
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 429(6/2565)  

วันเสาร์ที ่3 ธันวาคม 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. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
16. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์พิเศษ นพ.เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์
17. รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สหกะโร กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์อาซีซัน  แกสมาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 แลว 
ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 430(1/2566)
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21. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธศิักดิ์  ดือเระ  

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

   คณาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
25. นางสาวรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  รักษาการแทนอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
4.  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
7.  นางปัทมา  กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒ ิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์  

และรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
  และรักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  และกิจการพิเศษ  
5. รองศาสตราจารย์สุนทร วงษ์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 
  และบริการวิชาการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
8. รองศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
  และบริหารความเสี่ยง 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
16. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
18. ดร.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร  อัยรักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
21. ดร.สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
22. ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  
 อรรถกระวีสุนทร 
26. รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ค ารณ  พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
28. ดร.สินาด ตรีวรรณไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพัุตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชัรวลี ตั้งคุปตานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
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31. รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
33. นายนิติธร ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

วิทยาเขตหาดใหญ ่
34. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์  

และแผน 
35. นางเมตตา ชุมอินทร์ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
36. นางสาวปาริชาต  จันทสุรัส ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
37. นางสาวกิติยา  แสะอาหลี รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการ 

คุณภาพองค์กร 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตปัตตานี 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชดิชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4.  อาจารย์ภักดี  ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรปวณี์  พุ่มเกิด ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ฝ่ายบริหาร 
 และมาตรฐานองค์กร 
 ปฏิบัติการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนญู  ศิรินุพงศ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 
10. อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  
 วิทยาเขตปัตตานี 
11. อาจารย์วรัญญา เต็มรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 วิทยาเขตปัตตานี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตภูเก็ต 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
 และรักษาการแทนคณบดีคณะวิเทศศึกษา 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
4.  อาจารย์เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
5.  ดร.ทักษิณา ศรีประชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตภูเก็ต 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริการวิชาการและพันธกิจเพ่ือสังคม  

 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร 
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
5.  ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้  
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง 
1.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
2.  ดร.สุธภิรณ์ ตรึกตรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ วิทยาเขตตรัง 

 

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  ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี และค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อธิการบดีแจ้งว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 028/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 

2565 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และค าสั่งที่ 029/2565 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ได้แต่งตั้ง
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และยุทธศาสตร์ และรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และการเงิน 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและกิจการพิเศษ  
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร วงษ์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

และบริการวิชาการ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

8. รองศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

และบริหารความเสี่ยง 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขต

หาดใหญ่ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอ้ืออนันตสันต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขต

ปัตตานี  

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี  

14. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 

15. รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
 

     ที่ประชุมรับทราบ 

     

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 428(5/2565)  

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1 คุณค่า ความท้าทาย และยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วงปี พ.ศ. 2566-

2570 
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีได้น าเสนอเรื่อง

คุณค่า ความท้าทาย และยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วงปี พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งมีประเด็น
ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
โดยรวมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม เทคโนโลยีในทุกระดับ มหาวิทยาลัยได้จัดท า
ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวทิยาลัย ซ่ึงเป็นการปักหมุดการด าเนินงานและการก าหนดเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
จะต้องบรรลุในปี 2570 

ค่านิยมหลัก (Core Value) 
P - Professional ความเป็นมืออาชีพ S - Social responsibility ความรับผิดชอบต่อ

สังคม และ U - Unity ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว  
วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยแห่งคุณค่าเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับแนวหน้าของโลก  
- ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 

1. การจัดอันดับ QS World University Rankings อยู่ในอันดับ Top 500 ของโลก 
2. การจัดอันดับ QS World University Rankings by Subjects สาขา Agriculture 

& Forestry และสาขา Hospitality & Leisure อยู่ในอันดับ Top 100 ของโลก 
3. การจัดอันดับ QS World University Rankings by Subjects สาขา Medicine, 

Chemical Engineering, Chemistry, Biological Sciences อยู่ในอันดับ Top 300 ของโลก 
4. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มที่ 1 

Global Frontier Research (กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก) ระดับ 4 ขึ้นไป (เกณฑ์มี 5 ระดับ) 
- ตัวชี้วัดปรัชญามหาวิทยาลัย 

5. มุ่งเน้นจิตวิญญาณสงขลานครินทร์ที่ให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
เพื่อสร้างภาวะความเป็นผู้น า และสร้างเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ (SDGs 
Goal) 

พันธกิจ 
1. สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนา

ภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
2. สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา   

จิตสาธารณะ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ  
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3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 

เป้าประสงค์ (Goal & Value) 
การก าหนดเป้าหมายอาศัยการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) จ านวน 13 หมุดหมาย ซ่ึงประเด็นที่ส าคัญได้แก่ 1) ความมั่นคง
ทางด้านอาหาร เกษตร: BCG 2) ความมั่นคงทางสุขภาพ: Medical Hub 3) ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม: 2 Ocean 4) ความมั่นคงทางมนุษย์ลดความเหลื่อมล ้า ความไม่เป็นธรรมทางสังคม : สังคมพหุ
วัฒนธรรม และ 5) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective : SO) 
1. เกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารเพ่ือความอยู่ดีมีสุข 
2. สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์  
3. สร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสองคาบสมุทร 
4. วิถีสุวรรณภูมิบนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม  
5. ยกระดับเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
Strategic Objective to Mission  
การน ามาปรับใช้จะต้องสื่อสารท าความเข้าใจกับบุคลากรเพ่ือให้เกิดพลัง การมองเป้าหมาย

ตรงกัน สามารถปรับแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ส าหรับการด าเนินการ
จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ทั้ง 5 ด้าน และก าหนด Engagement Partners     
ทั้งระดับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น แหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อเน้นใน 3 เรื่อง ได้แก่  

1. การพัฒนาก าลังคนศักยภาพสูงให้กับประเทศ สร้าง Highly-Skilled Talents/Innovative 
personnel ให้กับประเทศ  

2. เพ่ิมมูลค่างานวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ 1) ผลงานที่ใช้ประโยชน์เขิงพาณิชย์ 2) ผลงาน
นวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 3) มูลค่าเทียบเป็นตัวเงินที่เกิดจากการลงทุนและจากการน าผลงานวิจัย 
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  

3. ขับเคลื่อนสังคม พัฒนาพื้นที่และนโยบายสาธารณะ มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะร่างแผนยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วงปี พ.ศ. 2566-2570 

 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้
ดังนี้ 

1. ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องบูรณาการระหว่าง 4 ภารกิจหลัก
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กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 5 ด้าน โดยในการด าเนินการจะต้องพัฒนาแพลตฟอร์ม
ปฏิบัติการ (Operating Platform) ขึ้นมาใหม่ที่เป็นแพลตฟอร์มปฏิบัติการเชิงนวัตกรรม (Innovative Operating 
Platform) ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นเป้า แพลตฟอร์มปฏิบัติการเพื่อบูรณาการภายในมหาวิทยาลัย
ระหว่างวิทยาเขต ระหว่างคณะ และพันธกิจสังคม กับหน่วยงานภายนอก โดยมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ (Learning 
Platform) ควบคู่ไปด้วย ซึ่ง ม.อ. มีเครื่องมือการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Development Evaluation: DE) 
อาจจะน ามาประยุกต์ใช้กับแพลตฟอร์มใหม่ ซึ ่งจะท าให้หุ้นส่วนพันธกิจ (Engagement Partner) เข้ามามี
บทบาทในหลากหลายแบบ  

2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ทั้ง 5 ด้าน ให้พิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่
มีอยู่ และสิ่งที่ต้องเพ่ิมในแต่ละวัตถุประสงค์ รวมทั้งต้องจัดท ารายละเอียดเพ่ือน ามาพิจารณา ซึ่งประเด็นส าคัญคือ
อะไรที่ต้องการ ให้พิจารณาว่าหุ้นส่วน (Partner) ในแต่ละระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลกเป็นใคร รวมถึง 
สิ่งที่ต้องการ หลังจากนั้นท าเมทริกซ์ (Matrix) แปลงออกมาพิจารณากลยุทธ์แต่ละด้าน รวมทั้งสิ่งที่ต้องท า
ร่วมกับคณะต่าง ๆ สามารถตอบโจทย์ของแต่ละวิทยาเขตได้ร่วมกันหรือต่างกันอย่างไร ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน 
มหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีงบประมาณ กลไกการขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไก  
การน านวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยสู่ผู้ประกอบการ โดยอาจต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 

3. มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ใหม่บนฐานแฟลตฟอร์ม
เชิงปฏิบัติการแนวใหม่ (New Operating Platform) มหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนระบบคิด (Mind set) 
นักศึกษา อาจารย์ รวมทั้งงานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการทั้งหมด นักศึกษาต้องเปลี่ยนจากผู้ซึ มซับ
ความรู้ (Knowledge Absorber) เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ (Knowledge Generator) หรือการร่วมคิดร่วมสร้าง 
(Co-creator) ของความรู้ มีการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เรียกว่าเรียนจากประสบการณ์ (Experiential Learning) 
และไปท างานร่วมกับอาจารย์เพ่ือขับเคลื่อนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 ด้าน  

4. ใน 4 ปีข้างหน้าเป็น 4 ปีที่ส าคัญมากส าหรับความเป็นอธิการบดีวาระที่ 2 ที่จะต้อง
รีบด าเนินการเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ ในการจัดท าแผนมหาวิทยาลัยมีอีกมุมมองหนึ่งคือการพัฒนามหาวิทยาลัย       
ให้เป็นไปตามพระราชด าริของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “การเสาะหาวิชชาหรือเปิดโอกาสให้กุลบุตรได้เรียน 
ท าการเสาะหาวิชาเลี้ยงดูท านุบ ารุงนักปราชญ์ ผู้สามารถเสาะหาวิชาและใช้ผลนั้นมาสอนกุลบุตรได้เป็นกิจส าคัญ
ที่สุดของมหาวิทยาลัย” อาจารย์ทุกคนใน ม.อ. จะต้องมีความเป็นนักปราชญ์ผู้สามารถเสาะหาวิชา ความเป็น
มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นสถานเลี้ยงคนดีของชาติ ซึ่งเป็นพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์เป็นแนวทาง 
การพัฒนามหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีความชัดเจนและเรียบง่าย  

5. อธิการบดีมีประสบการณ์การบริหารงานมาแล้ว 4 ปี ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คืออะไร บุคลากรมหาวิทยาลัยติดอยู่กับงานประจ าตามหน้าที่ (Functional 
Based หรือ Faculty Base) ต้องแปลงออกมาให้เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Agenda) กับฐานเชิงพื้นที่ (Area 
Base) ได้อย่างไร โดยอธิการบดีจะต้องขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปข้างหน้า ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทาย มีการเสริมพลัง
อ านาจ (Empower) ให้ทั้ง 5 วิทยาเขตโดยมีเป้าหมายร่วม (Common Goal) และจุดร่วม (Common Ground) 
เดียวกัน ซึ่งแต่ละวิทยาเขตมีบทบาทตามหลักแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ท าการวิเคราะห์ว่ามีจุดเด่น
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และจุดร่วมคืออะไร การผนึกก าลังกับคณะต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแปลงงานตามหน้าที่ หรือแผนให้เป็น
แผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ ในการด าเนินการมหาวิทยาลัยจะต้องอาศัยการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับ
คณะต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนระบบคิด (Mind set) และชุดทักษะ (Skill set) ของอาจารย์ก่อนที่จะสร้างคน     
ทั้งระดับปริญญาและท่ีไม่ใช่ปริญญา   

6. ม.อ. มีศักยภาพในเรื่อง Area based BCG และ Career based BCG โดย Career 
based ต้องมี BCG academy ในลักษณะที่เป็น Degree และ Non-degree ซึ่งมีศักยภาพผลิตบัณฑิตได้เห็นด้วย
กับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คือ การพัฒนาภาคใต้และบางภารกิจตอบโจทย์ความต้องการ
ระดับประเทศ อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในพื้นที่ต้องดูแลจัดการ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม น ้าเสีย อากาศเป็นพิษ 
การกัดเซาะชายฝั่ง เรื่องความม่ันคงทางด้านทรัพยากรมนุษย์ และความเหลื่อมล ้าทางสังคม เป็นต้น 

7. ม.อ. มีบทบาทในการจะเชื่อมอาเซียนทางเหนือ-ใต้ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 ด้าน     
จะแปลงเป็นมาเป็นแผนและตอบโจทย์ได้อย่างไร ส่วนเรื่องสองฝั่งมหาสมุทร ม.อ. ยังแสดงขีดความสามารถ    
ต ่ากว่าที่ควรจะเป็น (Under Leverage) จะท าอย่างไรบ้างที่จะชูประเด็นนี้เพิ่มขึ้น 

8. IMT-GT สามารถ Co-lead หร ือ Co-development ก ับประเทศมาเลเซ ียและ
อินโดนีเซีย ทั้งในเชิง BCG เชิงวัฒนธรรม และอื่น ๆ ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร ในขณะที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ซึ่งมีบทบาทกับไทยในปัจจุบัน ซึ่ง ม.อ. สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ได้ ซึ่งจะเป็น Softpower ให้กับประเทศ 

9. มหาวิทยาลัยมีคุณค่า (Value) ซึ่งเป็นตัวก าหนดวัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์จะท า
อย่างไรให้เกิดข้ึนได้จริง มหาวิทยาลัยควรท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขตเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ
และเห็นคุณค่าร่วมกัน ซึ่งความภาคภูมิใจจะเป็นแรงขับเคลื่อน รวมทั้งสื่อสารคุณค่าและเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเลือกประเด็นที่สามารถด าเนินการแล้วประสบผลส าเร็จโดยเร็วก่อน เพื่อให้เกิดความ
ชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจร่วมกัน ม.อ. มีจุดแข็งได้เปรียบในเชิงพื้นที่ เช่น ภูเก็ตมีลักษณะความเป็นนานาชาติ 
เรื่อง Medical hub ศูนย์สุขภาพนานาชาติ เกิดผลดีอย่างไร ต้องขับเคลื่อนให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และสังคมภายนอก รวมทั้งวิทยาเขตปัตตานีซึ่งเชื่อมกับมุสลิมที่ใช้ภาษาบาฮาซา (Bahasa) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
คุณค่าหมายถึงคุณค่าที่มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหรือสร้างขึ้นมา ไม่จ าเป็นต้องเหมือนที่อ่ืนและในที่สุดคุณค่าที่ได้ใหม่
อาจจะเป็นคุณค่าที่ผู้อื่นน าไปใช้ตาม นั่นคือคุณค่าและความท้าทายของคุณค่าควรเป็นคุณค่าเชิงคุณภาพไม่ใช่
คุณค่าท่ีเป็นคุณค่าเชิงปริมาณ 

10. ปัญหาคือการพัฒนาว่าจะด าเนินการจากแผนไปสู่การปฏิบัติ ไปสู่การสัญญาใจกับ
คณบดี และอาจารย์ทุกคนในระดับคณะได้อย่างไร การด าเนินการตามแผนเป็นโจทย์ที่เจอกันมานาน ในอดีตเคย
ท า TOR ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีคณบดีที่รับต าแหน่งใหม่ มีระบบ KPI ที่ได้ท ากับคณะ ซึ่งเอาไว้ขับเคลื่อน
แผนในระดับคณะ อีกระดับคือระดับภาระงาน (Load Unit) เอาไว้ขับเคลื่อนปัจเจกบุคลากรสายยุทธศาสตร์จะ
เห็นว่ามี 3 ระดับ ส าหรับการขับเคลื่อนตามแผน  

11. มหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนให้ภายในมหาวิทยาลัยเกิดความร่วมมือ
ร่วมใจกันด าเนินภารกิจให้ประสบความส าเร็จ เพ่ือให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจหรือแรงขับเคลื่อนในการท าเรื่องยาก
ต่อไป 



11 
 

12. ความเรียบง่ายของแผนใช้ค าว่า simplify The Compacity เพื่อให้คนจ าง่าย ถ้า ม.อ. 
ต้องการจะให้คนจ าแผนได้ง่ายพยายามใช้ชื่อที่เรียบง่ายและจดจ าได้ไว เช่น Nanyang Technological University 
of Singapore จะมี 4 เสาหลัก (Pillars) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ได้แก่ Education, Research, Innovation 
และ community ซึ่งในแต่ละเสาจะมีแนวทางที่เข้าใจง่าย เช่น Education ได้แก่ 1) NTU จะสร้าง Future 
Ready Graduate บัณฑิตของเขาพร้อมส าหรับอนาคตในโลกข้างหน้า 2) Beyond grade เหนือกว่าการให้คะแนน 
บัณฑิตของเขาประสบการณ์จากนอกห้องเรียน การเอาโลกแห่งความจริงเข้ามาในระบบบัณฑิตในระบบการเรียน
การสอนปริญญาตรี ปริญญาตรีใช้ค าว่า Research Immersion คือเด็กปริญญาตรีจะถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยน
ด้วยทักษะการท าวิจัยและน าไปสู่การพัฒนา มีการค านึงถึงอนาคตทางการศึกษา (Future of Education)     
โดยจะต้องเข้มแข็งในเรื่อง EdTech คือ เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ 
(Science of Learning) และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical Technic) มิฉะนั้นแล้วการสอน  
และการเรียนรู้อาจจะไม่ส าเร็จเท่าที่ควร เมื่อเข้มแข็งแล้วจึงแบ่งปัน ม.อ. สามารถเรียนรู้ตามแนวทางนี้เพื่อน ามา
เขียนแผนในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้สามารถด าเนินการตามแผนลงไปสู่ระดับคณะ ภาควิชา และระดับ
ปัจเจกบุคคลได้มากข้ึน  

13. ความเสี่ยงทางด้านการเงินเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มหาวิทยาลัยมีประเด็นเรื ่องความเสี่ยงด้านงบการเงิน ซึ่งผู ้สอบบัญชีรับรองบัญชีแบบมี เงื ่อนไข 
มหาวิทยาลัยควรรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องน าแนวคิดดังกล่าวไปด าเนินการและท า
ให้เกิดผลจริง โดยขอให้มหาวิทยาลัยน าประเด็นต่าง ๆ ไปพิจารณาจัดท ารายละเอียดว่าจะด าเนินการในแต่ละเรื่อง
อย่างไร ดังนี้ 1) ด้านการบริหารและแผน ในประเด็นการปรับระบบบริหาร การปรับโครงสร้างองค์กร การพลิกโฉม 
(Transformation) และการเงินและการบัญชี ขอให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาประเด็นที่ต้องด าเนินการ
และจัดล าดับความส าคัญ รวมทั้งสิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนเสนอคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์
และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2) ด้านการ 
ศึกษา วิจัย นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ ขอให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ่งที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไข เช่น การบัญชี โครงสร้างของมหาวิทยาลัย การควบคุมภายใน เป็นต้น น าเสนอคณะกรรมการ  
นโยบายก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคม 2566 3) ด้านบุคลากร
รวมถึงนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีแนวทางจะด าเนินการอย่างไร และ 4) เรื่องวิทยาเขต โครงสร้างของวิทยาเขต
จะต้องปรับอย่างไร  

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  การแต่งตั้งคณบดีคณะวิเทศศึกษา 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา ประกอบด้วย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ศาสตราจารย์    
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ดร.ปราณี กุลละวณิชย์  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข  นายวิจิตร ณ ระนอง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาได้ด าเนินการสรรหา
บุคคลที่เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยว่ายังไม่มีบุคคลที่เหมาะสม
จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา ซึ่งตามข้อความในข้อ 13 วรรคสามของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดว่า “กรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาคณบดีเห็นว่าไม่มี
ผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณบดี หรือสภามหาวิทยาลัยไม่ให้ความเห็นชอบที่เสนอมา ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีใหม่ตามวิธีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม” ซึ่งที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 428(5/2565) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบวิธีการสรรหา
คณบดีคณะวิเทศศึกษา ดังนี้ 

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

2. ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ 
3. ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง

คณบดีคณะวิเทศศึกษาอย่างเพียงพอและด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะวิเทศศึกษาเพ่ือเชิญมาสนทนาต่อไป 

4. เมื่อได้รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา
ตามที่กรรมการสรรหาคณบดีทาบทามแล้ว ให้ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าสนทนาและน าเสนอแนวทางการบริหารคณะ
ตามแผนพัฒนาคณะต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา 

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

จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษาตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาประชุมหารือเกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสม

ในการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษาและด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิเทศศึกษาเพ่ือเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติสมควรให้ทาบทามรายชื่อเดิมที่ปฏิเสธการทาบทามจากการสรรหา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยมี
องค์ประกอบจากหน่วยงานเสนอชื่อ 3 หน่วยงาน และมีศักยภาพในการบริหาร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 

2. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา  
ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การ
น าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะเพ่ือขับเคลื่อน
คณะในอีก 4 ปีข้างหน้า และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้า
สนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา โดยแจ้งการตอบรับการทาบทาม ภายในวันที่ 25 
ตุลาคม 2565 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา จ านวน 1 ราย 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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3. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมา
ด ารงต าแหน่งคณบดคีณะวิเทศศึกษา โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การน าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะและที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบ
รับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2565 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย             
ให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 
ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป  

ทีป่ระชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิเทศศึกษาเสนอ 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์
ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 

 
5.2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษได้น าเสนอว่าคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 83(5/2565) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565     
ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติ ดังนี้ 

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 51 ราย ดงันี้  
1.1  เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 26 ราย ดังนี้ 

1.1.1 ดร.ลดาวัลย์ สงทิพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (รหัส 1810) ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  

1.1.2  ดร.นรเทพ รัตนวิภานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.3  อาจารย์ศิริเพ็ญ กาญจนสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์
โรคติดเชื้อ (รหัส 2135) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.4 อาจารย์รุจิรา บุญฑริกพรพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
(รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.1.5 อาจารย์หรรษา ศรีพงษ์พันธุ์กุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
(รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.6 อาจารย์สว่างพงษ์  จันดี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร (รหัส 2133) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.7  อาจารย์ฉัตรสุดา ส่งแสง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย   
(รหัส 2176) อนุสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย (รหัส 217601) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป      
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8 ดร.ปฐมาวดี ทองแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (รหัส 3503) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.9 อาจารย์ฐาณิดาภัทฐ์ แสงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (รหัส 6108) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป   
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.10 ดร.รุศดา แก้วแสงอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชาการจัดการ (รหัส 680201) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.11 ดร.ธนิตา อารีรบ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (รหัส 1804) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.12 ดร.ธนกร จิวรุ ่งเรืองกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลฯ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล (รหัส 0184) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.1.13 ดร.ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (รหัส 3101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.14 ดร.ชิตติพงษ์ ทิพบรรจง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (รหัส 2101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565  เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.15 ดร.กราญ์จนา ถาอินชุม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชากีฏวิทยา (รหัส 5106) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.16 อาจารย์ภูมิใจ สรเสณี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (รหัส 2114) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.17  อาจารย์ชนนท์ กองกมล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (รหัส 2114) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.18 ดร.อับดุลฮากิม มะสะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียางฯ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ (รหัส 0165) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.19 อาจารย์ชัชวลัย สนธิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
(รหัส 3903) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.20 อาจารย์กรศักย์ ตันติวิชช์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(รหัส 7104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.1.21 ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (รหัส 6802) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.22 ดร.จุฑามาศ แก้วมโน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (รหัส 5143) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ 

1.1.23 ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป     
ซึ่งเป็นวันที่งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.24 ดร.สุพัตรา ลิ ่มสุวรรณโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา (รหัส 3301) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ   
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.25 ดร.นูริน ดือเร๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส 6113) อนุสาขาวิชาสถิติประยุกต์ (รหัส 611302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.26 ดร.อภิชัย บัวชูก้าน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงาน 
วิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.2  เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 17 ราย ดังนี้ 
1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี (รหัส 1101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา ฆังคะมโณ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (รหัส 1120) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง   
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ ก่อรัตนคุณ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาประสาทวิทยา 
(รหัส 2136) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดพงศ์ ทองศรีราช พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
(รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไปซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตา วิทยารัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
สัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชา
วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (รหัส 4124) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง  
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศเรศ เมืองนิล พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาสรีรวิทยา (รหัส 2117) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑานัฏ แก้วบ ารุง พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ วิธีที่ 2 สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 
(รหัส 0131) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นีรนุช ภู่สันติ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที ่ 2 สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน (รหัส 1803) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชา
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาศิลปศึกษา (650151) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(รหัส 650146) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์
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1.2.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา พนักงานมหาวิทยาลัย 
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง เป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (รหัส 5123) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ เกตุจินดา พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชา   
เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 3302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์   
โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชากีฏวิทยา (รหัส 5106) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงาน
ฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.2.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยาพล ปีตธวัชชัย พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาโสต 
ศอ นาสิก ลาลิงซ์วิทยา (รหัส 2190) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง พนักงานมหาวิทยาลัย  
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์  ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (รหัส 3111) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.16 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชากฎหมาย
อาญา (รหัส 6709) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี พรานพนัส  พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา 
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (รหัส 2174) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3  เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1.3.1 รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (รหัส 2195) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์
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1.3.2  รองศาสตราจารย์บดินทร์ ขวัญนิมิตร พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาอายุรศาสตร์  
(รหัส 2131) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (รหัส 5105) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.4  เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.4.1 ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา ต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 
2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.5  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.5.1 ดร.ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(รหัส 6102)   

1.5.2 อาจารย์มนาภรณ์ บ้านเพิง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 
(รหัส 7115) 

1.6  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย โครงการ

จัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (รหัส 5121)  

1.6.2 Asst. Prof. Steven A. Martin พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
คณะวิเทศศึกษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาเอเชียศึกษา (รหัส 9101)    

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 26 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 17 ราย เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ 
จ านวน 3 ราย ต าแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จ านวน 1 ราย และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการเสนอ 
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2.  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์   

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

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 83(5/2565) เมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

2.1 การก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

2.1.1 ราย ดร.พิชัย แก้วบุตร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (รหัส 7115) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ 
จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ 
3) รองศาสตราจารย์สมชาย สุขะการค้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4) รองศาสตราจารย์ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.1.2 รายอาจารย์อันวาร์ กอมะ คณะรัฐศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รหัส 6101) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2.1.3 รายผู ้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สหะวิริยะ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี (รหัส 7114) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ   
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) Associate Professor Dr. Park,Kyung-Eun   Hankuk University 
of Foreign Studies, Seoul 
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2) รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน ศรีม่วง  Hankuk University of Foreign 
Studies, Seoul 

3) Professor Dr. Lee Byung-Do   Hankuk University of Foreign 
Studies, Seoul 

2.2  การก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 9 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท ์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ 
3) รองศาสตราจารย์สมชาย สุขะการค้า  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4) รองศาสตราจารย์ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5) รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
6) รองศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
7) Associate Professor Dr. Park,Kyung-Eun   Hankuk University of 

Foreign Studies, Seoul 
8) รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน ศรีม่วง Hankuk University of Foreign 

Studies, Seoul 
9) Professor Dr. Lee Byung-Do   Hankuk University of Foreign 

Studies, Seoul 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ ราย ดร.พิชัย แก้วบุตร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รายอาจารย์อันวาร์ กอมะ 
คณะรัฐศาสตร์ และรายผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สหะวิริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเห็นชอบ
การก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ         
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 
5.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ตามค าสั ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที ่ 018/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562        
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 16 
มิถุนายน 2566 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 
ก าหนดไว้ ดังนี้ 
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“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระต าแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

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

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

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่าจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

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

2. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน ดังนี้ 
2.1 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2.2 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

3. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่นในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง ได้แก่ 
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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5.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ตามค าสั ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที ่ 017/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562        

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 
ก าหนดไว้ ดังนี้ 

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

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

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

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่าจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

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

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

3. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่นในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง ได้แก่ 
    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
5.5  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 007/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ       
ไดป้ฏิบัติหน้าทีต่ามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการประชุม จ านวน 5 ครั้ง ซึ่งผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชียังคงแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 
โดยระบุเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื ่อนไขสรุปว่า เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้ตรวจสอบมีไม่
เพียงพอและไม่สามารถใช้ว ิธ ีการตรวจสอบอื ่นเพื ่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที ่ เหมาะสมเพียงพอ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยต้องเร่งแก้ไขหรือปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส าคัญ เพื่อให้หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื ่อนไข รวมถึงจัดท าและ/หรือ
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น คู่มือการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารให้ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงาน 

2. สอบทานการบริหารความเสี ่ยง และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บูรณาการ
กับการควบคุมภายใน รวมถึงแผนงาน แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ในประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
ด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการทุจริต ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลการด าเนินงานตามระบบการควบคุม
ภายในให้มีความรัดกุม การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในพิจารณาจากผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน โดยผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

3. สอบทานกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามผลการพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน (MAS: 

Management Accounting System) ทั้งในด้านการด าเนินงาน การใช้งาน ปัญหาจากค่าตั้งต้นหรือยอดยกมา 
ข้อจ ากัดด้านทักษะบุคลากรในการบันทึกข้อมูล และข้อจ ากัดด้านกระบวนการตรวจสอบ/ตรวจทาน/การแก้ไข
ข้อมูล (Data cleansing)  
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3.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารนวัตกรรม
ทางวิชาการ ซึ่งสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยจะครบก าหนดในเดือนตุลาคม 2570 มีประเด็น
ปัญหาการก่อสร้างล่าช้า การระบายน ้าเสีย ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ให้ศึกษาแนวทางการแก้ไข เร่งจัดท าทางเลือกกรณีก่อสร้างต่อ
หรือยุติโครงการ ผลกระทบ ความเสียหายที่จะเกิดขึ ้น ความคิดเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) กรณี
มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้อง ระยะเวลาด าเนินการแต่ละทางเลือกให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ 

4. การสอบทานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
กรรมการตรวจสอบให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
โดยได้พิจารณารายงานตรวจสอบที่ส านักงานตรวจสอบภายในได้รายงานทุกไตรมาส รวมถึงติดตามและรายงาน
ความคืบหน้าการด าเนินการตามมติ เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขครบถ้วน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

5. การก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค าแนะน าใน
การวางแผนการตรวจสอบ การพัฒนาบุคลากร และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี พิจารณาผลการตรวจสอบ 
ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดการก ากับดูแลที่ดีและมีการควบคุมภายใน   
ที่เพียงพอ ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ตรงประเด็น เหมาะสมกับทรัพยากรบนพื้นฐานของ
ความเป็นอิสระ พิจารณาการปรับปรุงกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน ก ากับให้มีการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งชี้แนะการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างเร่งด่วน โดยควรมีมาตรการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาท า ไมล์สโตน (Milestone) ในการปรับปรุงแก้ไข     
ในแต่ละประเด็นให้ส าเร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงินและบัญชี 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (Internal 
Audit) อย่างเร่งด่วน 

2. ในการตรวจสอบผลการลงทุนของมหาวิทยาลัย ควรจะมีตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 
ซึ่งเป็นดัชนีกลางของประเทศหรือตัวเลขของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพการลงทุน (Performance) 
ของมหาวิทยาลัย 

3. การเบิกจ่ายโครงการวิจัยใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ท าให้นักวิจัยต้องจะต้องส ารอง
เงินทุนไปก่อน มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความรวดเร็วและจัดให้มีระบบป้อนกลับ 
(Feedback) ที่แสดงช่วงเวลาการด าเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไปพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยขอให้อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
ไปพิจารณาว่าระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและจ าเป็น
จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่อย่างไร  



26 
 

5.6  การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รายอาจารย์กีรติ อัครปฏิมา คณะแพทยศาสตร์ 
ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

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

1. ให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน เอกสารหลักฐานที่ใช้ประเมินผล
การสอน ได้ตามความเหมาะสม 

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

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

4. เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินให้ใช้เสียงข้างมาก 

5. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของคณะพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ได้พิจารณาผลการ
ประเมินผลการสอนและผลการประเมินผลงานทางวิชาการเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งอาจารย์กีรติ อัครปฏิมา 
ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชา อายุรศาสตร์  
โรคระบบทางเดินอาหาร (รหัส 2133) ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 83(5/2565) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565        
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั ้งอาจารย์กีรติ 
อัครปฏิมา ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาอายุรศาสตร์
โรคระบบทางเดินอาหาร (รหัส 2133) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

 
5.7  การก าหนดสาขาวิชาที่อยูในแผนพัฒนาบุคลากร (เพิ่มเติม) เพื่อมีสิทธิได้รับพิจารณา

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ข้อ 4 วรรค 2 ก าหนด
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ไว้ว่า “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบตัิการ
วิจัย แล้วแต่กรณี และตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 349(5/2556) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2556 ได้มีมติเห็นชอบสาขาวิชาจ าแนกตาม ISCED (International Standard Classification of Educations) 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะและหน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มอ 024/ว.545 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557   
โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล นั้น คณะแพทยศาสตร์ขอก าหนดสาขาเพิ่มเติมในแผนพัฒนา
บุคลากร เพ่ือให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

จ าแนกสาขาวิชา 
สาขาวิชาที่ขอเพ่ิมเติม 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
7. MEDICAL SCIENCE AND HEALTH-
RELATED 

Quality of Life Development 
for Persons with Disabilities 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการก าหนดสาขาวิชาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Quality of Life Development for Persons with Disabilities) เพ่ิมเติมในแผน 
พัฒนาบุคลากรเพ่ือมีสิทธิได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ วันที่ 3 ธันวาคม 
2565 เป็นต้นไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการนโยบาย 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องพิจารณาทักท้วง  
7.1  การเปิดรายวิชา การปรับค าอธิบายรายวิชา การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและจ านวน

หน่วยกิต การเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา การปรับเปลี่ยนรายละเอียดในรายวิชาเลือกเฉพาะแขนง การเพ่ิม ปรับลด 
และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญา
ตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 136(9/2565) 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ครั้งที่ 137(10/2565) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 และครั้งที่ 138(11/2565) เมื่อวันที่ 
9 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชา การปรับค าอธิบายรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดและจ านวนหน่วยกิต การเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา การปรับเปลี่ยนรายละเอียดในรายวิชา เลือก
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เฉพาะแขนง การเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  1. การเปิดรายวิชา 387-301 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Data Analysis by R 
Program) จ านวน 2(0-2-4) หน่วยกิต ซึ ่งเป็นรายวิชาเฉพาะ (เลือก) ส าหรับนักศึกษาแพทย์หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ 

2. การเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) จ านวน 4 รายวิชา ในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 
2565 เป็นต้นไป ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว โดยคณะวิทยาศาสตร์ 
ดังนี้ 

1) รายวิชา 347-206 สถิติ (Statistics) จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
2) รายวิชา 328-303 ชีวเคมีเบื ้องต้น (Basic Biochemistry) จ านวน 3((3)-0-6) 

หน่วยกิต 
3) รายวิชา 324-249 เคมีวิเคราะห์ 1 (Analytical Chemistry I) จ านวน 3((3)-0-6) 

หน่วยกิต 
4) รายวิชา 324-349 เคมีวิเคราะห์ 2 (Analytical Chemistry II) จ านวน 3((3)-0-6) 

หน่วยกิต 
 3. การปรับค าอธิบายรายวิชา 225-373 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (Industrial 
Engineering Laboratory I) จ านวน 1(0-3-0) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพบังคับ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ ส าหรับนักศึกษา
แผนสหกิจศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือให้นักศึกษา
แผนสหกิจศึกษามีความยืดหยุ่นในการเลือกเรียนรายวิชา และเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกสหกิจศึกษา 
ในสถานประกอบการที่เหมาะสมได้ โดยมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษารหัส 64 - 67 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป คณะวิทยาศาสตร์ 

5. การเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป คณะวิทยาศาสตร์ 

เดิม ใหม่ 

342-101  เคมีกับความปลอดภัยและการจัดการ  2((2)-0-4) 
             (Chemical Safety and Management) 

342-101 สารเคมีและความปลอดภัยส าหรับ 
ห้องปฏิบัติการด้านพอลิเมอร์  2((2)-0-4) 

   (Chemical and Safety for Polymer  
              Laboratory)  

  



29 
 
 

เดิม  ใหม่ 

    สารเคมีที ่เป็นอันตราย สารไวไฟ วัตถุระเบิด    
สารกัมมันตร ังส ีและสารกัดกร ่อน ว ิธ ีท ี ่ถ ูกต ้องในการ
เคลื ่อนย้าย การเก็บ การใช้และการท าลายสารเคมี วิธี
ป ้องกันอุบ ัต ิภ ัยจากสารอันตรายและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ความเจ็บป่วยที่เป็นผลจากการรับหรือสัมผัสสาร
อันตราย ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการ คุณสมบัติของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ 
การออกแบบห้องปฏิบัต ิการ การจัดการของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ และอันตรายที่อาจเผชิญในห้องปฏิบัติการ 
 Hazardous chemicals, flammable substances, 
explosive, radioactive and corrosive substances; 
proper methods of transportation, storage, handling 
and disposal; instructions for accident prevention 
and first aid from hazardous chemicals; injuries of 
exposure to hazardous substances; laboratory 
safety; laboratory management; personnel qualification; 
laboratory design; the management of laboratory 
waste and possible harm in laboratory 

 ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีทางด้าน 
พอลิเมอร์ หลักการบริหารจัดการความปลอดภัย
ของสารเคมีประจ าห้องปฏิบัติการ การออกแบบ
ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย 
การจัดการสารเคมีกลุ ่มสารละลายส าหรับห้อง 
ปฏิบัติการพอลิเมอร์และน ้ายางอย่างปลอดภัย   
การก าจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์อย่างปลอดภัย 
มาตรฐานและวิธีปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย แนวทาง 
การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและ/หรือภาวะฉุกเฉิน 
 Introduction to chemicals in polymer, 
principles of laboratory chemical safety 
management, designing physical laboratory 
safety, chemical handling safety of solvent 
for polymer laboratory and latex, management 
of waste disposal in the laboratory, fundamentals 
of polymer laboratory safety use, standards 
and method for safety, guidelines in the event 
accident and/or emergency 

 

6. การปรับเปลี่ยนจ านวนหน่วยกิตและค าอธิบายรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.  2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
 6.1 ปรับจ านวนหน่วยกิตของชุดวิชา   

 เดิม ปรับปรุงใหม ่
234-101  ชุดวิชาการจัดการนวตักรรม 6((5)-2-11) 
    Innovation Management Module 
    ทฤษฎีนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาและบริหาร
จัดการนวัตกรรมความหมายและประเภทของนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมกลไกที่น าไปสู่ความล้มเหลวหรือความส าเร็จใน
การพัฒนานวัตกรรมนักศึกษาน าเสนอกรณีศึกษาที่ผ่านมา 

234-101  ชุดวิชาการจัดการนวตักรรม   5((4)-2-9) 
    Innovation Management Module 
คงเดิม 
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 Innovation theory; innovation development 
and management; definition and types of innovation; 
product innovation and process innovation; approaches 
to develop innovations; factors leading to failure or 
success in innovation development; presentation of 
past case studies 

6.2 ปรับจ านวนหน่วยกิตและค าอธิบายรายวิชา   
เดิม ปรับปรุงใหม ่

234-111  หลักการสถิติเบื้องต้น   2((2)-0-4) 
    Elementary Statistics 
 ความหมายของสถิติ ขั้นตอนการเก็บข้อมูลและ
การน าเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่ม  และการแจก
แจงความน่าจะเป็น การแจกแจงของตัวสถิติ เปอร์เซ็นต์ไทล์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ กรณีศึกษา
การใช้สถิติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 Definition of statistics; data collection 
and presentation; measurement of central tendency 
and dispersion; probability; random variable and 
probability distribution; sampling distribution; 
percentile; data analysis using statistical package 
programs; case studies related to product development 

234-101  หลักการสถิติเบื้องต้น        3((2)-2-5) 
    Elementary Statistics 
 ความหมายของสถิติ การเก็บข้อมูลและ
การน าเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและ
การวัดการกระจายเปอร์เซ็นไทล์ ความน่าจะเป็น ตัวแปร
สุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าตัวอย่าง 
การประมาณค่าแบบช ่วง  การทดสอบสมมุต ิฐาน      
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
กรณีศึกษาการใช้สถิติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 Definition of statistics; data collection 
and presentation; measurement of central 
tendency and dispersion; percentile; probability; 
random variable and probability distribution; 
sampling distribution; interval estimation; hypothesis 
testing; data analysis using statistical package 
programs; case studies of the use of statistics in 
product development 

 

7. การปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และรายวิชาบังคับ
เรียนผ่านก่อน ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (เลือก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็น
ต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8. การปรับเปลี่ยนรายละเอียดในรายวิชาเลือกเฉพาะแขนง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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9. การเปลี่ยนชื่อและปรับค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 จ านวน 3 รายวิชา คือ 1) รายวิชา 226-102 คณิตศาสตร์ 1  
2) รายวิชา 226-202 คณิตศาสตร์ 2 และ 3) รายวิชา 226-201 สถิติและความน่าจะเป็น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10. การเพ่ิม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 29 หลักสูตร ดังนี้ 
  1) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ 
สาขาวิชาเภสัชบ าบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ 
 2) เพิ่ม และปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ 
  3) เพ่ิม และปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ 
   4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์ 
 5) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 
 6) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 

7) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
 8) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 
 9) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
กายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
 10) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
 11) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ 

12) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ 

13) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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14) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

15) เพิ ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

16) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาหารสุขภาพและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

17) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร
สุขภาพและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 18) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สถาบันนโยบายสาธารณะ  

19) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
ดิจิทัล  

20) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

21) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

22) ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 
 23) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 
 24) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 
 25) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 

26) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 
 27) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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 28) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  

 29) เพิ่มอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมระบบนิเวศเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  
    11. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตั้งแต่
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป คณะเศรษฐศาสตร์ 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป คณะพยาบาลศาสตร์ 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการ 

5) ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

6) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

7.2  การปรับปรุงรายวิชาและการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 และครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงรายวิชาและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
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1. การปรับปรุงรายวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 จ านวน 2 รายวิชา ซึ่งปรับค าอธิบาย
รายวิชาคณะศึกษาศาสตร์ 

2) หมวดวิชาหมวดวิชาฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน และหมวดวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
จ านวน 3 รายวิชา ซึ่งปรับค าอธิบายรายวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 

2. ยกเลิกและปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1) ยกเลิกอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ 

2) ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศึกษาศาสตร์ 

3. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) วิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 
7.3  การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และการเปิดรายวิชาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 132(6/2565) 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการเปิดรายวิชา ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
คณะวิเทศศึกษา 
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2. การเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานานาชาติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
คณะวิเทศศึกษา 

3. การเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

4. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการ
บริการและการท่องเที่ยว 

5. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

6. การเปิดรายวิชา 815-720 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค (English for TOEIC Exam) 
คณะวิเทศศึกษา 

  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

7.4  การเปิดรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา และการขอเพิ่มและปรับต าแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 

ด้วยที ่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 
69(3/2565) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 
และการเพิ่ม และปรับต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1. การเปิดรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 936-501 

ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี     
เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

2. การขอเพิ่มและปรับต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
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7.5  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการเพิ่ม
รายวิชาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตตรัง 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตตรัง โดยมตเิวียน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และการเพ่ิมรายวิชา ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 
หลักสูตร ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564  
1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ภาคการศึกษา 2/2565 เป็นต้นไป 
2. การเพิ่มรายวิชา 948-260 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด 

จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2562 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2565 เป็นต้นไป 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
8.1  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของคณะกรรมการนโยบายการศึกษา 

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ขอมติเวียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการให้ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการศึกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการประมง หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก าหนดอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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8.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามและประเมินเพื่อการเรียนรู้ของหัวหน้าส่วนงาน   
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นประธานกรรมการ 
และแต่งตั้งคณะท างานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง หัวหน้าคณะท างาน นั้น ประธานคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ ได้สรุปประเด็นข้อเรียนรู้ DE จากการติดตามและประเมินผลฯ ดังนี้ 

1. จากเอกสารผลการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลของคณะท างาน พลัง 5 ประการของ DE 
คือ 1) พลังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) พลังข้อมูล 3) พลังของการสานเสวนา 4) พลังของการมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่
ร่วมกัน (Shared Purpose) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 5) พลังของการลงมือท า โดยผู้มีส่วนได้เสีย 

2. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นคณะขนาดเล็กที่มีอาจารย์เพียง  24 คน 
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 15 คน และนักศึกษา 275 คน สามารถผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะพิเศษคือ มีสมรรถนะ
จัดการสุขภาวะในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมในสถานการณ์สาธารณภัย ที่ท างานวิชาการร่วมกับภาคีที่หลากหลายทั้งภายใน 
ประเทศและองค์การหว่างประเทศ ด้วยความสามารถพิเศษ และประสบการณ์การท างาน ที่แปลกไปจากนักวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีวิญญาณจัดการสถาบันอุดมศึกษา 
ในยุคใหม่ ท าให้คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็น "คณะพยาบาลศาสตร์แหวกแนว" (Unconventional 
Faculty of Nursing) หรือ "คณะพยาบาลศาสตร์แห่งความสร้างสรรค์" (Creative Faculty of Nursing) ช่วยให้
คณาจารย์ที่รับมาจากพยาบาลปฏิบัติการวิชาชีพ ได้พัฒนาความสร้างสรรค์และทักษะวิชาการของตน เหมาะแก่
สภาพของการเป็นคณะวิชาแห่งความสร้างสรรค์ 

3. คณบดีมีวิธีบริหารงานด้วย Positive Mindset และด้วย Creative Approach หนุนให้
อาจารย์และเจ้าหน้าที่กล้าคิดกล้าลอง ไม่กลัวความผิดพลาดที่ภาคธุรกิจเอกชนใช้ ซึ่งไมค่ิดว่าจะมาพบในมหาวิทยาลัย 

4. Positive mindset ที่เป็นรูปธรรมคือ การเผชิญความท้าทายที่มีอาจารย์น้อยแต่ต้องการ
เพ่ิมวุฒิอาจารย์ให้มีปริญญาเอกภายใต้แรงกดดันของเกณฑ์สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ จึงส่งเสริมสนับสนุน
ให้อาจารย์เรียนต่อปริญญาเอกโดยไม่ต้องลา สร้าง Positive Synergy ขึ้นจากปัจจัยลบ ต้องฟังวิธีสร้างคณะใหม่
แห่งนี้จากท่านคณบดีโดยตรง จึงจะสัมผัสความแหวกแนวและสร้างสรรค์ของท่านที่มหาวิทยาลัยในยุคนี้ต้องการ
เป็นอย่างยิ่ง 

5. กระบวนการ DE ได้ช่วยสมรรถนะพิเศษของคณบดีออกมา หากใช้การประเมินโดยทั่วไป
จะไม่มีทางได้รับรู้และเรียนรู้จากความสร้างสรรค์ของท่าน และเชื่อว่าการประชุมแบบสานเสวนา (Dialogue)  
จะยิ่งช่วยให้ท่านเผยเคล็ดลับในการบริหารงานเชิงสร้างสรรค์ของท่านออกมาในมิติที่ลึก 

6. กระบวนการ DE ได้ช่วยสร้างผลกระทบไม่เฉพาะต่อคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต
ปัตตานีเท่านั้น ยังมีโอกาสสร้างผลกระทบต่อ ม.อ. ในภาพใหญ่ด้วยว่าจะบริหารการ Transform มหาวิทยาลัย
อย่างไร เมื่อได้เห็นโมเดลการก่อตั้งคณะเล็ก ๆ ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ว่าด้วยส่วนงานในมหาวิทยาลัย 
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7. ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ DE คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี คือ 
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผลแล้วน าสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หลังจากนั้นทีม
คณะท างานควรจัดวงสานเสวนาในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ปัตตานี โดยเน้นจัด onsite เพ่ือหมุนวงจรเรียนรู้และ
พัฒนาจากการปฏิบัติรอบต่อไป 
ดังรายละเอียดในเอกสารวาระการประชุม 

 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

8.3  รายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
ปีการศึกษา 2563 (สิงหาคม 2563 - กรกฎาคม 2564) 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 
2532 เพื่อเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสและทางเลือกให้กับผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและภาระงานสามารถเรียนรู้วิชาการ       
ที่ทันสมัยส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพเพิ่มขึ้นและได้รับวุฒิการศึกษาสูงขึ้น โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนิน
โครงการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการหลักสูตรพิเศษ พ.ศ. 2565 นั้น 
ส าหรับในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานโครงการจัดการพิเศษ จ านวน 30 โครงการ เป็นระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 2 โครงการ ระดับปริญญาโท จ านวน 22 โครงการ และระดับปริญญาตรี จ านวน 6 โครงการ 
มหาวิทยาลัยได้จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการในภาพรวม โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดคุณภาพ 4 ตัวชี้วัด 
ได้แก ่เป้าหมายการรับนักศึกษา จ านวนการออกกลางคันของนักศึกษา การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
และสถานะทางการเงิน 

สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 
30 โครงการ ดังนี้ 

1. ผลการประเมินโครงการตามเกณฑ์การพิจารณาประเมินคุณภาพโครงการ ดังนี้ 
1) ระดับ A (คะแนนประเมินมากกว่า 3.5) มีจ านวน 11 โครงการ ได้แก่ โครงการ

ระดับปริญญาเอก 1 โครงการ ระดับปริญญาโท 9 โครงการ และระดับปริญญาตรี 1 โครงการ 2) ระดับ B 
(คะแนนประเมินระหว่าง 3.0-3.5) มีจ านวน 14 โครงการ ได้แก่ โครงการระดับปริญญาเอก 1 โครงการ ระดับ
ปริญญาโท 10 โครงการ และระดับปริญญาตรี 3 โครงการ 3) ระดับ C (คะแนนประเมินน้อยกวา 3.0) มีโครงการ
ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 โครงการ 4) โครงการที่ปรับเป็นหลักสูตรภาคปกติ มีโครงการระดับปริญญาโท 
จ านวน 2 โครงการ 5) โครงการที่ด าเนินการปิดหลักสูตร มีโครงการระดับปริญญาตรี จ านวน 1 โครงการ และ 
6) โครงการใหม่ รับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 มีโครงการระดับปริญญาโท จ านวน 1 โครงการ (ไม่รายงานผล
การด าเนินงาน) 

2. ข้อมูลนักศึกษา 
1) จ านวนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 เมื่อเทียบกับแผนการรับ (แผนการรับ 

743 คน) โดยมีนักศึกษาใหม่รวมทั้งสิ้น จ านวน 626 คน เป็นระดับปริญญาเอก 15 คน ระดับปริญญาโท 289 คน 



39 
 

และระดับปริญญาตรี 322 คน ทั้งนี้ หากพิจารณาแผนการรับนักศึกษาใหม่กับจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับจริง
พบว่า ในภาพรวมโครงการพิเศษรับนักศึกษาใหม่ได้ต า่กว่าแผน โดยรับนักศึกษาใหม่ได้ร้อยละ 84 ของแผน 

2) นักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 1,891 คน เป็นระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 970 คน และระดับปริญญาตรีจ านวน 921 คน 

3) ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 539 คน เป็นระดับบัณฑิตศึกษา
จ านวน 256 คน (โดยเป็นผู้ที ่ศึกษาในหลักสูตรแผน ก จ านวน 74 คน หลักสูตรแผน ข จ านวน 182 คน)      
และระดับปริญญาตรี จ านวน 283 คน 

4) วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีทั้งหมด 110 เรื่อง ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน จ านวน 109 เรื่อง และสารนิพนธ์ มีทั้งหมด 203 เรื่อง ได้ตีพิมพ์เพ่ือเผยแพรผ่ลงาน จ านวน 122 เรื่อง 

3. ข้อมลูอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ โดยมีอาจารยประจ าหลักสูตร 
ที่เป็นอาจารย์จากคณะ/ภาควิชาที่เป็นเจ้าของหลักสูตร และหน่วยงานที่รับผิดชอบในภาพรวมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีจ านวน 262 คน 

1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 228 คน และปริญญาโท จ านวน 34 คน 
2) ต าแหนงทางวิชาการ ได้แก ่ศาสตราจารย์ จ านวน 7 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 54 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 105 คน และอาจารย์ จ านวน 96 คน 3) มีการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอก จ านวน 32 คน 4) ผลงาน
ทางวิชาการ/งานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยอาจารย์มีผลงานทางวิชาการ จ าแนกเป็นผลงานที่ตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ จ านวน 156 เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ จ านวน 117 เรื่อง ผลงานที่น าเสนอต่อที่ประชมุ
ระดับนานาชาติ จ านวน 51 เรื่อง ผลงานที่น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ จ านวน 215 เรื่อง และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 20 เรื่อง โดยไมม่ีผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร 

4. ด้านงบประมาณของโครงการ ในปีงบประมาณ 2564 มีรายรับรวมทั้งสิ้น 77,474,384.53 บาท 
ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จ านวน 10,021,697.66 บาท ดังนั้น การด าเนินการของโครงการจัดการศึกษาพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 11,998,742.68 บาท ลดลงจากปงบประมาณ 2563 จ านวน 
3,373,025.84 บาท 

 

ที่ประชุมรับทราบ   
 
8.4  การด าเนินการทางวินัย จ านวน 2 ราย 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดไว้ว่า “เมื่ออธิการบดีได้ด าเนินการทางวินัย     
แก่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดแล้ว หรือได้สั ่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานไปแล้ว ให้รายงานสภา
มหาวิทยาลัย” นั้น มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการทางวินัย จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. ราย ดร.สัคคยศ สังขพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ ได้กระท าผิดวินัยในกรณีอาศัยโอกาสที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 942-222 : 
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Sports For Life เรียกเก็บเงินจากนักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา1/2562, 2/2562, 1/2563 
และ 2/2563 ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกโดยไม่มีระเบียบ กฎหมายให้กระท าได้ พฤติการณ์
จึงเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และต้อง
ไม่อาศัยและยอมให้ผู ้อื ่นอาศัยอ านาจหน้าที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู ้ อ่ืน      
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 ข้อ 6(3) และ ข้อ 7(1) สมควรได้รับโทษลดเงินเดือน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งลงโทษลดเงินเดือน 
ตามค าสั่งที่ 0915/2565 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

2. รายนางสาวมลฤดี แซ่แต้ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิซาการอุดมศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ ส านักงานวิทยาเขตภูเก็ต ได้กระท าผิดวินัยในกรณีเสนอคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและ
เทคนิคการจดรายงานการประชุมของวิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นในการขอก าหนด
ต าแหน่งให้สูงขึ้น จากต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ช านาญการ อันเป็นการกระท าความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามข้อ 
6(1) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว ่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 สมควรได้รับโทษภาคทัณฑ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตามค าสั่งที่ 
60171/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565  

 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องอ่ืน ๆ 
9.1  ร่างก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2566 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2566 ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันประชมุ เวลา 

430(1/2566) วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 09.00 น. - 12.00 น. 

431(2/2566) วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 09.00 น. - 12.00 น. 

432(3/2566) วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 09.00 น. - 12.00 น. 

433(4/2566) วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 09.00 น. - 12.00 น. 

434(5/2566) วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 09.00 น. - 12.00 น. 

435(6/2566) วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 09.00 น. - 12.00 น. 

 
 




