
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 428(5/2565)  

วันเสาร์ที ่17 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  

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

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

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
17. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
19. รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สหกะโร กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วาระที่ 2 ร่าง 
ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมติเวียน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 แลว



2 

21. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

22. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธศิักดิ์  ดือเระ

23. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
นายเรวัต  รัตนกาญจน์

24. รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

26. นางสาวรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 

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

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

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์อาซีซัน  แกสมาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
6. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์
8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

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

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย

10. นางปัทมา  กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
หัวหน้างานการประชุม กองกลาง
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ผู้มาประชุมไม่ได้ 
ไม่มี 

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.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
12. ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์   
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคิม  สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
17. ดร.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร  อัยรักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
20. ดร.สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  

อรรถกระวีสุนทร 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ค ารณ  พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  มาลยารม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช  สันติอมรทัต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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28. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล  สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
30. นางอภินันท์  ปานเจี้ยง ผู้อ านวยการกองคลัง 
31. นายนิติธร  ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

วิทยาเขตหาดใหญ ่
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.  ดร.ภักดี  ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน  แตอาลี ผู้อ านวยการสถาบันฮาลาล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  ศิรินุพงศ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 

 

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

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

 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

 

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  รายงานผลและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
อธิการบดีแจ้งว่าด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้แจ้งผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้คะแนน 87.20 คะแนน คะแนนลดลงจากปี 2564 2.25 คะแนน 
อยู่ในระดับ A ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.08 คะแนน การปฏิบัติหน้าที่ 87.98 คะแนน การเปิดเผยข้อมูล 87.79 คะแนน  
การปรับปรุงการท างาน 85.71 คะแนน คุณภาพการด าเนินงาน 83.71 คะแนน การใชอ านาจ 82.5 คะแนน การใช
งบประมาณ 76.01 คะแนน การแกปญหาการทุจริต 75.90 คะแนน และการใชทรัพย์สินของทางราชการ 75.88 
คะแนน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มี 3 แบบ ได้แก่ แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน แบบ
ส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

 

     ที่ประชุมรับทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 427(4/2565)  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ด้วยอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ได้น าเสนองบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ด้วยมหาวิทยาลัยจะเริ่มด าเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ เงินอุดหนุน
จากรัฐ และเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยได้มาตามข้อ 5(2)-(7) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 โดยมหาวิทยาลัยจะต้องเสนองบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
มาตรา 23(10) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยจึงได้เสนองบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสถานะการเงิน รายรับจริง รายจ่ายจริงของมหาวิทยาลัย 
ข้อมูลแนวทางการบริหารงบประมาณและการเงิน ข้อมูลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อมูลงบประมาณ
รายรับ-งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566 ข้อมูลงบประมาณ
รายรับ-งบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 และข้อมูลการใช้งบประมาณเงินรายได้
สะสม ปีงบประมาณ 2566 โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สรุปได้ดังนี้  
                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

รายได้ของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 

เพ่ิม / (ลด) ร้อยละ สัดส่วน 
2565 2566 

1. งบประมาณรายรับ  12,724.3446    14,545.3023   1,820.9577  14.31 100.00 

   1) เงินอุดหนุนจากรัฐ 5,185.9958 5,185.0062 (0.9896) (0.02) 35.65 

   2) รายได้มหาวิทยาลัย 7,538.34880 9,360.2961 1,821.9473 24.17 64.35 

2. งบประมาณรายจ่าย 14,278.2472 16,487.5063 2,209.26 15.47 100.00 

   1) งบบุคลากร 5,395.2099 5,533.5393 138.3294 2.56 33.56 

2) งบด าเนินงาน 4,245.3281 5,483.5342 1,238.2061 29.17 33.26 

3) งบลงทุน 1,939.7897 2,439.1723 499.3829 25.74 14.79 

4) งบอุดหนุน 2,029.7379 2,949.9768 920.2389 45.34 17.89 

5) งบรายจ่ายอื่น 668.1816 81.2837 (586.8979) (87.84) 0.49 

รายรับสูง/(ต ่ากว่า) รายจ่าย (1,553.9026)  (1,942.2040)       

รายรับสูง/(ต ่ากว่า) รายจ่าย ร้อยละ (12.21)  (13.35)        
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานวิเคราะห์งบการเงินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564 ดังนี้ 

1. ยอดรวมสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562–
2564 ในขณะที่มีการลดลงของยอดรวมหนี้สินและการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์สุทธิ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีมูลค่า
สูงที่สุดคือรายการเงินลงทุนระยะสั้น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่คือรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
และรายการเงินลงทุนระยะยาว 

2. ยอดรวมหนี้สินของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลงในช่วงปีงบประมาณ 2562 -2564 
โดยยอดรวมรายการเงินรับฝากระยะสั้นและรายการเงินรับฝากระยะยาวเป็นหนี้สินส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย 

3. ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน (สินทรัพย์สุทธิ) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตลอดช่วง
ปีงบประมาณ 2562–2564 โดยรายการที่มีมูลค่าสูงที่สุด คือ รายการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม แต่การเพิ่มข้ึน
ของรายการดังกล่าวมีแนวโน้มที่ลดลง 

4. มหาวิทยาลัยยังคงมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาแต่มีแนวโน้มที่ลดลง 
ทั้งนี้ เนื่องจากยอดรวมรายได้ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่ลดลง ในขณะที่ยอดรวมค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มากนัก 

5. รายได้หลักของมหาวิทยาลัย คือ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ และรายได้จาก
งบประมาณ หากพิจารณาจากแหล่งรายได้แล้ว รายได้หลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รายได้จากงบประมาณ 
และรายได้จากการให้บริการรักษาพยาบาล อนึ่ง รายได้จากพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น รายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา และรายได้จากการให้บริการวิชาการ เป็นต้น แต่ละรายการมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดรวม
รายได้ในแต่ละปีงบประมาณ 

6. ค่าใช้จ่ายหลักของมหาวิทยาลัยคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 
50 ของยอดรวมค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายหลักอ่ืน ๆ ประกอบด้วย รายการค่าวัสดุ รายการค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
และรายการค่าใช้สอย ทั้งนี้ รายการค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจาก
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ประเภท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

7. มหาวิทยาลัยมีสภาพคล่องที่สูงมากและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ท าให้จ าเป็นต้องพิจารณา
การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ในขณะที่ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และความสามารถ
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่
เพ่ือสร้างรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 และคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 6(5/2565) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

 1. การจัดท างบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยเป็นลักษณะขาดดุล 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าเป็นการขาดดุลในช่วงระยะสั้นที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์
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โควิดที่ท าให้รายได้ลดลง หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นการขาดดุลต่อเนื่องต่อไปในระยะยาว เพราะหากเป็นการขาดดุล 
ต่อเนื่องระยะยาวทุกปี ปีละประมาณ 2,000 ล้านบาท จากสถานะเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยที่มี เงินลงทุน
ระยะสั้น ระยะยาว ประมาณ 17,000 ล้านบาท ภายใน 10 ปี เงินรายได้สะสมก็จะหมดไป  

2. มหาวิทยาลัยต้องจัดท า Medium Term Financial Plan อย่างต่อเนื่อง เพื่อท าให้
ทราบภาพอนาคตทางการเงินของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน และมหาวิทยาลัยต้องมีแนวทางเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
และสื่อสารให้ชัดเจน ทั้งในระดับส่วนงาน วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 

3. ภาพรวมงบประมาณของมหาวิทยาลัย ณ ขณะนี้ Core Business จะเป็นส่วนของการ
บริการรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยควรจะต้องมี Core Business เป็นเรื่องอ่ืนด้วย จากเงินรายได้สะสมและสินทรัพย์
ที่มีอยู่ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงน้อย การด าเนินการไม่ยากเกินไป เห็นผล  
ในระยะสั้น เพ่ือจะก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมที่จะสนับสนุนเรื่องการจัดการศึกษาต่อไป เช่น การบริหารทรัพย์สิน การจัดการ
ที่ดินให้เป็นประโยชน์ การลงทุนสร้างที่จอดรถ เป็นต้น 

4. งบประมาณรายจ่าย ต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายผันแปร
และค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเท่าไร ซึ่งค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนจะต้องรู้ว่าลงทุนเพื่ออะไร หรือโครงการอะไร และ
จะให้ผลตอบแทนเมื่อไร ซึ่งผลตอบแทนอาจพิจารณาทั้งในมิติของเงินและมิติประโยชน์ต่อสังคม และสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายประจ าไม่ควรจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากสัดส่วนค่าใช้จ่ายประจ าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะสะท้อนถึงความไม่มี
ประสิทธิภาพในการ Share Resources ของมหาวิทยาลัย 

5. การน าเงินสะสมไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ จะต้องมีแผนธุรกิจของแต่ละโครงการ
เพื่อจะได้พิจารณาเห็นความส าเร็จ และความสามารถในการที่จะมีรายรับกลับมามากน้อยเท่าไร จะก าไรหรือขาดทุน
อย่างไร ซึ่งโครงการที่มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะลงทุน ณ ขณะนี้ยังไม่มีแผนธุรกิจ ขอให้เร่งท าแผนธุรกิจให้ชัดของแต่ละ
โครงการ 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประธานที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. การจัดท างบประมาณควรมี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจัดท าเพื่อจะเสนอของบประมาณจาก

รัฐบาลอีกส่วนหนึ่งเป็นการวิเคราะห์งบการเงินซึ่งควรจะท าตอนครึ่งปี งบประมาณของมหาวิทยาลัยเริ่ม 1 ตุลาคม 
ดังนั้น ส าหรับปีต่อไปควรจะพิจารณาว่าเรื่องของการวิเคราะห์การเงินของมหาวิทยาลัย สถานการณ์ทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์งบประมาณการเงินที่ผ่านมา รวมทั้งทิศทางส าหรับอนาคตควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาภายในเดือนมีนาคม เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณของปีถัดไป ซึ่งจะท าให้เห็น
ภาพที่ชัดเจนและจัดงบประมาณได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

2. ระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยมีความส าคัญ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าจะพัฒนาระบบ
บัญชีของมหาวิทยาลัยอย่างไรให้ดีขึ้น โดยขอให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินพิจารณาว่าควรจะมี
อนุกรรมการช่วยพิจารณาในเรื่องระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
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3. เร ื ่องรายรับและรายจ่าย ร ัฐบาลได้จ ัดสรรงบประมาณผ่านส านักงบประมาณให้
มหาวิทยาลัยลดลง การจัดสรรงบประมาณได้เปลี่ยนจากการจัดสรรตามส่วนงานเป็นการจัดสรรตามยุทธศาสตร์
และตามภาระหน้าที่ โดยงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกอว.) 
มหาวิทยาลัยจะต้องจัดท าโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับส านั กงาน      
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาว่าจะจัดการเรื่องดังกล่าวได้อย่างไร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีรายได้จ านวนหนึ่ง   
ที่มาจากส่วนราชการอื่น จังหวัด กระทรวงต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ ค่อนข้างดี 
อาจจะต้องน ามาพิจารณาว่าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยได้มากน้อยเพียงใด ส่วนทรัพย์สินทางปัญญาและผลงานวิจัย 
ซึ่งยังไม่น าไปสู่ เชิงพาณิชย์ ขอให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินพิจารณาว่าจะมีกลไกจัดการเรื่อง
การต่อยอดจากผลของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องยางพารา 
แต่ผลงานวิจัยยังไม่ได้น าไปสู่การสร้างรายได้ มหาวิทยาลัยอาจจะต้องพิจารณาขับเคลื่อนการน าผลงานวิจัยไปสู่
เชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดรายได้ โดยขอให้คณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
น าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาด้วยเช่นกัน 

4. ในด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนอาจจะต้องพิจารณาถึงเรื่องโครงสร้างของมหาวทิยาลัย 
เพราะมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่งปรับโครงสร้างและมีกิจการที่ต่อยอดจากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
ท าให้เกิดรายได้ โดยการเปิดบริษัทและมหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นหุ้นส่วน  

5. มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้สะสมประมาณ 17,000 ล้านบาท ซึ่งกระจายอยู่ตามคณะ
และส่วนงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยควรมีกลไกที่ท าให้เกิดรายได้จากเงินที่มี โดยขอให้ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา 
จันทร์ฉาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาเรื่องระบบบัญชีว่าควรจะมีกลไกอย่างไรที่
มหาวิทยาลัยสามารถหารายได้เพ่ิมจากเงินดังกล่าว 

6. การวิเคราะห์งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ โดยแบ่งยุทธศาสตร์เป็น 4 ด้าน อาจจะไม่
ครอบคลุมภารกิจทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งนอกจากเรื่อง
ความรู้ ทักษะความสามารถทางวิชาการแล้ว การสร้างคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นส่วนความส าคัญในการสร้างคน
ในอนาคต นอกจากนี้ อาจจะมีข้อจ ากัดเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาแบ่งเป็นเมทริกซ์  (matrix) ทั้งนี้   
ในการจัดท างบประมาณในปีถัดไป มหาวิทยาลัยควรจัดท างบประมาณเรื่องการวิจัยและวิเคราะห์เป็นการเฉพาะ  

7. มหาวิทยาลัยมีบริการทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาล
ทันตกรรม โรงพยาบาลสัตว์ การบริการเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีกลไกไม่เหมือนกับกลไกการบริหารมหาวิทยาลัย 
เช่น คณะแพทยศาสตร์ มีเงินรายได้ที่มาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) กองทุนประกันสังคม กองทุน
ข้าราชการ กรมบัญชีกลาง ซึ่งมีความซับซ้อน การวิเคราะห์งบประมาณโดยไม่น าส่วนของโรงพยาบาลมาวิเคราะห์
ท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของโรงพยาบาลมาจากงบประมาณแผ่นดิน มหา วิทยาลัย
อาจจะต้องพิจารณาให้ดีจะจัดการตรงนี้อย่างไร ซึ่งในการน าเสนอการจัดงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
แยกงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลทันตกรรม โรงพยาบาลสตัว์ 
เป็นต้น เพ่ือให้สามารถมองเห็นสภาพของแต่ละหน่วยงานได้ 
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8. มหาวิทยาลัยอาจต้องพิจารณาเรื่องการปรับองค์กร เช่น การจัดตั้ง Holding Company 
ซึ่งปัจจุบันยังไม่เห็นผลชัดเจน เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับเรื่องการลงทุนจะต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้ถึง  
ผลที่จะเกิดข้ึน รวมไปถึงการจัดท าแผนธุรกิจ (Business Plan) ซึ่งในเอกสารการประชุม มหาวิทยาลัยมีแผนการ
ใช้เงินรายได้สะสมส่วนกลางประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบถึง
ทิศทางท่ีเหมาะสม  

9. ผลผลิตของมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับผลผลิตของอาจารย์แต่ละคน หากมหาวิทยาลัยลงทุน
ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรน้อยอาจจะมีปัญหา รวมไปถึงเรื่องการบริหารบุคคล และการบริหารคนเก่ง (Talent 
Management) ที่ต้องการคนที่มีความสามารถ และการรักษาคนดีที่มีความสามารถ ซึ่งจะต้องให้ผลตอบแทน    
ที่คุ้มค่า อาจจะต้องปรับการบริหารงานบุคคลไปอีกรูปแบบหนึ่ง  

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้ 

1. ในการน าเสนองบประมาณครั้งนี้มีข้อมูล 3 ส่วนรวมกัน ได้แก่ 1) การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2) รายงานสถานการณ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และ 3) แผนและแนวทางการด าเนินการ
ในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยควรแยกประเด็นทั้ง 3 ส่วนให้ชัดเจน ส าหรับการตั้งงบประมาณแบบขาดดุล มหาวิทยาลัย
ควรจัดท า Midterm Projection ซึ่งมีความส าคัญเพ่ือดูแนวโน้มสถานะการเงินในระยะ 5-10 ปี  

2. มหาวิทยาลัยควรจัดท างบประมาณภาพใหญ่ให้เห็นว่าแหล่งที่มาของเงินทุน (Sources 
of Funds) กับแหล่งใช้ไปของเงินทุน (Used of Funds) ใน 3-5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร ซึ่งจ าเป็นจะต้องช่วยกัน
พิจารณาว่า ในระยะปานกลางถึงระยะยาวท าอย่างไรมหาวิทยาลัยจึงจะเกิดอิสรภาพทางการเงิน (Financial 
Independence) การพึ่งพิงภาครัฐจะต้องน้อยลง มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ใน
ระยะกลางและระยะยาว เพ่ือให้เห็นสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 

3. ในการจัดท างบประมาณ (Budget) มหาวิทยาลัยจะต้องท าให้สมดุล (Balance) 
ระหว่าง Top Down กับ Bottom up มากกว่าการมองแบบ Bottom up เนื่องจากเป็นการลงทุนส าหรับอนาคต 
(Investment for the Future) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจัดท าบัญชีโดยใช้เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ซึ่งเหมาะ
กับการดูงบลงทุนหรืองบประมาณจ่าย แต่ในการน ามาใช้วัดผลการด าเนินงานควรจัดท าบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง 
(Accrual Basis) จะท าให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่า 

4. งบประมาณการเงินของมหาวิทยาลัยภาพรวมอยู่เกณฑ์ดี ในอดีตระบบการเงินของ
มหาวิทยาลัยใช้วิธีหักเงินจากคณะต่าง ๆ มาท่ีส่วนกลาง ซึ่งในช่วงนั้นดอกเบี้ยสูงท าให้มหาวิทยาลัยสามารถดูแล
ทุกคณะได้ แต่ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยน้อยมาก นอกจากนี้ คณะที่มีเงินรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงตนเอง จะต้อง
พึ่งงบประมาณจากส่วนกลาง จะมีแผนระยะยาวในการด าเนินการอย่างไร สภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหาร
จะต้องพิจารณาในประเด็นนี้  

5. มิติโครงสร้างรายจ่ายในเรื่องของประเภทเม็ดเงินซึ่งจะสะท้อนถึงความสามารถในการ
เติบโตของ ม.อ. ในอนาคต จากข้อมูล ม.อ. มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของยอด
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รวมค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรจะต้องมีการวิเคราะห์และควบคุมงบทางด้านบุคลากรอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ โครงสร้างรายจ่ายตามมิติของภารกิจหลัก (Core Mission) งบประมาณต้องสนับสนุนไปที่ภารกิจหลัก
อย่างเหมาะสม ซึ่งภารกิจหลักของ ม.อ. คือ การสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการ
ที่ ม.อ. จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยกลุ่ม 1 และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจะต้องจัดสรรงบประมาณ
ตามภารกิจอย่างเหมาะสม  

6. รายได้ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยเป็นรายได้ที่มาจากโรงพยาบาล ซึ่งภารกิจของ ม.อ. 
ต้องไม่ใช่ผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Return) แต่ต้องเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และสังคม 
(Economic and Social Return) เป็นหลัก ส าหรับรายได้ที่มาจากหลักสูตรที่ไม่ใช่ปริญญา (Non-degree)     
ยังน้อยมาก นอกจากนี้ เนื่องจาก ม.อ. สังกัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier 
Research) แต่รายได้ที่มาจากการวิจัยยังค่อนข้างน้อย มหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนว่าใน 3-5 ปีข้างหน้า แหล่งรายได้หลัก
ควรจะมาจากการวิจัยอะไรที่เป็น Big Bang กว่านี้ที่เป็น Critical Mass มากกว่านี้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาแยกประเด็นงบประมาณรายรับในตารางสรุป แบ่งเป็นรายได้จากบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 
รายได้จากหน่วยงานรัฐอ่ืนที่สนับสนุน และรายรับจากบริการวิชาการ ซึ่งจะท าให้เห็นสยภาวะการเงินที่ชัดเจน  

7. มหาวิทยาลัยลงทุนในเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมจ านวนมาก แต่น าผลผลิตจากการ
วิจัยที่สร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยยังน้อยมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มี
หน่วยงานกลางที่จะเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการค้า เศรษฐกิจ เพ่ือมาช่วยด าเนินการในเรื่องนี้ รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ผลงานหรือน าผลงานวิจัยออกจ าหน่าย  

8. การวิจัยสร้างนวัตกรรมไปสู่การเพิ่มมูลค่า มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูง
ภาคอุตสาหกรรม ในต่างประเทศมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยไปร่วมท าวิจัย มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาให้นักวิจัย
ไปท างานร่วมกับภาคเอกชน 

9. การขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนเพ่ือพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยได้ร่วมพัฒนาปรับปรุง
พื้นที่หลายแห่ง ซึ่งไม่มีข้อมูลว่าหลังจากที่ไปร่วมขับเคลื่อนพื้นที่สู่ความยั่งยืนแล้วในเชิงเศรษฐกิจชุมชน สังคม 
ชุมชนมีรายได้ มีความมั่นคงในชีวิตดีขึ้นอย่างไร ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรน าเป้าหมายที่วางไว้มาวิเคราะห์และ
จัดท าข้อมูล นอกจากนี้ Holding Company มหาวิทยาลัยมีแผนในการพัฒนาอย่างไร โดยศาสตราจารย์ ดร.สนิท 
อักษรแก้ว ขอให้มหาวิทยาลัยน าเรื่องดังกล่าวปรึกษาหารือเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม    
เพ่ือให้เกิดรายได้  

10. เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งอยู่ในรูปกองทุนส่วนงานต่าง ๆ เช่น กองทุน
วิจัย กองทุนคณะ กองทุนพนักงาน เป็นต้น ซึ่งสะสมเงินในรูปเงินฝากธนาคาร มหาวิทยาลัยควรพิจารณาน าเงิน
ดังกล่าวไปลงทุนให้มีความเหมาะสม ในระยะสั้น ระยะยาว หรือรูปแบบกองทุนวิจัย รวมทั้งพิจารณาปรับรูปแบบ
กองทุนมารวมส่วนกลางเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการหารายได้เพ่ิมเติม  
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11. การใช้ความเข้มแข็งด้านการแพทย์ไปจัดท าโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเป็นเรื่องที่ดี 
เป็นการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ซึ่งจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
อาจจะต้องพิจารณาในประเด็นการผลิตบุคลากรให้ทันต่อการขยายตัวในการให้บริการสู่ตลาดต่างประเทศด้วย 

12. มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบใหม่ โดยคิดโจทย์ร่วมกับผู้ร่วมทุน (Partner) สามารถน างานวิจัยไปใช้ได้เลย ซึ่งจะท าให้รายได้ที่เกิดขึ้นมี
ความชัดเจน ส าหรับการบริหารงานวิจัยแบบเดิมต้องปรับให้มีการสร้างทีมวิจัยขนาดใหญ่ ร่วมกับภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง  

13. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาตรวจสอบงบประมาณด้านวิจัย ซึ่งข้อมูลที่น าเสนออาจจะ
ต ่ากว่าความเป็นจริง ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยจะเน้นด้านวิจัย ควรก าหนดให้กองทุนวิจัยจัดท าแผนการใช้เงิน ว่า 
ในปีถัดไปมีแผนการด าเนินงานอย่างไร 

14. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแก้ไขการใช้ค าในเอกสารน าเสนอ ค าว่า “งบประมาณ
แผ่นดิน” “เงินแผ่นดิน” ให้ตรงกัน  

15. มหาวิทยาลัยควรจัดท าข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ก่อนเริ่มการประชุมระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เข้าร่วมประชุมออก
จากห้องประชุม ส าหรับผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting มหาวิทยาลัย
ได้ท าการแบ่งกลุ่มย่อย (Breakout Room) เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ 
แก้วประดับ อธิการบดี ได้ออกจากห้องประชุม 

ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้รายงานว่า
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 425(2/2565) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ได้ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 016/2565 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ  
   (ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี)   
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
   (ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว)   
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3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข)   
4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
   ที่มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ  

 (นายสมพร ใช้บางยาง)   
5. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 

 (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ) 
6. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธศิักดิ์  ดือเระ) 
7. ผู้แทนสภาพนักงาน กรรมการ 

 (นางมาลี หังสพฤกษ์) 
8. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์) 
9. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20(6)  

 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 พ.ศ. 2559 และมิได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ประเภทบริหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
 สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
 พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง กรรมการ 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์) 
 

และขอให้ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี รายงานขั้นตอนกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 

1. วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ประชุมพิจารณาการแต่งตั้ง
เลขานุการและผู ้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ประกอบด้วย ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ       
นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วย  
เลขานุการ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมอีก 3 คน คือ นางจินตนา แก้วสลับนิล นายคงพล มนวรินทรกุล 
และนายไกรสิทธิ์ ปุราวัฒนากุล พิจารณาร่างก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี ร่างการประกาศรับสมัคร  
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี การสัมภาษณ์และรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ และร่างความคาดหวังในต าแหน่งอธิการบดี และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 426(3/2565) เพื่อพิจารณา
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เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี และรายชื่อส่วนงานที่ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

2. วันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ออกประกาศเกี่ยวกับการ
สรรหาอธิการบดี จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 

2.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ก าหนด
แนวนโยบายการด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 

2.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ก าหนด
วัน เวลา และข้อก าหนดการปฏิบัติในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 

2.3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื ่อง 
รายชื่อส่วนงานที่จะให้ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 

2.4 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื ่อง 
การรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 

3. วันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ออกประกาศรับสมัครทั่วไป
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และแจ้งให้ส่วนงาน/องค์กร เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วย 
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย สภาอาจารย์ สภาพนักงาน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
องค์การนักศึกษาแต่ละวิทยาเขต โดยก าหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครทั่วไป 
และการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

4. วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้พิจารณากลั่นกรองข้อมูล
รายชื่อเบื้องต้น จากการเสนอชื่อและการเปิดรับสมัครทั่วไป จากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน เพ่ือให้ได้ 
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวนไม่เกิน 5 รายชื่อ 

5. วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีด าเนินการออกหนังสือทาบทาม
ผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยให้ผู้ตอบรับการทาบทาม
มาสนทนาจะต้องน าเสนอแนวคิด นโยบาย แผนการด าเนินงาน และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยก าหนดให้วันที่ 19 สิงหาคม 
2565 เป็นวันสุดท้ายในการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

6. วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีออกประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การกลั่นกรองเบื้องต้น จากการเสนอชื่อและการรับสมัครทั่วไป โดยมีผู้ตอบรับการทาบทามเพ่ือมาสนทนา และมี
ผู้ปฏิเสธการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 จ านวน 5 ราย ซึ่งมีผู้ตอบรับการทาบทาม จ านวน 1 ราย และปฏิเสธ
การทาบทาม จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
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ผู้ตอบรับการทาบทาม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ

   ผู้ปฏิเสธการทาบทาม 
1. นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
2. ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี
และการรับสมัครทั่วไป ไม่มีผู้มาสมัคร 

7. วันที่ 2 กันยายน 2565 และวันที่ 3 กันยายน 2565 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ได้สัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเห็นว่าข้อมูลจากการ
รับฟังดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากลั่นกรองการสรรหาอธิการบดี ดังนี้ 

(1) อดีตอธิการบดี 
(2) ผู้แทนบุคลากร 
(3) ผู้แทนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
(4) ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 
(5) ผู้แทนผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
(6) ผู้แทนกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
(7) ผู้แทนกลุ่มคณาจารย์ประจ าที่เป็นที่ยอมรับว่ามีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย การเรียน

การสอน การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(8) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ให้ข้อมูลทางเอกสารเป็น 

ลายลักษณ์อักษร) 
(9) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนสภาหอการค้า ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

(ให้ข้อมูลด้วยวาจาและให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร) 
8. วันที่ 8 กันยายน 2565 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสนทนากับผู้ตอบรับการทาบทาม

โดยผู้ตอบรับการทาบทามจัดเตรียมแผนงานเป็นเอกสารน าเสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. 2560 ข้อ 11(4) ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
พร้อมจัดท าสรุปความเห็น ความเหมาะสม และเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งชื่อ 

บัดนี้ การด าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น 
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 
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ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 แล้วทุกประการ ผู้สมควรที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อน าความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นิวัติ แก้วประดับ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 

ทั ้งนี ้ โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้พิจารณาแล้วมีความเห็นและเหตุผล
ประกอบการพิจารณาเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ เป็นบุคคลที่เหมาะสมการด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหลักการของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีความ
เข้าใจในระบบการบริหารงานตามปรัชญาการจัดการศึกษาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีภาวะผู้น า
ที่กล้าเปลี่ยนแปลง ประชาสังคมให้การยอมรับ มีความพยายามและความคิดริเริ่มเรื่องใหม่ ๆ ที่ท้าทายในบริบท
ของมหาวิทยาลัย สามารถน าพาและพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ทันสมัย และทันเหตุการณ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ เป็นนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถ  
มีความส าเร็จด้านการบริหารองค์กรเป็นอย่างดี เห็นได้จากผลงานในเชิงประจักษ์ที่ผ่านมา เป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการหารายได้ ทรัพยากรและการจัดหาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ สร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้าถึงง่าย รับฟังความคิดเห็น    
ของบุคลากรและด าเนินการเพื่อช่วยเหลือในงานให้ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่กระทบกับมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์วิกฤติสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคมและการบริการเชิงพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที กล้าตัดสินใจและมีจิตใจที่ค านึงถึงผลประโยชน์
ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ มีการบริหาร
จัดการโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เป็นผู้ที่ตั้งปณิธานมุ่งมั่นท าภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ให้สัมฤทธิ์ผลและตามรอยเบื ้องยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก        
ดังพระราชด ารัสของพระองค์ท่านที่ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 

ประธานที่ประชุมได้ด าเนินการตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 12 เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับรายงานผลการสรรหาอธิการบดีตามข้อ 11 แล้ว    
ให้สภามหาวิทยาลัยออกเสียงลงมติโดยวิธีการลงคะแนนลับ ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีเสนอมา ผู้ที่ได้รับการเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่มีอยู่ มติของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบชื่อที่เสนอมาแล้วให้น าความกราบบังคมทูล      
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
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กรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่ให้ความเห็นชอบชื่อที่เสนอมา หรือกรณีคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีเห็นว่าไม่มีผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีใหม่ตามวิธีการสรรหาที่สภามหาวิทยาลัยเห็นเหมาะสม” 

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน ประกอบด้วย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
3. นางปัทมา  กาญจนพงศ ์    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
ประธานที่ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการแจกบัตรลงคะแนนลับให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ที่มาประชุม และเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนลับ จ านวน 31 คน ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ฝ่ายเลขานุการได้ส่งบัตรลงคะแนนลับ Google form   
ซึ่งมีการสร้างรหัสเพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิในการลงคะแนน (Token) ทางอีเมล 

ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
ผู้มีสิทธิลงคะแนน  จ านวน  31 คน 
เห็นชอบ  จ านวน  24 คน 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน   1 คน 
ไม่ประสงค์ลงคะแนน  จ านวน   6 คน 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป และเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามความในมาตรา 40 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 จนกว่า
จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาอธิการบดีได้ประกาศใช้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว  ควรจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว
ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
5.2  การแต่งตั้งคณบดีคณะวิเทศศึกษา 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา ประกอบด้วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข นายวิจิตร ณ ระนอง รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะ  
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การบริการและการท่องเที่ยว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิเทศศึกษาพิจารณา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

2. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 3 หน่วยงาน 
ในคณะวิเทศศึกษา คือ ส านักงานบริหารคณะ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาเอเชียศึกษา เพ่ือจัดด าเนินการ
ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิเทศศึกษา ของแต่ละหน่วยงาน ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอ
ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี 
ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 

3. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะวิเทศศึกษา ที่ปฏิบัติงานในคณะวิเทศศึกษา 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 (วันที่ออกหนังสือแจ้งคณะวิเทศศึกษา) ซึ่งประสงค์จะเสนอ
ชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธาน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 

4. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิเทศศึกษา เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 

5. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาที่เป็นบุคลากรภายในเพื่อกลั่นกรอง
ข้อมูลรายชื่อเบื้องต้นจากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุม
ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาภายนอก เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะ
ที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา โดยพิจารณาแผนพัฒนาคณะประกอบ ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
จ านวน 5 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 2 ราย เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2565 

6. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิเทศศึกษาได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหาร
คณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาคณะ และประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวน  
แผนพัฒนาคณะเพื่อขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้
คณะกรรมการสรรหาคณะวิเทศศึกษา ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณะวิเทศศึกษา โดยแจ้งการตอบ
รับภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา 
จ านวน 1 ราย  

7. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาสนทนากับผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา
ในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การน า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะ  
และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิเทศศึกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
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8. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสม

จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา

ไดพิ้จารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งแล้ว แม้ผู้ที่เข้ารับการสรรหาจะมีประสบการณ์การบริหารมาก่อน 

แต่หากมีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งไม่ใช่วิทยาเขต

ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน การไปปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาเขตอื่นจะมีผลกระทบต่อ

ความเข้มแข็งของศาสตร์ที่ผู้เข้ารับการสรรหามีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ น ามาซึ่ง

ผลกระทบต่อหลักสูตร คณะและวิทยาเขตค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาในมิติความเข้มแข็งของศาสตร์และการ          

บริหารจัดการแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาจึงพิจารณาว่ายังไม่มีความเหมาะสม ซึ่งตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ.  2561 ข้อ 13 วรรคสาม 

ก าหนดว่า กรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาคณบดีเห็นว่าไม่มีผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณบดี หรือสภามหาวิทยาลัย

ไม่ให้ความเห็นชอบชื่อที่เสนอมา ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีใหม่ 

ตามวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยเห็นเหมาะสม     

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาจึงขอเสนอวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศกึษา

ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยขอให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ยกเว้นการปฏิบัติตาม ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12(1) (2) และ (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 

2. ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ 

3. ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง

คณบดีคณะวิเทศศึกษาอย่างเพียงพอและด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดี

คณะวิเทศศึกษาเพ่ือเชิญมาสนทนาต่อไป 

4. เมื่อได้รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา 

ตามท่ีกรรมการสรรหาคณบดีทาบทามแล้ว ให้ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าสนทนาและน าเสนอแนวทางการบริหาร

คณะตามแผนพัฒนาคณะต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา 

5. ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีด าเนินการตามข้อ 12(4)  และข้อ 13 ตามล าดับ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขต

ภูเก็ตรักษาการแทนคณบดีคณะวิเทศศึกษาไปพลางก่อน และเห็นชอบวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาตามที่

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาเสนอ 

 

 

 

 



20 
 

5.3  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพได้น าเสนอว่าคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 82(4/2565) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565    
ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติ ดังนี้ 

1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง จ านวนเงินทุนที่ได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 3 และศาสตราจารย์ วิธีที่ 3 
พ.ศ. .... 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3 ได้ก าหนดการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 3 และศาสตราจารย์ วิธีที่ 3 ซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะต้อง
เสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องเป็น
หัวหน้าโครงการวิจัย (Principal Investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ตามจ านวนเงินที่สภา
สถาบันก าหนด อย่างน้อย 5 โครงการ (life-time) และกรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ต้องเป็น
หัวหน้าโครงการวิจัย (Principal Investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ตามจ านวนเงินที่สภา
สถาบันก าหนด อย่างน้อย 10 โครงการ (life-time) กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ขอข้อมูลจ านวนเงินทุนจากภายนอก
สถาบันที่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับจากส านักวิจัยและพัฒนา ซึ่งแยกออกเป็น 4 สาขาวิชา คือ 
1) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3) สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 4) สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ประยุกต์ โดยขอข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561-
2567 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดจ านวนเงินทุนที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เหมาะสมในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 3 และศาสตราจารย์ วิธีที่ 3 

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง จ านวนเงินทุน
ที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 3 และ
ศาสตราจารย์ วิธีที่ 3 พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 
6 กันยายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบจ านวนเงินทุนที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 3 และศาสตราจารย์ วิธีที่ 3 แล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เรื่อง จ านวนเงินทุนที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 3 และศาสตราจารย์ วิธีที่ 3 พ.ศ. .... 

 

2.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 32 ราย ดงันี้  
2.1  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 19 ราย ดังนี้ 

2.1.1 อาจารย์สุรสิทธิ์ อรรคไกรสีห์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย   



21 
 

(รหัส 2176) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

2.1.2 อาจารย์ปรเมศวร์ สุวรรณโณ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปดิิกส์  
(รหัส 2166) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

2.1.3 ดร.อารีย์รัตน์ หนูนวล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (รหัส 
2107) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.1.4 อาจารย์สิตางศุ์ นิรัติศัยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย   
(รหัส 2176) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

2.1.5 อาจารย์สิริญทิพย์ กิตติวิสุทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจา รย์ สาขาวิชากุมาร   
เวชศาสตร์ (รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

2.1.6 อาจารย์จิดาภา พฤฒิกิตติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ (รหัส 2177) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

2.1.7 ดร.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา (รหัส 2110) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับ
เรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.1.8 ดร.อลิษา หนักแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(รหัส 1801) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์   

2.1.9 ดร.จักรัตน์ อโณทัย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (รหัส 5103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   
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2.1.10 ดร.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
สัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการ
สืบพันธุ์สัตว์ (รหัส 4124) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

2.1.11 ดร.เมธิณี อยู่เจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (รหัส 0183) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื ่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.1.12 ดร.ณัฏฐากร วรอัฐสิน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (รหัส 5103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.1.13 ดร.เกื้อ ฤทธิบูรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชานิเวศวิทยา (รหัส 0182) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.1.14 ดร.รัตนศักดิ์ เหมะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 0104) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.1.15 ดร.จ ุฑารัตน์ อินทปัน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการ
พอลิเมอร์ (รหัส 0165) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.1.16 ดร.ณัฐพร ทองศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(รหัส 1806) อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ (รหัส 180607) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

2.1.17 ดร.ณัฐดา ต้นวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(รหัส 3901) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

2.1.18 ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโ ลยีสารสนเทศ 
(รหัส 1806) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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2.1.19 ดร.อรวรรณ แซ่ลิ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
(รหัส 3303) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

2.2  อนุมัตใิห้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 9 ราย ดังนี้ 
2.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาอัยซะห์ ดาเด๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (รหัส 2195) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

2.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโร 
(รหัส 2156) อนุสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ (รหัสอนุสาขา 215601) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 
2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์ ชัชวาลา พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ 
(รหัส 2186) ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

2.2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ วิจิตรคุณากร พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาระบาดวิทยา (รหัส 2111) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ 
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี เจียรวิภา พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดย
วิธีที่ 1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ (รหัส 5103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ์ พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัส 650151) ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ 
(รหัส 2166) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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2.2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ จันทร์อุดม พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็ นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (รหัส 1120) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ 

2.2.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ชัยศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
ภาษา ต่างประเทศ คณะวิเทศศึกษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส (รหัส 7105) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

2.3  เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
2.3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา

ชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล (รหัส 2103) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 3 สาขาวิชา
เคมีอนินทรีย์ (รหัส 0133) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา จันทร์พรหมมา พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 3 สาขาวิชา
เคมีอนินทรีย์ (รหัส 0133) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.3.4 รองศาสตราจารย์  ดร.ส ุภ ิญญา ติ ๋วตระกูล ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็ น
ศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 3 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 3302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.4  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
2.4.1 อาจารย์อริศ หัสมา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 19 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 9 ราย เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ 
จ านวน 4 ราย และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
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3. การเทียบเคียงสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
ก าหนดกรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ยังไม่เคยเทียบเคียงสาขาวิชา และกรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เคย
เทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 และประสงค์จะขอเทียบเคียงสาขาวิชาและ
อนุสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.  2562 ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีผู้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ้น ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาใหม่ได้ โดยให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา นั้น 

มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแล้ว พิจารณา
การก าหนดชื่อสาขาวิชาและการเทียบเคียงสาขาวิชาให้เป็นชื่อสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  การก าหนด
ชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผู้ที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่เทียบเคียงสาขาวิชาใหม่ จ านวน 8 ราย ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาวิชา 
และการเทียบเคียงสาขาวิชาให้เป็นชื่อสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการ  
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 จ านวน 8 ราย
ตามท่ีเสนอ 

5.4  คัดเลือกประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
ด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เมื่อวันที่ 17 

มิถุนายน 2565 ตามความในข้อ 5(1) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ก าหนดไว้ว่า “ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ง  
เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ร.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ”  

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข ์จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 ราย 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.ชัยพฤกษ์ 
เสรีรักษ์ เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
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5.5  ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 
ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด  

ให้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยทุกปี และจะต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ CHE QA 
Online โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน นั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2564 
เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ ได้สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามแนวทาง
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2564 เบื้องต้น ดังนี้ 

Process strength (จุดแข็งหมวด 1-6) 
แนวทางที่มหาวิทยาลัยด าเนินการเพื่อตอบสนองค าถามพื้นฐานของหมวดกระบวนการ

ของเกณฑ์ หลายเรื่องมีประสิทธิผล ตอบสนองเจตจ านงที่ตั้งไว้และสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความ
ต้องการขององค์กรในระดับพื้นฐาน เช่น ผู้น าระดับสูงด าเนินการจัดท าทิศทางองค์กร (วิสัยทัศน์และค่านิยม) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการชี้น าองค์กร ผู้น าระดับสูงด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์  เพื่อใช้เป็นแผนผังในการ
เตรียมองค์กรให้ประสบความส าเร็จในอนาคต ผู้น าระดับสูงด าเนินการ รับฟังเสียงของลูกค้า เพื่อเฟ้นหาความ
คาดหวังและความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และน าข้อมูลมาปรับใช้ การด าเนินการดังกล่าว แสดงให้
เห็นถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าของผู้น าและบุคลากรทุกท่าน ในการน าเกณฑ์ EdPEx มาประยุกต์ใช้ใน
มหาวิทยาลัยฯ เพื ่อก้าวสู ่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที ่มีผลการด าเนินการเป็นเลิศ (High-Performance 
Organization) 

Process OFI (โอกาสในการปรับปรุง หมวด 1-6) 
1. แนวทางที่มหาวิทยาลัยด าเนินการเพื่อตอบสนองค าถามพื้นฐานของหัวข้อต่าง ๆ

ในเกณฑ์ EdPEx ยังขาดความเป็นระบบหลายเรื่อง คือ ไม่พบการรายงานถึงการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน (ท า
อย่างไร) ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ด าเนินขั้นตอน (ใครท า) สถานที่/ เวทีที่ใช้ (ท าท่ีไหน) และช่วงระยะเวลา/ กรอบเวลาใน
การด าเนินการ (ท าเมื่อใด) ของแนวทางที่ใช้ ทั้งนี้การด าเนินการอย่างเป็นขั้ นตอนและมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการท าซ ้าได้ ประเมินได้ และสามารถน าข้อมูลและ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการปรับปรุงและการเรียนรู้  ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีคู ่มือการด าเนินงานที่ชัดเจน 
สามารถอธิบายวิธีด าเนินการขององค์กรได้ในทุกเรื่อง และส่งผลให้ทุกแนวทางที่ใช้มีระดับความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2. ไม่พบการใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะส าหรับโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity
For Improvement Comments) ในแต่ละหมวดของรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(Feedback Report) ของปีที่ผ่านมา การพัฒนาเพื่อยกระดับความสมบูรณ์ (Maturity) ผ่านการใช้ประโยชน์
จากรายงานดังกล่าว จะช่วยยกระดับการเรียนรู้ (Learning) ของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นการปรับปรุงโดยใช้
ข้อมูลจริง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ไปจัดท า
แนวทางการจัดท าแผนในการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. ปรับปรุงระบบงานส าคัญของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยก าหนดขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ สถานที่ และช่วงระยะเวลาในการด าเนินการ รวมทั้งก าหนดกรอบเวลาในการทบทวน แบ่งเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้ 1) ระบบงานบริหารมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ 2) ระบบบริหาร/ระบบปฏิบัติการของพันธกิจส าคัญ เช่น 
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ พันธกิจสังคม ทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง เป็นต้น และ 3) ระบบ 
ปฏิบัติการของกระบวนการท างานส าคัญ (Operation Systems) เช่น ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ระบบ
การรับนักศึกษา ระบบการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร ระบบการรับบุคลากรใหม่ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร ระบบการเบิกจ่าย เป็นต้น 

2. สนับสนุนให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของทุกระบบงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีการปรับปรุง พัฒนาระบบงาน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และแนวทาง
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยบูรณาการเข้ากับกรอบการท างานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
อ านวยการวิชาชีพ (Academic Performance Framework: APF, Administrative/Professional Performance 
Framework: APPF) และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของบุคลากร  

3. พัฒนาทีมจัดท ารายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Feedback Report) 
ในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตให้เป็นหนึ่งใน Cross function team ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมติดตามตัวชี้วัด 
การติดตาม พัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต ประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานและ
ส่วนงานรับผิดชอบพันธกิจส าคัญ เช่น กองนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร 
ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ส านักวิจัยและพัฒนา ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม 
และกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยเป็นการมอบหมายทั้งปีตามแผน รวมถึงการจัดการระบบฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการประชุมติดตามงานของทีมบริหารมหาวิทยาลัย 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
ตามท่ีเสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการนโยบาย 

6.1  รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งจ้างงานออกแบบโครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
ภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารับทราบผล
การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติ ภูเก็ต และให้จัดท าแผนธุรกิจ (Business Plan) 
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ที่ชัดเจน และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 416(6/2563) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563      
ได้พิจารณาเรื่องแผนงานและยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการจัดท ารายละเอียดโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน เช่น แผนงาน แผนเงิน 
แผนด าเนินงาน และให้น าข้อเสนอและความคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ และให้น าเรื่องดังกล่าว
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นระยะ ๆ ในโอกาสต่อไป นั้น ตามแผนการด าเนินงานจะด าเนินการก่อสร้าง
อาคารโรงพยาบาล ในปี พ.ศ. 2566 จึงมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการออกแบบอาคารโรงพยาบาลเพื่อรองรับ
การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามภารกิจของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต  โครงการศูนย์สุขภาพ
นานาชาติอันดามัน 

ส าหรับประเด็นการท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment Report : EIA)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือตอบส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ให้ความเห็นเรื่องโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ส าหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ภูเก็ต ขนาด 300 เตียงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นโครงการประเภทสถานพยาบาล
ของสถาบันการศึกษาของรัฐไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  

แหล่งเงินประมาณ 
วิทยาเขตภูเก็ตได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับค่าจ้างออกแบบโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

ภูเก็ต เป็นจ านวนเงิน 99,259,259.00 บาท (เก้าสิบเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถว้น) 
โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ รหัสรายการ AIHC-Hos001 รายละเอียดตามบันทึก มอ 300/64-341 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติในหลักการให้โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ใช้งบประมาณเพ่ือ
การจ้างออกแบบอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ านวน 99,259,259 บาท โดยให้เป็นการใช้งบประมาณ   
ในการด าเนินโครงการในลักษณะงบขาดดุลสะสม (หรือการใช้รายได้สะสมติดลบ) โดยให้เป็นการขาดดุลสะสม
ของหน่วยงานย่อย คือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต เป็นการใช้จากเงินรายได้ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 รายการ AIHC-Hos001 

ทั้งนี้ งบประมาณค่าออกแบบดังกล่าว วิทยาเขตภูเก็ตได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามบันทึก มอ 300/64-522 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 แต่ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 
ตรวจสอบพบว่าการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปียังมิได้มีการอนุมัติ และจากการประสานงานกองนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผน ปรากฎว่า พิจารณาเปลี่ยนแปลงให้ใช้งบประมาณในปีงบประมาณ 2565  ในลักษณะเดิม 
คือ เงินรายได้ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2565 รายการ 
AIHC-Hos001 ซึ่ง กองนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน ได้ด าเนินการตั้งรหัสรายการงบประมาณดังกล่าวในระบบ 
MAS รองรับไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2565  
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ราคากลางงานและขอบเขตของงานจ้างออกแบบ 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามค าสั่งเลขท่ี 60237/2564 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 

2564 และคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน ตามค าสั่งที่ 0227/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
ได้จัดท ารายงานผลราคากลางและขอบเขตของงานตามหนังสือเลขที่ มอ 301.3/65-199 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2565 ได้รับอนุมัติราคากลางจ านวน 99,259,259.00 บาท (เก้าสิบเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบ
เก้าบาทถ้วน) และได้รับอนุมัติเห็นชอบตามเสนอแล้ว  

ราคากลางที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณใช้อัตราประมาณ ร้อยละ 4 ของวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้าง โดยเป็นการค านวณตามหลักเกณฑ์แห่งกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 การจ้างออกแบบดังกล่าวเป็นประเภทงาน
สถาปัตยกรรม ลักษณะงานซับซ้อนมาก ตามหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ กค 0405.4/ว357 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 จึงต้องใช้อัตราค่าจ้างตามบัญชี 1 แห่งกฎกระทรวงฯ รายการงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนมาก 
อันเป็นขนาดโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 750 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2,500 ล้านบาท ซึ่งก าหนดให้
ใช้อัตราค่าจ้างออกแบบไม่เกิน ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง (วงเงินงบประมาณก่อสร้างโดยประมาณ 
คือ 2,481,481,482.00 บาท)  

อ านาจในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1026/2561  สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561   

มอบอ านาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอ านาจ
ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน โดยให้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย อนุญาต 
อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ รับทราบ และด าเนินการอ่ืนใดทุกกระบวนการที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (โดยไม่ก าหนดวงเงิน) แต่อ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000.00  บาท 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
1) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาเขตภูเก็ตได้ด าเนินการจัดท าแผนการ

จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 และข้อ 12 โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ ณ วันที่  
30 กรกฎาคม 2564  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตงาน (Terms of 
Reference) รายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2) จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง วิทยาเขตภูเก็ตได้ด าเนินการจัดท ารายงานขอจ้างออกแบบ
โครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก ตามบันทึก มอ 301.11/65-569 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2565 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 140 
ความว่า เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานที่เสนอ ตามข้อ 140 วรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหนา้ที่
ด าเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้   
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3) การเชิญชวนผู้ให้บริการ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบ โดยวิธีคัดเลือก   
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 60031/2565 สั่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 149 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว348 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบ โดยวิธีคัดเลือก ขอความเห็นชอบในการจ้าง
ออกแบบโครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก โดยได้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการ      
ตามระเบียบฯ ข้อ 149 วรรคหนึ่ง (1) ตามบันทึก มอ 301.11/65-610 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยพิจารณา
คัดเลือกเชิญชวนผู้ให้บริการ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) บริษัท แอเรีย จ ากัด  
2) บริษัท ดีเอชเอ คอนซัลติ้ง จ ากัด 
3) บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จ ากัด 

4) ก าหนดวันยื่นข้อเสนอ ก าหนดหากสนใจเข้าร่วมเสนองาน สามารถส่งหนังสือตอบรับ
การเข้าร ่วมเสนองานออกแบบ พร้อมยื ่นเอกสารหลักฐานข้อเสนอในรูปแบบ PDF File ทางอีเมลถึง 
sukonrat.s@phuket.psu.ac.th ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  ปรากฏว่า      
ผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย สนใจเข้าร่วมยื่นหลักฐานโดยใช้อีเมล เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับซองยื่นข้อเสนอ ได้ด าเนินการ
ส่งอีเมล์ที่เป็นไฟล์เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย ให้แก่คณะกรรมการฯ ทุกท่าน  

5) การพิจารณาผลการคัดเลือก  
  คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบ โดยวิธีคัดเลือก ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 31 

มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 215 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่
เวลา 9.00 - 9.30 น. ท าการตรวจสอบหลักฐานการยื่นข้อเสนอ และคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ปรากฏผลการ
พิจารณา ดังนี้ 

5.1) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย ไม่เป็นผู้
มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

5.2) ตรวจสอบเอกสารและแบบที่น าเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือก ปรากฏว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอทั้ง 3 ราย ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

5.3) ตรวจสอบข้อเสนอทางด้านคุณภาพ ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามท่ีก าหนด  

และเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป รับฟังการน าเสนอกรอบแนวคิดในการออกแบบ ประชุม
รับฟังกรอบแนวคิดในการออกแบบ ณ ห้องประชุม 215 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียงล าดับตามการแจ้งความจ านงยื่นเสนอราคาและเอกสารการยื่นข้อเสนอ รายละ 
45 นาที และคณะกรรมการใช้เวลาซักถามรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เพ่ิมเติมรายละ 15 นาที โดยล าดับการน าเสนอ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จ ากัด บริษัท แอเรีย จ ากัด และ
บริษัท ดีเอชเอ คอนซัลติ้ง จ ากัด   
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6) ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาด้านคุณภาพของผู้ยื่น

ข้อเสนอทั้ง 3 ราย มีรายละเอียดการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ โดยผลการพิจารณาเรียงล าดับคะแนนคุณภาพ 
ดังนี้ 

1) ล าดับ 1 บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จ ากัด ได้คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 100 

2) ล าดับ 2  บริษัท แอเรีย จ ากัด ได้คะแนนคุณภาพร้อยละ 80  
3) ล าดับ 3 บริษัท ดีเอชเอ คอนซัลติ้ง จ ากัด ได้คะแนนคุณภาพร้อยละ 72  
และการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผลการพิจารณาคะแนนคุณภาพ

ดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด คือ บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
อาศรมศิลป์ จ ากัด โดยเสนอราคาค่าบริการออกแบบโครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต เป็นเงิน 
96,000,000.00 บาท (เก้าสิบหกล้านบาทถ้วน) ก าหนดยืนราคา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 ก าหนด
ส่งมอบงานภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ซึ่งราคาที่เสนอต ่ากว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 
3,259,259.00 บาท (99,259,259 – 96,000,000) ต ่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 3.28 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบ โดยวิธีคัดเลือก จึงเห็นสมควรให้บริษัท สถาปนิก
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จ ากัด ผู้ที่ได้รับคะแนนคุณภาพมากที่สุดเป็นผู้ชนะการคัดเลือกเป็นออกแบบ
โครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต วงเงินค่าบริการออกแบบ 96,000,000.00 บาท (เก้าสิบหกล้านบาท
ถ้วน) ก าหนดยืนราคา 30 วัน นับแต่ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม  2565 ก าหนดส่งมอบงานภายใน 240 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา จะครบก าหนดระยะเวลาการยืนราคาในวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัท สถาปนิกชุมชน
และสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จ ากัด ยินดียืนราคาไปจนกว่ามหาวิทยาลัยจะพร้อมท าสัญญา  รายละเอียดตาม
หนังสือ ที่ ARS_114/2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ราคาจ้างออกแบบจ านวน 96,000,000.00 บาท 
(เก้าสิบหกล้านบาทถ้วน) ที่บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จ ากัด เสนอมานั้นเป็นอัตราที่ไม่เกิน
อัตราตามที่กฎกระทรวงฯ ก าหนดไว้ 

วิทยาเขตภูเก็ตได้จัดส่งรายงานผลการจ้างออกแบบน าเสนออธิการบดีเพื่อน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการจัดจ้าง รายละเอียดตามบันทึก มอ 300/65-206 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565  
และบันทึก มอ 300/65-418 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565   

คณะกรรมการนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และพัสดุ ในคราวประชุมครั้งที่ 
5(4/2565) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และครั้งที่ 7(6/2565) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณากลั่นกรอง
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอ านาจของอธิการบดีก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้ว มีมติรับทราบและเห็นชอบการ
ด าเนินการจัดจ้าง 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมต ิดังนี้  
1. รับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบ โดยวิธี

คัดเลือก ซึ่งพิจารณารับราคา บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จ ากัด เป็นผู้ให้บริการซึ่งได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุด ในวงเงิน 96,000,000.00 บาท (เก้าสิบหกล้านบาทถ้วน) 
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2. อนุมัติสั่งจ้างงานออกแบบโครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 
จากบริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จ ากัด ในวงเงินค่าออกแบบ จ านวน 96,000,000.00 บาท 
(เก้าสิบหกล้านบาทถ้วน)   

ทั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดแผนงานภาพรวมของโครงการ ประธานที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัย
น าเสนอคณะกรรมการนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและพัสดุ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

6.2  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา: หลักสูตรด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ 

ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์  
(AI) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์ไทย ซึ่งประกอบด้วย 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งในนามของสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI engineering institute; 
AIEI) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เป็นผู้บริหารงานหลัก และมีผู้แทนของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเครือข่าย
และภาคเอกชนร่วมเป็น AIEI board of director โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) เป็นผู้จัดงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทั้ง 6 
มหาวิทยาลัยต่างมีอิสระในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กลางของสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 
ตามจุดเน้นที่แตกต่างของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่มีความร่วมมือกันในการให้นักศึกษาจากสถาบันในเครือข่ายมา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชา ที่นักศึกษาสนใจ และโอนย้ายหน่วยกิตและผลการเรียนกลับมายังสถาบันต้นสังกัด  

ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพสูงในสาขาที่เป็น     
ที่ต้องการของประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เลือกจุดเน้นผลิตบัณฑิต  2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และบรรลุวัตถุประสงค์
ของแนวทางการจัดท ารูปแบบจัดการการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยในเครือขา่ย
ต้องผ่านการรับรองหลักสูตร AIEI โดยสภามหาวิทยาลัยในแต่ละแห่ง เพื่อที่จะได้สามารถประกาศใช้งานตาม
หลักสูตร Sandbox ดังกล่าว และสามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานต่อไป   

คณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6(5/2565) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการด าเนินการเรื่องการบริหารจัดการ  
ที่เหมาะสมก่อนน าเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้เชิญประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
นวัตกรรมดิจิทัล ผู้ช่วยอธิการบดีศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานที่ให้เกิดความ
คล่องตัว ยืดหยุ่นและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ของการจัดท าการศึกษาที่แตกต่างจาก
มาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมีข้อสรุปด้านบริหารจัดการ ดังนี้  
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การบริหารจัดการโครงการ เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
และระบบอัจฉริยะ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างศาสตร์หลายศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัย ประสานและเชื่อมโยง
กับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการท างานร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น
และคล่องตัว มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาให้หลักสูตรดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของวิทยาลัยนานาชาติ 
ส าหรับการบริหารงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก สป.อว. จะบริหารจัดการโดยวิทยาลัยนานาชาติ ในกรณีที่
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากต่างคณะ และจากต่างสถาบัน มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณ
กลับไปคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนให้ และการบริหารหลักสูตรเชิงนโยบาย จะด าเนินการการภายใต้
คณะกรรมการซึ่งมีอธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน และคณบดีจากคณะ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ  

การรับนักศึกษา ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบจะจัดท าเป็นโครงการพิเศษเพ่ือเปิดรับ
นักศึกษาตามระบบ และมีแผนที่จะคัดเลือกนักเรียนเก่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ เตรียมความพร้อมให้ตั้งแต่
ระดับมัธยมเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวง อว. หรือแหล่งทุนอื่น เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษากลุ่มนี้ นอกจากนี้ หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้
นักศึกษาจากหลักสูตรอ่ืน ๆ สามารถเทียบโอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และเรียนเพ่ิมเติมอีกตามแผนการศึกษา เพ่ือขอรับ
ปริญญาใบที่สองได ้

การจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาอยู่ภายใต้วิทยาลัยนานาชาติ และสถาบัน 
วิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มีการจัดการการเรียนการสอนที่แตกต่างคือหลักสูตรจัดแผนการศึกษาให้นักศึกษา
สามารถจบได้ภายในระยะเวลา 3 ปี ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีผู้ประสงค์จะศึกษาต่อสามารถเรียนต่อเนื่อง
อีก 1 ปีเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผนการศึกษายังสามารถยืดหยุ่นจัดตามความต้องการเฉพาะทาง
ของผู้เรียน ความพร้อมของการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา/ชุดวิชาที่ เปิดสอน   
โดยวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และจาก
มหาวิทยาลัยในเครือข่าย นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 30 ล้านบาท 
เพ่ือจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายขนาดใหญ่เพ่ือการประเมินผลและใช้ในการเรียนการสอน นอกจากการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือขอรับปริญญา หลักสูตรยังได้จัดเตรียมชุดวิชา (Module) เพ่ือ Up-skill, Re-skill ทางด้าน 
Smart City (ร่วมมือกับกระทรวง DE) ด้าน Food Tech (ร่วมมือกับสถาบันอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร) และ
ด้าน Health Tech (ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์) ให้กับผู้สนใจทั่วไป 

การประสาทปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
และระบบอัจฉริยะและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ 
จะได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมต ิดังนี้ 
1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษาที่แตกต่าง

จากมาตรฐานการอุดมศึกษา หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์ไทย 
ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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2. เห็นชอบในหลักการในการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะด าเนินการก าหนดรายละเอียดต่อไป 

 
6.3  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 1/2566 เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษารุ่นใหม่
ทั้งกลุ่มนักศึกษาไทยและต่างชาติ ซึ่งต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการท างาน การพัฒนา
งานวิจัยและการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติต่าง ๆ 

2. ผลลัพธ์ของบัณฑิต ส าหรับแผนการศึกษาแบบ 1 มุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถสร้างงานวิจัยขั้น
สูงด้านทันตกรรมเพ่ือตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ และ/หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ และแผนการศึกษาแบบ 2 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ช่องปาก และมีทักษะการปฏิบัติงานทันตกรรมเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 7(6/2565) เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรระบุเอกลักษณ์ จุดเน้นของ
หลักสูตรที่ปรับปรุง และผลลัพธ์ของบัณฑิตในแต่ละแผนการศึกษาให้ชัดเจน  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องพิจารณาทักท้วง  

7.1  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ของคณะกรรมการนโยบายการศึกษา 

ด้วยคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 7(6/2565) เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ดังนี้ 

1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  

2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาเขตปัตตาน ี
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2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  

3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

4) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2566 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

5) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 
7.2 การแก้ไขจ านวนหน่วยกิตและค าอธิบายในการลงทะเบียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน การปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชาและรายวิชาบังคับก่อน การเปิดรายวิชาเลือกเสรี การปรับปรุงรายวิชา การเพิ่ม ปรับลด และ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
ของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 134(7/2565) 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 และครั้งที่ 135(8/2565) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขจ านวนหน่วยกิตและค าอธิบายในการลงทะเบียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
และรายวิชาบังคับก่อน การเปิดรายวิชาเลือกเสรี การปรับปรุงรายวิชา การเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. การแก้ไขจ านวนหน่วยกิตรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน ประจ าสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
ในโครงสร้างหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อให้จ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียน และการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับผลัดฝึกงานที่นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป คณะเภสัชศาสตร์      
โดยแก้ไข จ านวน 3 ประเด็น  ดังนี้ 

1) แก้ไขหน่วยกิตของรายวิชาฝึกปฏิบัติงานประจ าสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
ในโครงสร้างหลักสูตร หน้า 24 – 25 และ 34 – 35 จ านวน 9 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 596-683 ถึง รายวิชา 
596 – 689 และรายวิชา 596 – 690 ถึง รายวิชา 596 – 691 

2) แก้ไขค าอธิบายในข้อความ “หมายเหตุ” การลงทะเบียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานฯ 
ในโครงสร้างหลักสูตรหน้า 25 และ 35 จากข้อความเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น “นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชา
ฝึกปฏิบัติงาน รหัส 596-xxx ได้ตั้งแต่ 4 - 20 หน่วยกิต ตามที่แต่ละรายวิชาก าหนดไว้ โดยรวมจ านวนหน่วยกิต
แล้วไม่เกิน 20 หน่วยกิต” 
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3) แก้ไขหน่วยกิตของรายวิชาฝึกปฏิบัติงานฯ ในหัวข้อค าอธิบายรายวิชา หน้า 93 – 97 
จ านวน 11 รายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร ได้แก่ รายวิชา 596-681 ถึง รายวิชา 596 – 689 
และรายวิชา 596 – 690 ถึงรายวิชา 596 – 691 

2. การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา และเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับ
เรียนก่อน จ านวน 10 รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพบังคับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์   

3. การเปิดรายวิชาเลือกเสรี คือ รายวิชา 241-103 แนะน าปัญญาประดิษฐ์ (Introduction 
to Artificial Intelligence) จ านวน 3((2)-2-5) หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนให้หลายหลักสูตร  
ในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4. การปรับปรุงรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มสาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ คือ รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต โดยบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ส านักการศึกษา
และนวัตกรรมการเรียนรู้  

5. การเพิ่ม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 26 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 

2) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชบ าบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ 

4) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ 

5) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ 

6) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
มนุษย์และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์ 

7) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2565 
เปนตนไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8) เพ่ิมอาจารยประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 
1/2565 เปนตนไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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9) เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

11) ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12) เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 

13) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 

14) เพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 

15) เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 

16) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการนวดไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2 565     
คณะการแพทย์แผนไทย 

17) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะการแพทย์แผนไทย 

18) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการแพทย์แผนไทย 

19) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 

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

21) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

22) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

23) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
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24) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

25) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

26) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

6.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 6 หลักสูตร คือ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์   

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการแพทย์แผนไทย 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ   

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ 

5) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์ 

6) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะ
นิติศาสตร์  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

7.3  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 
2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์         

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
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7.4  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร การเปิดรายวิชา 
และการปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 130(4/2565) 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 และครั้งที่ 131(5/2565) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร การเปิดรายวิชาและการปรับปรุงเงื่อนไข
การเลือกเรียนภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563   
คณะวิเทศศึกษา 

2. การเปิดรายวิชา 979-023 นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม  

3. การปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพของหลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการบริการและการท่องเที่ยว  

เงื่อนไขเดิม เงื่อนไขท่ีปรับปรุง 
ภาษาไทย 
2.2.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ  
15 หน่วยกิต 
โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 
เพียง 1 ภาษาดังต่อไปนี้ โดยเจ้าของภาษาไม่สามารถ
เลือกภาษาของตัวเองได้ 

 

ภาษาไทย 
2.2.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 
15 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกแบบการเรียนได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
แบบที่ 1: ส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนตามแผนการศึกษาปกติ
ของหลักสูตรฯ ที่สังกัด สามารถเลือกเรียนภาษาต่าง 
ประเทศเพ่ืองานอาชีพ เพียง 1 ภาษาดังต่อไปนี้        
โดยเจ้าของภาษาไม่สามารถเลือกภาษาของตัวเองได้ 

 

แบบที่ 2: ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ Double 
Degree ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 
ในต่างประเทศของคณะฯ สามารถเลือกเรียนรายวิชา
ภาษาต่างประเทศใด ๆ เพื่อเทียบเป็นวิชาในกลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ โดยจะต้องมีจ านวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
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เงื่อนไขเดิม เงื่อนไขท่ีปรับปรุง 

ภาษาอังกฤษ 
2.2.2) Foreign Language for Professional Courses 
15 Credits 
Below is the list of foreign language courses 
available for selection. Students can choose, 
based on their preferences, ONE foreign 
language that is not their native language. 

ภาษาอังกฤษ 
2.2.2) Foreign Language for Professional Courses 
15 Credits 
Track 1: Students who study 4 years at FHT 
according to the normal study plan, will choose 
only ONE of the following languages. Students 
cannot choose their native language. 

 

Track 2: Students who participate in Double 
Degree program under the collaboration with 
the international institutes, will choose any 
foreign language(s) to transfer to a group of 
“Foreign Language for Professional Courses”. 
The accumulated credit of this subject group 
should be at least 15 credits. 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
8.1  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย    
ได้น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 401(9/2561)  
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ถึงครั้งที่ 427(4/2565) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 มีประเด็นข้อเสนอแนะทั้งหมด 
จ านวน 132 ประเด็น โดยมีความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ 63.5 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 59 ประเด็น คิดเป็น
ร้อยละ 44.7 ส าหรับในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 427(4/2565) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2565 มีจ านวนประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จ านวน 2 ประเด็น ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
ทั ้งนี ้ ข้อมูลการด าเนินงานตามข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัยทั ้งหมดสามารถดูรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที่ 
https://sites.google.com/psu.ac.th/psucouncil 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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8.2  สรุปผลการด าเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามยุทธศาสตรที่น าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2561-2565) 

ตามที่อธิการบดีและทีมบริหารได้เข้าสู่ต าแหน่งการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
8 ตุลาคม 2561 ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นั้น อธิการบดีได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโดยใช้แนวคิดตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 ที่ได้พัฒนาจาก
เอกสารแนวความคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยในคราวที่น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารและเป็นกรอบแนวทางการบริหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เป็นการ 
บูรณาการร่วมระหว่างการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร ซึ่งมปีระเด็นส าคัญ ดังนี้  

1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยประเมินความส าเร็จจากความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
จากการ Benchmarking กับมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศและอาเซียน พบว่า 

1) การจัดอันดับคุณภาพโดย Times Higher Education (THE)   
  Times Higher Education University Rankings 2022 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ติดอยู่ในกลุ่ม 1201+ ของโลก และอยู่ในกลุ่มอันดับ 6 ร่วมของมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทย  
 THE Award Asia 2022 ด้าน International Strategy of the Year มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 8 (SHORTLISTED) สถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธ์นานาชาติดีที่สุด 
 THE Impact Rankings 2021-2022 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินงาน

เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยผลการจัดอันดับ 
THE Impact Rankings 2022 ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัด
อันดับ ดังนี้ 

SDGs ระดับประเทศ ระดับโลก 

SDG 3 Good Health and Well-being อันดับ 7 อันดับ 401-600 
SDG 7 Affordable and Clean Energy อันดับ 9 อันดับ 301-400 
SDG 8 Decent Work and Economic Growth  2022 อันดับ 2 อันดับ 73 
                                                            2021 อันดับ 2 อันดับ 98 
SDG 14 Life Below Water อันดับ 5 อันดับ 101-200 
SDG 16 Peace Justice and Strong Institution อันดับ 5 อันดับ 301-400 
SDG 17 Partnerships for the Goals อันดับ 22 อันดับ 801-1,000 

 

2) SCImago Institutions Ranking (SIR) 2022 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัย
และความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการบนฐานข้อมูล Scopus ในระดับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถูกจัด
อยู่ในอันดับ 5 ของไทย (อันดับ 6 และ 5 ในปี 2563 และ 2564) และอันดับ 638 ของโลก (อันดับ 717 ในปี 2564) 

3) QS World University Rankings 2022 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดอันดับโลก 
6 สาขา ประกอบด้วย 1) สาขา Hospitality & Leisure Management เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และ
อันดับ 101-150 ของโลก โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัด
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อันดับในสาขานี้ 2) สาขา Agriculture & Forestry อันดับ 2 ร่วม ของประเทศไทย อันดับ 151-200 ของโลก 3) 
สาขา Chemical Engineering อันดับ 4 ของประเทศไทย อันดับ 401-410 ของโลก 4) สาขา Medicine อันดับ 
5 ของประเทศไทย อันดับ 451-500 ของโลก 5) สาขา Chemistry อันดับ 5 ร่วม ของประเทศไทย อันดับ 551-600 
ของโลก และ 6) สาขา Biological Sciences อันดับ 6 ของประเทศไทย อันดับ 551-600 ของโลก 

2. การขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด าเนินการด้าน
นโยบายสาธารณะโดยร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับพื ้นที่ 
ก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ที่ยั่งยืนในมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านสุขภาพ และการแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ เช่น ความไม่สงบใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดตั้งกลุ่มท างาน (Cluster) เป็น 10 ประเด็น และมีแผนการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์พันธกิจเพื่อสังคมโดยการออกแบบการท างานเชิงพื้นที่ (Area Based) ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ดังนี้ 1) ขับเคลื่อนงานวิชาการเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 2) พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทุกช่วงวัย 3) พัฒนาระบบงานบริการวิชาการหนุนเสริม มีระบบรักษาพยาบาลที่มั่นใจในคุณภาพ อุ่นใจใน
คุณธรรมและการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ  

3. การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการเรียนรู้ใหม่มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 1) พัฒนาหลักสูตร ให้บัณฑิตมีสมรรถนะระดับสากลสู่การเป็น
พลเมืองโลก เพื่อให้บัณฑิตสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า มีความสามารถในการสื่อสาร และ
สามารถท างานได้ทุกที่ 2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ก าหนดอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : PSU 
Smart Student ขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ภายใต้หลักคิดของ 5Hs คือ  Smart HEAD การสร้างจุดเน้น
ด้านทักษะเชิงวิชาชีพ (Professional Skills)  Smart HEART การสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นสงขลานครินทร์ 
“ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” Smart HAND การส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 Smart HEALTH การที่นักศึกษาจะมีพัฒนาการทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ (Professional Skills) 
และ Smart HABIT ความเฉลียวฉลาดต่าง ๆ 3) ระบบการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลาย
และยืดหยุ่น สร้างโอกาสเข้าสู่อุดมศึกษาในกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และ 4) กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Teaching Professional Standards 
Framework: PSU–TPSF) ข้อมูล ณ มีนาคม 2565 มีจ านวน 480 คน (จ าแนกตามสมรรถนะอาจารย์ เป็น ดรุณาจารย์ 
295 คน วิชชาจารย์ 145 คน สามัตถิยาจารย์ 39 คน สิกขาจารย์ 1 คน) จากทั้งหมด 2,237 คน หรือร้อยละ 21.45 
และปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ 18 คนได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
อาจารย ์ม ืออาช ีพ UK Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Senior Fellow และผ่านการ
ประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ Teaching Professional Standards Framework (PSU-TPSF) ระดับ
สามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher)  

4. การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ การด าเนินการ 
ที่ส าคัญ ได้แก่ 1) โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) 2) ความ
เข้มแข็งทางด้านเกษตรและอาหาร ในความร่วมมือ 3 วิทยาเขตหลัก คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี    
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และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดสู่ชุมชนและอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ   
ทุกระดับ ด้านการจัดการฮาลาล การสร้างหลักสูตรรูปแบบ Non-Degree ด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยวิจัย
และพัฒนาฮาลาลเชิงพื้นที่ การสร้างเครือข่ายในและต่างประเทศ ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร 
เป็นความร่วมมือกับ CPF ในโครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ (University Engagement Program) ตั้งแต่ต้นน ้า
จนถึงปลายน ้า มุ่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจภาคเกษตร (Young Agribusiness Entrepreneurs) ความเข้มแข็ง
ด้านยางพารา มหาวิทยาลัยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราและยังคงให้ความส าคัญกับยางพาราในทุกกระบวนการ
ตั้งแต่ระดับต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า เช่น การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ยางพารา การตรวจสอบพันธุกรรม 
การควบคุมโรคยางพารา การแปรรูปผลผลิตจากยางในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

5. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัล
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality  Class : TQC) ประจ าปี 2564 จากส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 
มหาวิทยาลัยมีคณะที่ผ่าน EdPEx200 จ านวน 12 คณะ และมีคณะที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น จ านวน 2 คณะ 
2) มีการบริหารจัดการพื้นที่/โครงการพิเศษ เช่น ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ศูนย์นวัตกรรมการเกษตรและ
ประมงเพื่อชุมชน ทุ่งใสไช ศูนย์ผู้สูงอายุอัจฉริยะครบวงจร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโครงการสุวรรณภูมิ
ศึกษา 3) การเปิดหลักสูตรร่วมกันของหลายคณะ/วิทยาเขต โดยบูรณาการหลักสูตรที่เหมือน/คล้ายกันของคณะ/
วิทยาเขต ตามหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างวิทยาเขต 4) เป็น Digital University น าเทคโนโลยีไปใช้ใน
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีคณะท างาน Digital Transformation  
เน้นโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อระหว่าง 5 วิทยาเขต สร้างระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ Digital Society, Big 
Data, IOT พัฒนาระบบบัญชีและการเงิน (PSU MAS) พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหาร HR-MIS 5) แผนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การรับอาจารย์และมีค่าตอบแทนที่ดึงดูด การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีศักยภาพ   
ในด้านการสอนและการวิจัย การเพ่ิมเกณฑ์มาตรฐานผลงานวิชาการ มีความหลากหลายในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ มีแผนสืบทอด ทดแทนต าแหน่ง การเตรียมเป็นบุคคลในคลังข้อมูล Successor มีระบบ HR Digital 
Transformation จัดท าระบบการท างานแบบ Cross-function Team การบริหารจัดการคนเก่ง และการจัดตั้ง
กองทุนพนักงานเงินรายได้ และ 6) เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน จากรายงานสถานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวม 37,662.35 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จ านวน 1,481.21 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.09) หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน 
รวม 2,367.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 (ลดลงร้อยละ 13.32) การวิเคราะห์สภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
พบว่า มหาวิทยาลัยมีสภาพคล่องในปี 2564 เท่ากับ 7.47 ซึ่งเพียงพอต่อการช าระหนี้สินระยะสั้นได้ ส าหรับ
รายได้จากการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมีรายได้ทั้งหมด 15,663.85 ล้านบาท มีรายได้ลดลงจากปี 2563 จ านวน 
1,138.57 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากเงินงบประมาณ 6,887.08 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 
202.99 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 2.86)  รายได้จากการขายสินค้าและบริการเป็นจ านวน 7,296.60 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2563 จ านวน 297.54 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 3.92) (รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา การให้บริการ
รักษาพยาบาล การให้บริการทางวิชาการ การบริหารสินทรัพย์และรายได้จากการขายหรือบริการอื่น ๆ) รายได้
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จากการอุดหนุนและบริจาค 602.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 830.83 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 57.98) 
และรายได้อ่ืน ๆ จ านวน 877.95 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จ านวน 192.79 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.14) 
อัตราส่วนรายได้เงินงบประมาณ : รายได้จากการขายสินค้าและบริการ : รายได้จากการอุดหนุน บริจาคและอ่ืน ๆ 
เป็น 44 : 46 : 10    

 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

8.3  การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรดีเด่น  
และผลงานดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2565 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่สอนดี
รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อกิจการนักศึกษา และประพฤติปฏิบัติตนดีงาม เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ทั่วไป 
โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างจะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท เข็มกลัดทองค าตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย มูลค่า 20,000 บาท และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจ าปีของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล 
รางวัลละ 20,000 บาท และเข้ารับโล่เกียรติยศและการประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี
ของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท เข็มกลัดทองค าตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มูลค่า 20,000 บาท และเข้ารับโล่เกียรติยศในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 13 มีนาคม 
2566 และเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 
บาท และเข้ารับโล่เกียรติยศในงานวันสงขลานครินทร์  

ในปี 2565 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น บุคลากรดีเด่น และ
ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ได้
พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรดีเด่น และผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ประจ าปี 2565 ดังนี้ 

1. อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2565 
1)   ด้านการเรียนการสอน จ านวน 2 ราย ได้แก่ 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ศรีลา ส าเภา   คณะแพทยศาสตร์  
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2)  ด้านการวิจัย  
  (1)  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
(2)  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ  คณะการบริการและการท่องเที่ยว 
1.3  ด้านบริการวิชาการ ได้แก่  

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์  คณะเภสัชศาสตร์ 
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1.4  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์  คณะพยาบาลศาสตร์ 

1.5  ด้านกิจการนักศึกษา ได้แก่ 
อาจารย์ณฐ ย่าหลี  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

2. อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2565
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาบิล หะยีมะแซ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุโสบ บุญสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2565
1) สายวิชาการและสายสนับสนุน

(1) ผลงานทีมดีเด่น ได้แก ่ทีมศูนย์ดูแลผู้ป่วยแยกกักตัว COVID-19 คณะแพทยศาสตร์
2) สายวิชาการ

(1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์  
คณะเภสัชศาสตร์ 

(3) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย 
และหีม คณะศิลปศาสตร์ 

3) สายสนับสนุน
(1) ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นางอภิญญา ศุกลรัตน ์ต าแหนง่นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการ

ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
(2) ด้านบริหารดีเด่น จ านวน 2 ราย ได้แก่ 

- นายเรวัต รัตนกาญจน์ ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานบริหารคณะ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- นางสาวผุสดี มุหะหมัด ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์ 

(3) ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก ่นางสาวนุชรีย์ ชมเชย ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ช านาญการ
พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 

(4) ด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายสัตยา บุญรัตนชู ต าแหน่งวิศวกรช านาญการ 
ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 

4. ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2565
1) สาขาสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ไม่มีผลงานที่สมควรได้รับคัดเลือก






