของมหาวิทยาลัยซึ่งสนับสนุนการ
ร่วมมือในการท างานและการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีความเข้มแข็งและมีอัตลักษณ์ของแต่ละวิทยาเขตจาก
อาจารย์และนักศึกษาท่ีมาจากหลากหลายสาขาวิชา 

2. ผลลัพธ์ของบัณฑิต สามารถประยุกต์องค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ยกระดับการบริหารจัดการการบริการและการท่องเที่ยว พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้น าและผู้ตาม  
ที่ด ีและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในการตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ภาครัฐ หรือภาคธุรกิจ 
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3. เปิดชุดวิชา (Module) จ านวน 8 ชุดวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต 
950-514 ชุดวิชากลยุทธ์ธุรกิจท่องเที่ยวและการเป็นผู้ประกอบการ  6((4)-4-10 
951-521 ชุดวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 6((3)-6-9) 
951-522 ชุดวิชาการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล 6((3)-6-9) 
951-523 ชุดวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 6((4)-4-10) 
951-524 ชุดวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 6((3)-6-9) 
951-525 ชุดวิชาการจัดการการท่องเที่ยวฮาลาล 6((4)-4-10) 
951-526 ชุดวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ 6((4)-4-10) 
951-527 ชุดวิชาการจัดการธุรกิจอีเวนท์ระดับสูง 6((4)-4-10) 

 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3(2/2565) เมื่อวันที่ 
11 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรว่าในชุดวิชาที่เปิดสอนควรให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้สามารถเข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรได้และ
เมื่อหลักสูตรด าเนินการครบ 1 ปีแล้ว ขอให้รายงานผลการด าเนินการไปยังคณะกรรมการนโยบายการศึกษา   
เพ่ือพิจารณา เช่น จ านวนนักศึกษา การบริการจัดการในด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้
ดังนี้ 

1. การจัดหลักสูตรการท่องเที่ยวต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
จะช่วยยกระดับคุณภาพของหลักสูตรปริญญาตรี โดยควรสร้างความร่วมมือและบูรณาการในระดับคณะ บัณฑิต
วิทยาลัย และวิทยาเขต ซึ่งจะท าให้กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาเรียนกว้างขวางยิ่งขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว เช่น 
มัคคุเทศก ์ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเสนอของบประมาณและความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ภาคนอกได้  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตหิลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ และตอบสนอง
ต่อความจ าเป็นของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งส าคัญทางด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณารูปแบบการจัดหลักสูตรจากชุดวิชาเป็นหลักสูตรการท่องเที่ยวในระดับสากล ซึ่งอาจจะจัดตั้งเป็น
สถาบันด้านการท่องเที่ยว โดยขอให้จัดท ารายละเอียดในลักษณะภาพรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
6.3  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
ด้วยมหาวิทยาลัยขอเสนอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการกอง

หรือต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่า เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
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พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง พ.ศ. 2564 และตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติ
เห็นชอบให้เพ่ิมอัตราค่าชดเชยขยายสิทธิให้ลูกจ้างที่ท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน และปรับเพ่ิมเงินตอบแทนความชอบในการท างานเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน 
ซึ่งได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 แล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งผู้อ านวยกองหรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า และการเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและพัสดุ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 12(1/2565) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องพิจารณาทักท้วง  

7.1  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะกรรมการนโยบายการศึกษา 
ด้วยคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที ่4(3/2565) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 

2565 ได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสตูรระดับปรญิญาโท จ านวน 1 หลักสตูร คือ หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

7.2  การปรับค าอธิบายรายวิชาและเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต การเพิ่มรายวิชาด้านการ
ฝึกปฏิบัติงาน การเพ่ิมแผนสหกิจศึกษา การเปิดชุดวิชา และการเพ่ิม ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
หาดใหญ่  

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 130(3/2565) 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 131(4/2565) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปรับค าอธิบายรายวิชาและเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต การเพ่ิมรายวิชา ด้านการฝึกปฏิบัติงาน การเพ่ิมแผนสหกิจ
ศึกษา การเปิดชุดวิชา และการเพิ่ม ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับค าอธิบายรายวิชาและเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต  ของรายวิชา  
ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ส าหรับนักศึกษา รหัส 64 ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2565  คณะศิลปศาสตร์ 
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 เดิม เป็น 

894-241 การแปลภาษาจีนพ้ืนฐาน 3((3)-0-6) 
 Basic Chinese Translation 
 ทฤษฎี และกระบวนการแปล การใช้โครงสร้าง
ประโยค การฝึกแปลทั้งภาษาไทยและภาษาจีน 
 Translation theories and processes; 
the use of sentence structures; Chinese-Thai 
and Thai-Chinese translation practices 

894-241 การแปลภาษาจีนพ้ืนฐาน 3((2)-2-5) 
 Basic Chinese Translation 
 ทฤษฎี และกระบวนการแปล การใช้โครงสร้าง
ประโยค การฝึกแปลทั้งภาษาไทยและภาษาจีน โดยใช้
ข้อมูลจากสถานการณ์จริง 
  Translation theories and processes; 
the use of sentence structures; Chinese-Thai 
and Thai-Chinese translation practices based 
on real-life situations 

 

2. เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาด้านการฝึกปฏิบัติงาน (วิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน) ของหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เพื่อให้นักศึกษาตั้งแต่
รหัส 59 ถึง 62 ได้เลือกเรียนรายวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงานที่หลากหลาย ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และส าเร็จ
การศึกษาได้อย่างถูกต้อง จึงเพิ่มรายวิชาด้านการฝึกปฏิบัติงาน (วิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน) จากเดิม “จ านวน 27 
รายวิชา” เปลี่ยนแปลงเป็น “จ านวน 60 รายวิชา” โดยเพ่ิมรายวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงานที่มาจากหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 จ านวน 33 รายวิชา คณะเภสัชศาสตร์  

3. เห็นชอบการเพิ่มแผนสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาแผนการศึกษา 3+1 ในชั้นปีที่ 4 
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ส าหรับนักศึกษารหัส 64 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 เป็นต้นไป คณะศิลปศาสตร์  

ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) 

880-411  เตรียมสหกิจศึกษา*  1((0)-2-1) 
890-041  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
894-441  การแปลภาษาจีนเฉพาะประเภท 3((2)-2-5) 
894-471  การศึกษาอิสระ  3((1)-4-4) 
xxx-xxx   วิชาภาษาอ่ืน 3   3((3)-0-6) 
   รวม          11 หน่วยกิต 

894-472  สหกิจศึกษา**            9((0)-54-
0) 
    
 
 

รวม    9 หน่วยกิต 

หมายเหตุ : **รายวิชา 894-472 สหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบ HSK ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ตามที่
หลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนประเภท Credit และต้องได้รับระดับขั้นผลการเรียน G หรือ P เท่านั้น 

4. เห็นชอบการเปิดชุดวิชา 240-513 หลักการวิศวกรรมข้อมูลและงานประยุกต์ (Data 
Engineering Principles and Applications) จ านวน 6((3)-6-9) หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาเลือก ส าหรับนักศึกษา
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่
ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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5. เห็นชอบการเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 21 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

5) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์  

6) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์    

7) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณี
ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์  

8) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณี
ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์   

9) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะแพทยศาสตร์ 

10) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 

11) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 

12) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

13) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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14) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์   

15) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

16) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

17) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

18) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

19) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

20) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

21) เพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย 

6. เห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร 
คือ เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

7.3  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้            

1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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2. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

3. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                        

4. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิชาเอกการปกครอง 
วิชาเอกนโยบายสาธารณะ และวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะรัฐศาสตร์ 

5. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิชาเอกการปกครองและ
วิชาเอกนโยบายสาธารณะ) คณะรัฐศาสตร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 
7.4  การเปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมงเรียนในวงเล็บและค าอธิบายรายวิชา การเปลี่ยนแปลงชื่อ

รายวิชา การเพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร การเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
ภูเก็ต 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 127(1/2565) 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 128(2/2565) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 และมติเวียนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 
2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมงเรียนในวงเล็บและค าอธิบายรายวชิา การเปลี่ยนแปลง
ชื่อรายวิชา การเพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการเปิดรายวิชาศึกษาท่ัวไป ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมงเรียนในวงเล็บและค าอธิบายรายวิชา 979-017 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา 808-501 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวัฒนธรรมศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
คณะวิเทศศึกษา 

เดิม ใหม่ 

808-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษา  
            (Research Methods in Cultural Studies) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปรัชญาและกระบวนทัศน์ในการแสวงหาความรู้     
การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การสร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจัย การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง 
การออกแบบและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย การออกแบบ

808-501 ระเบียบวิธีวิจัย  
            (Research Methodology) 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปรัชญาและกระบวนทัศน์ในการแสวงหาความรู้    
การออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ การสร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจัย การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง 
การออกแบบและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย การออกแบบ
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เดิม ใหม่ 

การวิเคราะห์ข้อมูล จริยธรรมของนักวิจัย การประยุกต์ใช้
ความรู้ส าหรับการวิจัยด้านวัฒนธรรมจีน  
Philosophical paradigms in research, 
quantitative and qualitative research designs, 
developing conceptual frameworks, sampling 
designs, instrumental designs and validation 
methods, analysis designs; ethics for 
researcher; applications in Chinese cultural 
studies research 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ จริยธรรม
ของนักวิจัย การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิจัย  
Philosophical paradigms in research; 
quantitative and qualitative research designs; 
developing conceptual frameworks; sampling 
designs; instrumental designs and validation 
methods; quantitative and qualitative data 
analysis designs; ethics for researcher; 
applications in research 

 

3. เห็นชอบการเพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 หลักสูตร 
ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

4. เห็นชอบการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตภูเก็ต เพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ตามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ภายใต้โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน แผนการศึกษาพหุศักยภาพ 
ณ วิทยาเขตภูเก็ต จ านวน 6 รายวิชา ดังนี้ 

1) รายวิชา 988-011 ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The King’s Philosophy 
and Sustainable Development) จ านวน 4((3)-2-7) หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระที่ 1 ศาสตร์
พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  

2) รายวิชา 810-032 ชีวิตและความหลากหลายในศตวรรษที่ 21 (Life and Diversity 
in the 21st Century) จ านวน 3((2)-2-5) หน่วยกิต กลุ่มสาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  

3) รายวิชา 969-043 การรู้ดิจิทัลระดับสากล (Global Digital Literacy) จ านวน 
4((1)-4-7) หน่วยกิต สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล  

4) รายวิชา 805-077 ภาษาอังกฤษทักษะการฟังและการอ่าน (English Listening 
and Reading Skills) จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร  
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5) รายวิชา 805-078 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแพทย์เชิงวิชาการส าหรับทักษะการฟัง
และการอ่าน (Medical Academic English for Listening and Reading Skills) จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต 
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร  

6) รายวิชา 805-079 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารทางการแพทย์ (English for 
Medical Communication) จ านวน 1((1)-0-2) หน่วยกิต สาระที ่ 6 ภาษาและการสื่อสารส าหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

7.5  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพื่อใช้
จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 
7.6  การให้ความเห็นชอบและอนุมัติการขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเลือก 

และการปรับปรุงรายวิชา ของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตตรัง 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตตรัง โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565  

และวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเลือก 
และการปรับปรุงรายวิชา ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาเลือก ส าหรับนักศึกษารหัส 
61 เป็นต้นไป ทุกหลักสูตร จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้  

1. 942-115 แลใต้   จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต 
2. 942-308 แคมป์ปิ้ง   จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต 
3. 946-149 ก้าวทันโลกดิจิทัล  จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต 
ส าหรับหลักสูตรของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จ านวน 9 หลักสูตร และ

หลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 (รหัส 61 เป็นต้นไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
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2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (รหัส 61 เป็นต้นไป)  
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
(รหัส 61 เป็นต้นไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 (รหัส 61 เป็นต้นไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (รหัส 61 เป็นต้นไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 (รหัส 61 เป็นต้นไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (รหัส 61 เป็นต้นไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 (รหัส 61 เป็นต้นไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (รหัส 62 เป็นต้นไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

10. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 (รหัส 61 เป็นต้นไป) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทั้งนี้ มีผลกับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เป็นต้นไป  

2. เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชา จ านวน 6 รายวิชา ของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ส าหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ดังนี้  
ที ่ รายวิชา การปรับปรุง 
1 997-310  งานออกแบบสถาปัตยกรรม 4 จ านวน  4(0-8-4) หน่วยกิต ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
2 997-311  งานออกแบบสถาปัตยกรรม 5 จ านวน  4(0-8-4) หน่วยกิต ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
3 997-410  งานออกแบบสถาปัตยกรรม 6 จ านวน   4(0-8-4) หน่วยกิต ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
4 997- 411 งานออกแบบสถาปัตยกรรม 7 จ านวน  4(0-8-4) หน่วยกิต ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
5 997-414  การเตรียมวิทยานิพนธ์            จ านวน  3(0-6-3) หน่วยกิต ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
6 997-530  สหกิจศึกษา                         จ านวน  6(0-40-0) หน่วยกิต              ปรับปรุงเงื่อนไข 

 

ทั้งนี้ มีผลกับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
เป็นต้นไป  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
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7.7  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
ตามความในมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.  2559 

ก าหนดไว้ว่า “ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงินและบัญชีรายรับรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 
90 นับแต่วันสิ้นปีบัญชี” เพ่ือเป็นการน าเสนอฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงิน อีกทั้งยังแสดงถึงผลการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จ ากัด ได้ด าเนินการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน และงบกระแสเงินสด
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยนี้เป็นการเสนอรายการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยในส่วนกลางคือวิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขต
ปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง ที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จ านวน 288 หน่วยบัญชี รวมทั้งกองทุนวิทยาเขต/คณะ กองทุนวิจัย กองทุนอื่น ๆ และโครงการจัดการศึกษา
พิเศษ จ านวน 103 กองทุน/โครงการ 

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เสร็จสิ้นแล้ว 
ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของมหาวิทยาลัยแบบมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นการแสดงความเห็นว่าข้อมูลบางส่วนในงบ
การเงินไม่ถูกต้องอย่างมีสาระส าคัญ หรือในกรณีผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
โดยข้อมูลดังกล่าวมีสาระส าคัญ 

งบแสดงฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  
- สินทรัพย์หมุนเวียน/ไม่หมุนเวียน 
 จากผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2564 รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 แสดงสินทรัพย์หมุนเวียนปีงบประมาณ 2564 เป็นจ านวนเงิน 
12,985.51 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จ านวน 137.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.05 สินทรัพย์   
ไม่หมุนเวียน จ านวนเงิน 24,676.84 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน 1,619.17 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.02 และมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวนเงิน 37,662.35 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน 1,481.21 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.09 

- หนี้สินหมุนเวียน/ไม่หมุนเวียน จ านวนเงิน 1,737.52 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 
2563 จ านวน 332.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.05 หนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวนเงิน 630.45 ล้านบาท ลดลง
จากปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน 31.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.80 และหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,367.97 ล้านบาท 
ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ 13.32 

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
รายได้จากการด าเนินงาน รายได้ทั้งหมดของปีงบประมาณ 2564 มีทั้งสิ้น 15,663.85 

ล้านบาท มีรายได้ลดลงจากปี 2563 จ านวนเงิน 1,138.57 ล้านบาท  
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ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้น ารายงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 (นัดพิเศษ) เมื่อวัน 18 มีนาคม 2565 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 4(3/2565) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เพ่ือพิจารณาแล้ว  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตและรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

8.1  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย    

ได้น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 401(9/2561)  
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ถึงครั้งที่ 425(2/2565) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 มีประเด็นข้อเสนอแนะทั้งหมด 
จ านวน 125 ประเด็น โดยมีความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ 64.9 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 59 ประเด็น คิดเป็น
ร้อยละ 47.2 ส าหรับในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 425(2/2565) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2565 มีจ านวนประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน 4 ประเด็น ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ทั้งนี้ ข้อมูลการด าเนินงานตามข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://sites.google.com/psu.ac.th/psucouncil 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

8.2  รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 

ตามความในหมวด 3 ข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ว่า “การเบิกจ่ายเงินรายได้ที่มิได้ก าหนดไว้
ในระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการของมหาวิทยาลัย หากหัวหน้าส่วนงานเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องจ่าย 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความถูกต้องแล้ว ให้น าเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณา
อนุมัติ แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” นั้น 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ที ่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบ 
ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

วิทยาเขต 
ประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563 

รวม เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 

เกี่ยวกับกิจการ
นักศึกษา 

เกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากร 

เกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ 

หาดใหญ่ 5,181,642.01 3,631,706.00 3,658,280.49 10,551,790.54 23,023,419.04 






