
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 430(1/2566)  

วันเสาร์ที ่28 มกราคม 2566  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.ทวีศักดิ ์ กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

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

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สหกะโร กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
17. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธศิักดิ์  ดือเระ
18. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายเรวัต  รัตนกาญจน์
19. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์

ไดผไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 431(2/2566)

) ร าง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566
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20. รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   คณาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
 

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  จงสู่วิวัฒน์วงศ ์ 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 นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางสาวรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
 

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. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคิม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
17. ดร.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัร  อัยรักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี ผู้อ านวยการส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเิวศน์ อรุณเบิกฟ้า รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 และพันธกิจสังคม 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 
25. ดร.สินาด ตรีวรรณไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร 
26. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
27. ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพัุตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชัรวลี ตั้งคุปตานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
30. รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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32. นางอภินันท์  ปานเจี้ยง ผู้อ านวยการกองคลัง 
33. นายนิติธร ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

วิทยาเขตหาดใหญ ่
34. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รกัษาการแทนผู้อ 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.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
 วิทยาเขตปัตตานี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชดิชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6.  อาจารย์ภักดี  ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรปวณี์  พุ่มเกิด ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตภูเก็ต 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
5.  ดร.ทักษิณา ศรีประชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

1.  รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รกัษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.  ดร.ศักดา ขจรบุญ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
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4.  ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้  
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

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  การด าเนินการตรวจสอบการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

อธิการบดีแจ้งว่า ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดด าเนินการตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรในสังกัดอย่างใกล้ชิด  สืบเนื่องจากกรณี     
ที่ปรากฎข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาได้เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระท าผิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยในการซื้อผลงานวิจัยเพ่ือให้มีชื่ออยู่ในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
หากตรวจสอบแล้วพบกรณีว่ามีบุคลากรเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามหน้าที่  
และอ านาจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยทันที พร้อมทั้งรายงานผลเป็นระยะจนการด าเนินการถึงที่สุด และกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้แจ้งมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 
2566 ได้มอบหมายส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ด าเนินการ ดังนี้ 1) แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
ท าการตรวจสอบบุคลากรในสังกัด หากพบว่ามีกรณีที่จะน าไปสู่ความผิดจริยธรรมดังกล่าว ให้ท าการตรวจสอบ
อย่างยุติธรรมและรวดเร็ว และรายงานการด าเนินการให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2566 และ 2) หากเป็นที่แน่ชัดว่าบุคลากรในสังกัดท าผิดจริยธรรมดังกล่าวให้ด าเนินการลงโทษตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวด และแจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบ เพื่อด าเนินการ
ตามมาตรา 70 และ 77 แห่ง พ.ร.บ. อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว  
โดยแจ้งแนวทางด าเนินงานให้คณะ/หน่วยงาน พิจารณาด าเนินการและให้รายงานผลการตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพ่ือรายงานผลต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต่อไป และในกรณี
ที่ตรวจสอบพบว่าบุคลากรในสังกัดได้กระท าผิดจริยธรรมจริง ให้คณะ/ส่วนงาน ส่งหลักฐานและข้อสรุปจากคณะ 
เพื่อน าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะธรรมาภิบาลวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือกรรมการด าเนินการด้านวินัย
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการต่อไป ส าหรับประเด็นที่ขอให้พิจารณาและตรวจสอบ ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นอย่างผิดปกติ
ของจ านวนผลงานตีพิมพ์ การมีผู้เขียนจ านวนมากและหลากหลายประเทศ และหัวข้อที่ตีพิมพ์ไม่สอดคล้องกับ
ความเชี่ยวชาญ 

    ที่ประชุมรับทราบ และได้มีข้อเสนอแนะว่าการกระท าผิดจริยธรรมในการเขียนและตีพิมพ์
ผลงานวิชาการ ประกอบด้วย 3 แบบ ได้แก่ 1) การสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงและบันทึกใส่ในรายงานวิจัย (Fabrication) 
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2) การดัดแปลง (Falsification) ซึ่งเป็นการดัดแปลงกระบวนการ ข้อมูล หรือผลการวิจัย และ 3) การลอกเลียน 
(Plagiarism) เป็นการน าผลงานของผู้อื ่นไปใช้โดยไม่อ้างอิง ซึ่งอาจจะพบในผลงานทางวิชาการของอาจารย์     
และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ดังนั้น ที่ประชุมจึงขอให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
และควบคุมดูแลเรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกด้าน  

     
ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 429(6/2565)  

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1 ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2566-2570 

 ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้น าเสนอเรื่องทิศทางการขับเคลื่อน
การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ ทิศทางการขับเคลื่อน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยใช้หัวข้อ PSU Education Transformation 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

การด าเนินการด้านการศึกษา และทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา 
1. ข้อมูลพื้นฐานด้านการพัฒนาก าลังคนในช่วง 2562-2565 

- ระดับปริญญาตรี ช่วงปีการศึกษา 2562-2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสอน
ระดับปริญญาตรีทั้งหมด 34 คณะ ประกอบด้วย วิทยาเขตหาดใหญ่ 16 คณะ วิทยาเขตปัตตานี 8 คณะ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตละ 4 คณะ และวิทยาเขตตรั ง 2 คณะ มีจ านวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีมีทั้งสิ้น 141 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) จ านวน 125 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 
จ านวน 14 หลักสูตร และหลักสูตรต่อเนื่อง จ านวน 2 หลักสูตร  

การด าเนินงานในช่วงปีการศึกษา 2562-2565 พบว่าจ านวนนักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต 
มีทั้งหมด 30,550 คน จากที่ก าหนดแผนรับไว้จ านวน 42,510 คน คิดเป็นร้อยละ 71.87 โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ 
เป็นวิทยาเขตท่ีรับนักศึกษาได้ใกลเ้คียงกับแผนรับมากที่สุด คือ สามารถรับนักศึกษาได้ถึงร้อยละ 95.90 และเมื่อ
พิจารณาตามกลุ่มสาขา พบว่ากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มีจ านวน 65 หลักสูตร (46.10%) 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 62 หลักสูตร (43.97%) และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวน 14 หลักสูตร (9.93%) เมื่อพิจารณาผลด าเนินงานด้านหลักสูตรเกี่ยวกับการผลิตก าลังคนชั้นสูงที่ตอบโจทย์ 

s-curve ของประเทศ และความเป็นหลักสูตรนานาชาติ พบว่า ช่วงปีการศึกษา 2562-2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มีจ านวนหลักสูตรที่ตอบโจทย์ s-curve ทั้งหมด 32 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 22.70 มีผู้เรียนทั้งหมด 4,554 คน 
และมีหลักสูตรนานาชาติ จ านวน 14 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 9.93 และมีผู้เรียนทั้งหมด 1,613 คน 

- ระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับ

บัณฑิตศึกษา จ านวน 164 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น หลักสูตรระดับปริญญาโท 107 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 
52 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 3 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 หลักสูตร มีคณะ
ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 27 คณะ ประกอบด้วย 1) วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 15 คณะ มีหลักสูตร 
126 หลักสูตร 2) วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 8 คณะ มีหลักสูตร 22 หลักสูตร 3) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ านวน 3 คณะ 
มีหลักสูตร 8 หลักสูตร 4) วิทยาเขตภูเก็ต จ านวน 4 คณะ มีหลักสูตร 7 หลักสูตร และ 5) วิทยาเขตตรัง จ านวน 
1 คณะ มีหลักสูตร 1 หลักสูตร โดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็นหลักสูตรนานาชาติ 37 หลักสูตร  

มีนักศึกษาทั้งสิ้น 449 คน และหลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) จ านวน 127 หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2565 มีจ านวน
แผนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 2,132 คน และนักศึกษารายงานตัว 1,101 คน ซึ่งคิดเป็นจ านวนที่รับได้จริง 51.60% 
โดยแบ่งออกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 757 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก 233 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 106 คน และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 คน ซึ่งจากจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 
2565 ทั้งหมด 1,101 คน มีจ านวนนักศึกษาชาวไทยทั้งสิ ้น 992 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาโท 718 คน 
ระดับปริญญาเอก 164 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 106 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 คน 

และจ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งสิ้น 109 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาโท 39 คน ระดับปริญญาเอก 69 คน และ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 คน 

ความท้าทายด้านการศึกษาของ ม.อ. และการเตรียมการ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย และการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี

สมัยใหม่ส่งผลให้รูปแบบของการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ม.อ. ควรปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ปรับปรุงรูปแบบการศึกษาแบบเดิม โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาเพ่ือรองรับกลุ่ม

ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทั้งในรูปแบบการศึกษาแบบปกติและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาก าลังคน โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะตามความ
ต้องการของสังคมและประเทศ (Demand-driven) เพ่ือการแข่งขันในระดับสากล 

3. ปรับเปลี่ยนการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีพ 
โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning) 

4. ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สมรรถนะสากล และ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

5. บูรณาการข้ามหน่วยงานพันธกิจหลัก วิจัย การศึกษา บริการวิชาการ และการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์
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ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาของ ม.อ. ในช่วง พ.ศ. 2566-2570 ในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. การปรับเปลี่ยนด้านการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Reform) มีแนวทางการ
ขับเคลื่อน ดังนี้ 

1) ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้เป็น Outcome-Based Education 
โดยเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบ Content Delivery (Lecture-Based) เป็น Competency Assessment 
และสะท้อนให้เห็นถึงทักษะที่ผู้เรียนควรมีให้ชัดเจนขึ้น 2) ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลายและยืดหยุ่น (Diversity and Flexibility) 3) ขับเคลื่อนการเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์
และทักษะ (Experience and Skill Mapping) 4) ปรับเปลี่ยนหลักสูตรจาก Supply-Side เป็น Demand-Driven 
โดยเน้นหลักสูตรกลุ่มข้ามศาสตร์ (Multidisciplinary) 

2. กระบวนการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ (Digital Transformation 
of Learning Processes) มีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 

1) ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 
(Self-Learning) 2) เพ่ิม Self-Learning Platforms เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ และ 3) เพ่ิมบทบาทของ ม.อ. จากเดิม
ที่เป็น Content Provider ให้เป็น Co-Creator มากขึ้น 

3. ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) มีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 
1) ยกระดับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและการยอมรับระดับสากล (International 

accreditation and recognition) WFME, AACSB, ABET, TedQual, AUNQA และ UKPSF 
2) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก (Global Competence): 

Intercultural Competency, University Social Responsibility (USR), Student Mobility (Virtual/Physical) และ 
Cultural Programme (Soft Power) 

3) เฟ้นหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic partner): Double Degree, Co-Certificate, 
Collaborative Online International Learning (COIL), IMT-GT Collaboration Center in Thailand และ
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม 

4. การพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ (Student and Teachers Development 
and Evaluation) มีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 

4.1 การพัฒนาภาษาอังกฤษและดิจิทัล ได้แก่ 1) ปรับเปลี่ยนการวัดและประเมนิผล
ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นรูปแบบ Self-Learning ผ่าน PSU English Skills Test (PSU-EST) 2) ระบบประเมิน
สมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ โดยก าหนดให้มีการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล       
ที่รอบด้าน PSU Test for Digital Literacy (PSU-TDL) เพ่ือประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล พร้อมทั้งจัดหลักสูตร
อบรมระยะสั้น 

4.2 การพัฒนาอาจารย์ ได้แก่ 1) ยกระดับการขอรับการรับรองระบบการประเมิน 
PSU-TPSF ให้ได้รับการยอมรับระดับสากล เช่น Advanced HE, UK เป็นต้น 2) ด าเนินการวิจัยสถาบันเพื่อติดตาม
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ประเมินผลจากการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะการเรียนการสอน และ 3) พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
เพ่ือเพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะระดับ 2 ขึ้นไป 

5. หน่วยงานประสานงานส าหรับการขับเคลื่อนด้านการศึกษา (PSU Coordination)  
มีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 

1) ให้มีคณะกรรมการร่วมจากหน่วยงานหลัก หรือหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ และ 2) ปรับปรุงบทบาทของบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยแนวทางการด าเนินงานผ่านหน่วยงานกลาง PSU Graduate School (PSUGS) ได้แก่  
1) ก าหนดกลยุทธ์ แนวปฏิบัติ เกณฑ์มาตราฐานต่าง ๆ ส าหรับการจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาโดยเน้นวิจัย  
เป็นฐาน (Research-Based Education) 2) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดรับกับ
กลยุทธ์ด้านวิจัย บริการวิชาการ และการศึกษา โดยเน้นความร่วมมือข้ามศาสตร์ 3) บริหารจัดการแบบกระจาย
อ านาจมากขึ้น และ 4) บริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ (Multidisciplinary) 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทาง 
การขับเคลื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2566-2570 

 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปไ ด้
ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยเน้นทั้งด้านการผลิต
บัณฑิตตามความต้องการของสังคมและประเทศ (Demand-driven) ซึ่งจะตอบโจทย์ในระยะสั้น และการขับเคลื่อน 
(Demand-driving) มหาวิทยาลัยจะต้องมองอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้น าและต้อง
สร้างความสมดุล (Balance) ทั้งสองเรื่อง รวมทั้งเชื่อมโยงทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดในเขตพ้ืนที่ที่เป็นตั้งของวิทยาเขต 

2. ม.อ. อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 1 กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก การจัด 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องพิจารณาทั้งก าลังคน (Manpower) และพลังสมอง (Brain Power) พลังสมอง
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะเป็นอย่างไร ซึ่งสัดส่วนของบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคตจะมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

3. การสร้างคนในอนาคตเป็นความสมดุลระหว่าง 2 มิติ มิติแรก คือ จะสร้างให้เป็นคนที่
รู้ลึกรู้จริงและมีความช านาญเฉพาะด้าน (Specialist) และสร้างให้เป็นคนที่มีทักษะความรู้กว้าง รู้หลากหลายด้าน 
สามารถท างานได้หลากหลาย (Generalist) ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ จะต้องมีความยืดหยุ่น (Flexibility) ที่จะท าให้ลึก 
(Deepening) และกว้าง (Broadening) แต่ไม่ใช่แค่ความช านาญเฉพาะด้าน ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ต้องมี
เรื่องในอนาคต ในโลกใหม่ที่มีความเป็นดิจิทัล (Digitalist) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น าเสนอเรื่องวิทยาการข้อมูล (Data 
Science) โดยต้องมุ่งเน้นพัฒนาคนไปสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ถ้ามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้น าต้องเป็น AI Native เพราะฉะนั้น
หลักสูตรจะต้องเน้นภาษาอังกฤษให้ทุกคนเรียนและใช้งานได้ ซึ่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอจ าเป็น 
ต้องมีภาษาอ่ืน เช่น ภาษาจีน เป็นต้น 
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4. เป้าหมายในการสร้างคนที่เป็น Global Engage Citizen ไม่ใช่เฉพาะการเป็นพลเมือง
ของโลก (Global Citizen) แต่ต้องให้นักศึกษามีส่วนร่วม (Engage) โดยมีหลักสูตรที่เปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) 
ไม่เน้นเฉพาะชุดทักษะ (Skill Set) นักศึกษาจะต้องมีทั้งกรอบความคิด (Mindset) ชุดทักษะ (Skill Set) ทักษะการ
อ่านออกเขียนได้ (Literacy Skills) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
และทักษะชีวิต (Life Literacy) หากมหาวิทยาลัยสามารถท าเรื่อง Global Engage Citizen ในเชิงการศึกษา 
ขณะเดียวกันทางด้านวิจัยจะเน้นในเรื่อง SDG, BCG, ESG และ Soft Power ดังนั้น การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
เรื่องการศึกษา มหาวิทยาลัยจะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานในเรื่อง AI, Data science, Digital และ
ภาษาอังกฤษ  

5. มหาวิทยาลัยต้องมี Academic Intelligence Unit เพื่อดูต าแหน่ง (Position) ของ
มหาวิทยาลัยในระยะกลางและระยะยาวส าหรับการพัฒนาหลักสูตรหรือกิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร เรื่อง
นานาชาติ (International) ซึ่งขณะนี้ในทวีปเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะกลางเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม 
แต่ในระยะยาวเรื่องประชากรเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากผลกระทบระยะยาวของการติดเชื้อโควิด-19 (Post Covid) 
และจ านวนประชากรทั่วโลกลดลงอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะต้องมีการเคลื่อนย้ายประชากรไปท างานในที่พ้ืนที่ต่าง ๆ 
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ของโลก มหาวิทยาลัยจะต้องท าให้เกิด Mobility ขึ้น ท าให้คนมีความพร้อมที่จะไปท างาน
ในที่ต่าง ๆ ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องมี Academic Intelligence Unit หรือเครือข่ายในมหาวิทยาลัยท างาน
ร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในการน าเข้าแรงงานและส่งแรงงานออกมากขึ้น ท าอย่างไรที่จะดึงดูดนักศึกษา
จากต่างประเทศให้เข้ามาเรียนในหลักสูตรของ ม.อ. รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและพ้ืนฐานพร้อมจะไปท างาน
ในต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม อินโดนิเซีย จีน เป็นต้น  

6. แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning Platform) หากในอนาคตมหาวิทยาลัย 
จะต้องตอบโจทย์ The world is my school นักศึกษาเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแค่ส่วนหนึ่ง การเรียนรู้ส่วนบุคคล 
(Personalized Education) เป็นเรื่องที่ส าคัญ ท าอย่างไรที่จะท าให้แพลตฟอร์มการศึกษาแบบเดิม (Traditional 
Learning Platform) กับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning Platform) สามารถจัดท าในลักษณะ
ทางเลือกให้นักศึกษามีสิทธิที่จะเลือกเรียน แต่สิ่งที่ส าคัญคือการแนะแนวของมหาวิทยาลัยจะเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
มากขึ้น 

7. ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัล หลักสูตร S-cuve ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านดิจิทัลมีผู้เรียนจ านวนน้อย มหาวิทยาลัยจะต้องมีกลไกท างานร่วมกับโรงเรียน
มากขึ้นเพื่อดึงดูดเด็กที่มีทักษะเหมาะสมเข้ามาเรียนในหลักสูตรทางด้านดิจิทัลมากขึ้น นอกจากนี้ คนสมัยใหม่  
มีแนวคิดต้องการชีวิตที่สะดวกสบาย ซึ่งปัจจุบันดิจิทัลหรือ AI ท าให้ชีวิตสะดวกมากข้ึน การที่บอกว่าจะต้องเป็น
มหาวิทยาลัยที่มองไปข้างหน้า ยังไม่ค่อยเห็นการเน้นในทิศทางนี้มากนัก เรื่องการเรียนข้ามศาสตร์ ถ้าท าให้เกิ ด
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการได้ คนที่เรียนจบออกไปจะต้องมีความรู้เชิงลึก (In-Depth Knowledge) 
ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถพัฒนาได้ แค่สามารถรักษาสภาพตัวเอง (Maintenance) ผู้จัดเตรียมเนื้อหา (Content 
Provider) กับคนสร้างเนื้อหา (Content Creator) นั้น ถ้าเนื้อหาซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วความเข้าใจ   
ในเนื้อหานั้นจะต้องลึกซึ้ง สามารถที่จะเติมความรู้เชิงลึก ซึ่งยังมองไม่เห็นจุดเชื่อมตรงนี้ 
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8. จากข้อมูลรายงานของ TDRI มหาวิทยาลัยในกลุ ่มมหาวิทยาลัยวิจัย (Research 
University) ภาระด้านการเรียนการสอนจะน้อยลงและเน้นเรื่องการท าวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยวิจัยคือการมีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี (Undergraduate) จ านวนหนึ่ง และระดับบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดที่ว่า 
ม.อ. จะเป็นมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาส าหรับมวลชน (Mass Education) หรือจะเป็นการศึกษาชั้นน า (Elite 
Education) ที่สอนนักศึกษากลุ่มเล็ก ใช้การถกเถียงอภิปราย (Based on Discussion) ให้มากขึ้น ซึ่งจะท าให้
เกิดเป็น Smart Graduate ป้อนให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน (Competition)  
และเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของคณะต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะฉะนั้นความ
เป็นไปได้ที่ ม.อ. จะเปลี่ยนทิศทางเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่แท้จริงในอนาคต มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาถึงประเด็น
นี้ด้วย  

9. จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่คือมหาวิทยาลัยเป็นโลกของวิชาการซึ่งห่างไกล  
จากโลกของความเป็นจริง มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีนโยบายว่าการเรียนการสอน (Teaching and Learning) 
อยู่นอกห้องเรียน (Beyond classroom) เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 
ซึ่งทิศทางการเรียนการสอนของ ม.อ. ควรสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเชิญภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัด
การศึกษา เป็นการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา (Case Based Education) ซึ่งเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
(Harvard University) ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะท าให้นักศึกษาใกล้ชิดกับโลกความเป็นจริงมากข้ึน  

10. มหาวิทยาลัยควรสร้างทักษะและประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษามีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้ทันที โดยเฉพาะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
ซึ่งเมื่อเปิดประเทศ ความต้องการด้านการท่องเที่ยวสูงมาก ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ
ปฏิบัติจริง เนื่องจากรับเข้ามาแล้วไม่สามารถใช้งานได้ทันที จะต้องใช้เวลาในการฝึ กปฏิบัติ ซึ่งไม่ทันต่อความ
ต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้เกิดความเร่งด่วน มีการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติแบบเข้มข้น (Intensive Practical Learning) เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที 

11. สถิติจ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ รวมทั้งพิจารณายุบรวมหรือยกเลิกหลักสูตรที่มีความซ ้าซ้อน เพ่ือประหยัดทรัพยากร
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยเน้นความเชี่ยวชาญและความพร้อมของทรัพยากรในวิทยาเขตเป็นหลัก นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสอดรับกับแนวทางและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ท าให้นักศึกษามีความเข้มแข็งมากข้ึน 

12. มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน้อย มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาการจัดรูปแบบการศึกษาหลังปริญญาตรี (Postgraduate) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตร 
โดยสามารถเลือกเนื้อหาหลักสูตรซึ่งมีความหลากหลายเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยอาจารย์จะต้องท า
หน้าที่เป็นผู้น ากระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) ให้ความรู้และค าชี้แนะมากกว่าที่การให้เนื้อหา 

13. มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่บ่มเพาะคนดีของชาติ ซึ่งการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็น
การศึกษาขั้นสูงสุด เป็นโอกาสในการอบรมบ่มนิสัยนักศึกษาก่อนออกไปใช้ชีวิตท างาน ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัย
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อาจจะบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในกิจกรรมนักศึกษาและในรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) แต่อย่างไรก็ตาม 
มหาวิทยาลัยควรก าหนดไว้ในแผนการศึกษาด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นในการ
สร้างคนดีของชาติ  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2566-2570 โดยประธานที่ประชุมได้กล่าวชื่นชมอธิการบดี รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และทีมงานที่ได้จัดท าแนวคิดทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาดังกล่าว และได้มี
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงด้านการศึ กษา ซึ่งปรับปรุงรูปแบบ
การศึกษาแบบเดิมเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา เพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนทุกกลุ่มโดยการสร้างกิจกรรมตั้งแต่ระดับ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย และคนท างานโดยพัฒนาทักษะเดิม (Up-Skill) และพัฒนาทักษะใหม่ (Re-skill) เพื่อเพ่ิม
ความรู้ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นแนวทางที่อธิการบดีและฝ่ายบริหารจะต้อง
น าไปพิจารณาว่าจะมีแผนในการด าเนินการอย่างไร และจากข้อมูลจ านวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย     
ยังน้อยกว่าแผนการรับเป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องน าไปพิจารณา ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอ
ความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรจะผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความจ าเป็นในอนาคต ซึ่งการผลิตบัณฑิตต้องใช้
ระยะเวลาหลายปีกว่าจะใช้ท างานจริง ซึ่งโลกในขณะนั้นอาจจะไม่เหมือนกับความเป็นจริงในปัจจุบัน การที่มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนรูปแบบไปสู่การผลิตบัณฑิตตามความต้องการของสังคมและประเทศ (Demand-driven) ซึ่งอาจจะมี
เป้าหมายระยะสั้น มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้น าในการวิเคราะห์ว่าอนาคตควรจะต้องเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นประเด็น
ที่ใหญ่มาก ส าหรับข้อเสนอเรื่อง Academic Intelligence อาจต้องมีหน่วยงานหรือบุคคลรับผิดชอบที่จะผลักดัน
ในเรื ่องดังกล่าว โดยขอให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของที ่ประชุมไปพิจารณาจัดท า
รายละเอียดเพิ่มเติม และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใด
มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถส่งความคิดเห็นไปยังฝ่ายเลขานุการ หรือทางกลุ่ มไลน์ (Line 
Group) ของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมและน าไปประกอบการพิจารณาต่อไป 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากกว่าสาขาอ่ืน     
มนุษยศาสตร์เป็นเรื่องของกรอบความคิด (Mindset) ความเชื่อของมนุษย์ เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่ง ม.อ. ได้น า
พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจ 
ที่หนึ่ง” ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด โดยต้องปลูกฝังให้นักศึกษายึดถือปฏิบัติ ส าหรับประเด็นเรื่อง
ความเข้าใจสังคม ม.อ. อาจพิจารณาบุกเบิกและท าให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะ ม.อ. ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีสังคมพหุวัฒนธรรม 
มีทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ด้านศาสนาพุทธมีสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งอยู่ใน
พื้นที่ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาเข้าไปช่วยพัฒนาและท าประโยชน์ให้แก่สังคม   
โดยเน้นหล่อหลอมให้นักศึกษามีความคิดในทางที่ถูกต้องดีงาม ซึ่งด้านกิจการนักศึกษายังเน้นเรื่องความเข้าใจ
วัฒนธรรมประเพณี ยังไม่มีเป้าหมายด้านการพัฒนาจิตใจของคน ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจต้องพิจารณาน าเรื่อง
ดังกล่าวก าหนดเป็นเป้าหมายส าคัญในการปรับการศึกษาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 
5.1  การแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี 
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแจ้งใหค้ณะพยาบาลศาสตร์ส่งแผนพัฒนาคณะ (ตามข้อ 8 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะโดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะจัดท าแผนพัฒนาคณะ และก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ และใช้ประกอบการพิจารณา
การสรรหาคณบดี ทั้งนี้ แผนพัฒนาคณะดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 
2565 

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ให้คณะกรรมการสรรหาคณะพยาบาลศาสตร์พิจารณา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 

3. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และแจ้งการพิจารณาทบทวน
แผนพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญที่ต้องการขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจ าคณะ 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 

4. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยออกหนังสือแจ้งหัวหน้ากลุ่ม จ านวน 2 กลุ่ม 
ในคณะพยาบาลศาสตร์ คือ กลุ่มสายวิชาการ และกลุ่มสายสนับสนุน เพ่ือจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ของแต่ละกลุ่ม ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนกลุ่มสายวิชาการ จ านวน 8 คน และกลุ่มสายสนับสนุน 
จ านวน 6 คน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ภายในวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2565 

5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในคณะ      
พยาบาลศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 (วันที่พบบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์) 
ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรง
ต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 

6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 
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7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ที ่เป็นบุคลากรภายใน     
เพื่อกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้นจากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียน
วาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาคณะพยาบาลศาสตร์ภายนอก เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมา
สนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ โดยพิจารณาแผนพัฒนาคณะประกอบ ซึ่งมี   
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 13 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน    
4 ราย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 

8. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทาม
จัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และประเด็น
ส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะเพ่ือขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า และท่ีเป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับ
การทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ 
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ จ านวน 4 ราย 

9. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มสายวิชาการ และกลุ่มสายสนับสนุน รวมจ านวน 14 คน 
ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ โดยน าเสนอแนวทาง 
การบริหารคณะและกลยุทธ์การน าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและประเด็นส าคัญที่ได้มี
การทบทวนแผนพัฒนาคณะและที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองเหมาะสมจะ
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  

ทีป่ระชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เสนอ 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 

 
5.2  รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ คณบดีคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
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มหิดล ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการ
จัดการสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับดังนี้ 

1. แจ้งให้คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมส่งแผนพัฒนาคณะ (ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะโดยคณะกรรมการประจ าคณะ
จัดท าแผนพัฒนาคณะ และก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ และใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหา
คณบดี ทั้งนี้ แผนพัฒนาคณะดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหา 
ทุกทา่นพิจารณา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565   

3. คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากร
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และแจ้งการ
พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญท่ีต้องการขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565   

4. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยออกหนังสือแจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน จ านวน 3 
กลุ่มงาน ในคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ กลุ่มงานวิชาการ (สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม) กลุ่มงานบริหาร (ส านักงาน
บริหารคณะ) และกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม เพื่อจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
สังกัดคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมของแต่ละกลุ่มงาน ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนกลุ่มงานวิชาการ (สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม) จ านวน 4 คน กลุ่มงานบริหาร (ส านักงานบริหารคณะ) จ านวน 3 คน และกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม 
และพันธกิจเพ่ือสังคม จ านวน 3 คน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการ
สรรหาฯ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 

5. แจ้งให้ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงาน    
ในคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 (วันที่พบบุคลากรคณะการ
จัดการสิ่งแวดล้อม) ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน 
1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 

6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  

7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นบุคลากรภายใน 
เพื่อกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้นจากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระ
การประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอก เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารง
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ต าแหน่งคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจ านวน 4 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
เห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งจ านวน 4 ราย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 

8. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการ
ทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ    
และประเด็นส าคัญ ที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะเพื่อขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า และที่เป็นแนวคิด
ของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนเข้าสนทนา
กับคณะกรรมการ สรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยแจ้งการตอบรับ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา จ านวน 2 ราย                                                                                                                     

9. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมสนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการ
สรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มงานวิชาการ (สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม) กลุ่มงาน
บริหาร (ส านักงานบริหารคณะ) และกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม รวมจ านวน 10 คน  และ
ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยน าเสนอ
แนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การน าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและประเด็น
ส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะและที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทามและพิจารณากลั่นกรอง    
ผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มี
บุคคลที่เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 
วรรคสาม ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนด
ไว้ว่า “กรณีที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีเห็นว่าไม่มีผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณบดี หรือสภามหาวิทยาลัย
ไม่ให้ความเห็นชอบชื่อที่เสนอมา ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีใหม่ 
ตามวิธีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม" คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงขอเสนอ
วิธีการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อสภามหาวิทยาลัยโดยขอให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ดังนี้ 

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

2. ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมชุดเดิมปฏิบัติหนา้ที่จนแลว้เสรจ็ 
3. ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล    

ที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและด าเนินการทาบทามบุคคล 
ที่มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือเชิญมาสนทนาต่อไป 

4. เมื่อได้รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามที่กรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมทาบทามแล้ว ให้ผู้ตอบรับการทาบทาม
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เข้าสนทนาและน าเสนอแนวทางการบริหารคณะตามแผนพัฒนาคณะต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

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

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและการเงิน รักษาการแทนคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมไปพลางก่อน  และเห็นชอบวิธีการสรรหา
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมตามท่ีคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอ  

 
5.3  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษได้น าเสนอว่าคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 84(6/2565) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565     
ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติ ดังนี้ 

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 45 ราย ดงันี้  
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 20 ราย ดังนี้ 

1.1.1 อาจารย์พุทธิชาติ ขันตี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
(รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.2 อาจารย์เอมอร จิระพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ (รหัส 2186) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.3 อาจารย์ปักใจ ตันตรัตนพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปดิิกส์ 
(รหัส 2166) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.4 อาจารย์จิรายุศ จารุทัศน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  
(รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.5 อาจารย์พีศิษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโสต 
ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา (รหัส 2190) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง 
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.1.6 อาจารย์สาธิต คลังสิน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา (รหัส 2171) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.7 อาจารย์ศุภกร ศรีแผ้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (รหัส 2113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8 อาจารย์ฤดีกร สุวรรณานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย   
(รหัส 2176) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.9 ดร.พิมพิศา ศักดิ ์สองเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์   
คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.10 ดร.พลสิทธิ์ ศานติประพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (รหัส 1113) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง (รหัส 111302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.11 ดร.ฤาชุตา เทพยากุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(รหัส 6102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.12 ดร.นงลักษณ์ กุลวรรัตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
แพทย์แผนไทย (รหัส 2501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.13 ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501)  อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     
(รหัส 650125) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์
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1.1.14 ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร          
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็น
วันที่ผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.15 ดร.สุธิรัส ชูชื่น พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ 
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 
มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.16 ดร.นภาภรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
(รหัส 3903) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.17 ดร.จิติมา สุวรรณมาลา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (รหัส 5502) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.18 อาจารย์พรทิพย์ จิระธ ารง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธรุกิจ 
(รหัส 6802) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.19 ดร.สิทธิโชค ไชยชูลี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รหัส 1115) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.20 ดร.สกาวพร ประจันตะเสน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา   
สัตวแพทย์สาธารณสุข (รหัส 4125) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื ่อง    
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2  อนุมัตใิห้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 16 ราย ดังนี้ 
1.2.1 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก าธร ไชยลึก พนักงานมหาวิทยาลัย สาขา

วิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (รหัส 0104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที ่ 2 
สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส 6113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื ่อง     
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.3 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รหัส 1109) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (รหัส 110902) 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญยศ ไชยกาฬ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รหัส 1115) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณินทร์ เอ่ียมธนาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาออร์โธปดิิกส์  
(รหัส 2166) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา เสนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (รหัส 3504) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.7 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (รหัส 0151) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 
(รหัส 6801) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รหัส 0183)  ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.2.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่  2 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รหัส 0183) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง  
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.11 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกันดา รัตนพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 
สาขาวิชากีฏวิทยา (รหัส 5106) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งหนังสือฉบับปรับปรุง
แก้ไข 

1.2.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุญญานิช อินทรพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที ่ 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (รหัส 1120) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (รหัส 2173) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่อง  และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1  สาขาวิชา
สถิติศาสตร์ (รหัส 6113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.2.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชากฎหมายมหาชน 
(รหัส 6702) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

นอกจากนี ้อธิการบดีขอถอนเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย คือ1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม ประหลามานิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มักตาร์ แวหะยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกไปก่อน เพื่อตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์ตามแนวทางในการก ากับ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งผลงานที่ใช้ขอต าแหน่งทางวิขาการและผลงานวิชาการอื่น ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
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1.3  เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1.3.1 รองศาสตราจารย์ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยี  
ชีวภาพ (รหัส 1801) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.3.2 รองศาสตราจารย์  ดร.ประณีต ส ่งว ัฒนา พนักงานมหาว ิทยาลัย 
คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) 
อนุสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (รหัส 370102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3.3 รองศาสตราจารย์ธ ีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
กุมารเวชศาสตร์  (รหัส 2181) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.4  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1.4.1 อาจารย์พเนิน อินทะระ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)  
1.4.2 ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาการจัดการ ซ่ึงขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) 
1.4.3 ดร.กลางใจ แสงวิจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) 
1.4.4 อาจารย์ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) 

1.5  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) 

1.6  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี (รหัส 1101)  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 20 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 16 ราย เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ 
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จ านวน 3 ราย และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย และต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

2.  การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวศักดิ์ จุทอง 
คณะแพทยศาสตร์ 

ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวศักดิ์ จุทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ 
(รหัส 2141) โดยเสนอผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง และหนังสือจ านวน 11 เรื่อง (หลักเกณฑ์ 
ก.พ.อ. ปี พ.ศ. 2560) นั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือ
ที่ อว 0209.5/1246 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ได้แจ้งผลการพิจารณาโดยมีมติส่งเรื่องคืนสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยมีข้อสังเกตว่า กรณีหนังสือ จ านวน 11 บท ซึ่งระบุว่าผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) จ านวน 2 คน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 คน สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จึงไม่ใช่
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลายสถาบันตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ประกอบกับการประเมินคุณภาพหนังสือ   
ทั้ง 11 บท ซึ่งเป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (Book Chapter) ปรากฎการ
ประเมินคุณภาพเป็นรายชิ้น แต่ไม่ปรากฏการประเมินคุณภาพโดยรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะแพทยศาสตร์ด าเนินการ ดังนี้ 

1) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหนังสือ จ านวน 11 บท ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิา
นั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer Reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  

2) ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ จ านวน 11 บท    
โดยประเมินคุณภาพหนังสือโดยรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 84(6/2565) 
เมื ่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการด าเนินการตามที่คณะแพทยศาสตร์เสนอ       
และเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวศักดิ์ จุทอง 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ (รหัส 2141) แล้ว โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู ้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินหนังสือ จ านวน 11 บท ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer Review) 
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ จ านวน 11 บท   
ซึ่งคุณภาพของหนังสือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวศักดิ์ จุทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ (รหัส 2141) และให้เสนอส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อด าเนินการต่อไป 
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3.  การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รายรองศาสตราจารย์ศรัญญู ชูศรี    
คณะแพทยศาสตร์ 

 ตามที่รองศาสตราจารย์ศรัญญู ชูศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ  
(รหัส 2135) โดยเสนอผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย จ านวน 16 เรื่อง (หลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ปี พ.ศ. 2563) นั้น 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือที่ อว 0209.5/2029 ลงวันที่ 
28 ตุลาคม 2565 เรื่องการเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ได้พิจารณากระบวนการ วิธีการ และขั้นตอน
การก าหนดแต่งตั้งศาสตราจารย์รายรองศาสตราจารย์ศรัญญู ชูศรี มีมติให้ส่งเรื่องคืนสภามหาวิทยาลัยเพื่อไป
พิจารณาทบทวนการด าเนินการก าหนดต าแหน่งบุคคลดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด โดยมีข้อสังเกตดังนี้      

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้แต่งตั้งนายศรัญญู ชูศรี ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ซึ่งขณะนั้นผู้ขอได้ลาศึกษาต่อปริญญาเอก 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2558 ซึ่งแนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ กรณีผู้ขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยื่นเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ไว้แล้ว และต่อมาได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือลาประเภทอื่น  ๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไป
ต่างประเทศ) หากได้รับการพิจารณาว่าคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดโดยไม่มี
การปรับปรุงแก้ไข จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่อง และไม่ก่อนวันที่
ได้รับอนุมัติให้ลา ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หรือส่งผลงานเพิ่มเติมในระหว่างการลาจะแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่ผู้ขอฯ กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

2) กรณีงานวิจัย จ านวน 7 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1.1 – 1.7 แบบแสดงหลักฐานการมี
ส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ปรากฎรายละเอียดการมีส่วนร่วม บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอเพียง
คนเดียวและลงนามรับรองโดยผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ประพันธ์อันดับแรกและผู้ประพันธ์บรรณกิจ โดยไม่ปรากฏ
การระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ร่วมงานว่าแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอะไร อย่างไร
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบและด าเนินการดังนี้ 1) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่ 2171/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้แต่งตั้งอาจารย์ศรัญญู ชูศรี ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์     
ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งในวัน
ดังกล่าว อาจารย์ศรัญญู ชูศรี อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อปริญญาเอก จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลวันแต่งตั้งรายอาจาย์ศรัญญู ชูศรี ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
อายุรศาสตร์ ต้องเป็นวันที่ผู้ขอกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ คือ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2558 และส าหรับ
กรณีการแต่งตั้งอาจารย์ศรัญญู ชูศรี ในระดับรองศาสตราจารย์ ผู้ขอเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีพิเศษ เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ยังไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่ง
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รองศาสตราจารย์ 2) ผู้ขอส่งแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ โดยระบุบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ร่วมงานทุกคนว่าแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอะไร อย่างไร ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 84(6/2565) เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ศรัญญู ชูศรี 
พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (รหัส 2135) แล้ว ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ศรัญญู ชูศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (รหัส 2135) ตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ขอกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ  

2. เห็นชอบการด าเนินการก าหนดต าแหน่งรายรองศาสตราจารย์ศรัญญู ชูศรี ให้ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (รหัส 2135)  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

 

4.  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์   

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 
และข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทา งวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดไว้ว่า “การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน  
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์   
และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดมหาวิทยาลัย และมีต าแหน่งทางวิชาการ   
ไม่ต ่ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและหรือสาขาวิชา
ที่ใกล้เคียงจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการ
ที่ ก.พ.อ. ก าหนดและหรือจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด” 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 84(6/2565) เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

4.1 การก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน 6 ราย ดังนี้ 

4.1.1 รายผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี อึ้งโพธิ์ คณะศิลปศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (รหัส 8103) อนุสาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา (รหัส 810309) 
ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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4.1.2 รายอาจารย์อภิชญา แก้วอุทัย คณะศิลปศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (รหัส 7101) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 3 ราย 
ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.1.3 รายอาจารย์นพวรรณ เมืองแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (รหัส 7101) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงาน
ทางวิชาการ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ปิยพสุนทรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.1.4 รายอาจารย์ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (รหัส 7106) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ื อประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ จ านวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4.1.5 รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ (รหัส 5103) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง มหาวิทยาลัยทักษิณ 

4.1.6 รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตร
และประมง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
(รหัส 5132) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4.2  เห็นชอบการก าหนดรายชือ่ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 10 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม  มหาวิทยาลัยศิลปากร
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6) รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ปิยพสุนทรา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7) รองศาสตราจารย์ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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8) รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
9) รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
10) รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี อึ้งโพธิ์ คณะศิลปศาสตร์ รายอาจารย์อภิชญา แก้วอุทัย คณะศิลปศาสตร์ 
รายอาจารย์นพวรรณ เมืองแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รายอาจารย์ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
และเห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงาน
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่าส าหรับกรณีรายที่ผลงานทางวิชาการ
ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเห็นสมควรไม่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ขอให้มหาวิทยาลัยจัดท า
เอกสารดังกล่าวแยกออกจากเอกสารระเบียบวาระการประชุม และส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
รายละเอียดล่วงหน้าก่อนวันประชุม 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ที่ประชุมขอให้อธิการบดีพิจารณาดูแล ให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือคณะที่มีผู้มีผลงานทางวิชาการไม่ผ่านการประเมินในการพัฒนาปรับปรุงผลงานเพื่อเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งในครั้งต่อไป 

 
5.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่ 022/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562        
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 31 
กรกฎาคม 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 
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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” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ดังนี้ 
1.1 ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 
1.2 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
1.3 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  

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

3. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง ได้แก่ 
    คณบดคีณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

5.5  การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ดังนี้ “ข้อ 3 ผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จะต้องเป็น
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความช านาญเป็นพิเศษ และพ้นจาก
ต าแหน่งโดยไม่มีความผิดสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความ
เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศ 
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ข้อ 4 ให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ซึ่งเกษียณอายุ 
และมีคุณสมบัติตามข้อ 3 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติภายในก าหนดเวลาไม่ช้ากว่าการเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรประจ าปีตามปกติ” 

และตามมติ คบม. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ได้มีมติ
เห็นชอบการก าหนดคุณสมบัติผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน 
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหรือสาขาวิชาที่ตนเองสอน 

2.2 อ านวยประโยชน์ด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี 

2.3 เป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่งานของคณะเป็นอย่างมาก 
มหาวิทยาลัยเสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล คณะการแพทย์แผนไทย เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ในสาขาวิชาสรีรวิทยา  
2. ศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาช่องปาก ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2565 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล คณะการแพทย์แผนไทย เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ในสาขาวิชาสรีรวิทยา  

2. ศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาช่องปาก  

  
5.6  การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล รัตนสุภา 

ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ดังนี้ “ข้อ 8 ก าหนดวิธีการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์พิเศษโดยวิธีปกติให้ด 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 
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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
ประเมินการสอน เอกสารประกอบการสอน และการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสมควร
เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล รัตนสุภา ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชา
อายุรศาสตร์ (รหัส 2131) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง     
ทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 84(6/2565) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษอรรถพล รัตนสุภา คณะแพทยศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (รหัส 2131) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นต้นไป        

 
5.7  การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

ตามหนังสีอที่ ศธ 0509(5).2/ว 3 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี้ 1) โดยให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการวิเคราะห์
ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างานเพื่อจัดท ากรอบของต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งในแต่ละประเภท  
และระดับต าแหน่งที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด (ทั้งข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) 2 เมื่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติกรอบต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าทะเบียน
ต าแหน่ง (ทบ.3) พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารไปยัง สกอ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 3) เมื่อ ก.พ.อ. มีมติเห็นชอบ
ก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งแล้ว สกอ.จะแจ้งทะเบียนต าแหน่งให้สถาบัน 
อุดมศึกษา กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณทราบ 4) หลังจากนั้นให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นได้ 5) เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้แต่งตั้งบุคคลแล้วให้จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งและด าเนินการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งไปยังกรมบัญชีกลางโดยตรง และ 6) ส าเนาแจ้ง สกอ. ภายใน 
30 วัน เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและก ากับติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา
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ในก ากับของรัฐ ให้เสนอขอความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งเพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้รับเงินประจ าต าแหน่งได้เฉพาะกรณีต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยขอให้ด าเนินการเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบ
ให้ส่วนงานที่มีต าแหน่งข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ วิเคราะห์ภารกิจของ
หน่วยงาน และประเมินค่างาน เพื่อวัดคุณภาพงานของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คุณภาพ และความยุ่งยากของงานเพื่อจัดท ากรอบต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งของข้าราชการประ เภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่พึงมีในคณะ โดยให้เสนอมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 และ
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามล าดับ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2561 มีมติก าหนดกรอบต าแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น (ระยะ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) 

ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558 ก าหนดไว้ดังนี้ “ข้อ 6 
การก าหนดระดับต าแหน่งให้คณะกรรมการอนุมัติก าหนดกรอบต าแหน่ง ก าหนดระดับต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการ ให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก าหนดกรอบต าแหน่ ง 
ก าหนดระดับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ” 

ส่วนงานโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินค่างานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รั บเงิน
ประจ าต าแหน่ง จ านวน 12 ต าแหน่ง แล้ว ดังนี้ 

ล าดับ 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง ระดับ ก าหนดเป็นระดับ หมายเหตุ 

คณะวิทยาการจัดการ 

1 4567 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

คณะแพทยศาสตร์ 
- สาขาวิชาพยาธิวิทยา 

2 1882 นักเทคนิคการแพทย์  ปฏิบัติการ ช านาญการ ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
3 3176 นักเทคนิคการแพทย์ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
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ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการประเมินค่างานของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือก าหนดต าแหน่งและจ านวน
ต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 12 ต าแหน่ง ตามท่ีเสนอ 

 
5.8  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2564 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 และผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 และ 2562 เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 8,206 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก จ านวน 127 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 537 คน ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 6,528 คน และระดับปริญญาตรี (สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) จ านวน 
1,014  คน ดังนี้ 

วิทยาเขต คณะ จ านวน 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 612 

คณะวิทยาศาสตร์ 601 

คณะแพทยศาสตร์ 286 

คณะวิทยาการจัดการ 679 
 

ล าดับ 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง ระดับ ก าหนดเป็นระดับ หมายเหตุ 

4 1861 นักเทคนิคการแพทย์ ช านาญการพิเศษ ช านาญการพิเศษ ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

5 1867 นักเทคนิคการแพทย์ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

- สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
6 2473 พยาบาล ช านาญการพิเศษ ช านาญการพิเศษ ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

7 2747 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  
8 1977 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9 3843 นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  

10 0842 นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  

11 3847 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ ช านาญการ  
ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 

12 4696 นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
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วิทยาเขต คณะ จ านวน 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 243 

คณะเภสัชศาสตร์ 132 

คณะพยาบาลศาสตร์ 216 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 92 

บัณฑิตวิทยาลัย 5 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 89 

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 21 

คณะศิลปศาสตร์ 259 

คณะนิติศาสตร์ 253 

คณะเศรษฐศาสตร์ 125 

สถาบันสันติศึกษา 3 

คณะการแพทย์แผนไทย 135 

คณะเทคนิคการแพทย์ 56 

วิทยาลัยนานาชาติ  4 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 

วิทยาลัยนานาชาติ 14 

สถาบันนโยบายสาธารณะ 2 

รวม 3,848 

วิทยาเขตปัตตานี 

คณะศึกษาศาสตร์ 439 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 433 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 155 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 32 

คณะวิทยาการสื่อสาร 67 

คณะรัฐศาสตร์ 219 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 53 

คณะวิทยาการอิสลาม 151 

รวม 1,549 
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วิทยาเขต คณะ จ านวน 

วิทยาเขตภูเก็ต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 78 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 130 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 53 

คณะวิเทศศึกษา 131 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 94 

รวม 486 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 264 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 425 

รวม 689 

วิทยาเขตตรัง 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 577 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 43 

รวม 620 

สถาบันสมทบ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 213 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 244 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 150 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 141 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 266 

รวม 1,014 

รวมทั้งหมด 8,206 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 8,206 คน เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2564 ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาที่ผ่านคณะกรรมการนโยบาย 

6.1  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. .... 
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นั้น เพื่อให้ภารกิจด้านบริการวิชาการมีการบริหารจัดการที่มีสภาพคล่องตัวและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากข้ึน มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายด้านบริการวิชาการได้มีมติให้แต่งตั้งกรรมการ
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ปรับปรุงระเบียบฯ ดังกล่าว ตามค าสั่งที่ 1019/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการ
ให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. .... ซึ่งในการด าเนินงานได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น    
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบ โดยมีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณารับงาน การจ่าย
ค่าใช้จ่าย การจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ และการด าเนินงานและการรายงาน เป็นต้น  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และพัสดุ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 10(9/2565) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ในการด าเนินงานบริการวิชาการอาจมีค่าใช้จ่ายอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 

ของร่างระเบียบฯ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มรายการในหมวดค่าใช้จ่าย เพื่อรองรับการด าเนินงานให้เกิด
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว เช่น หากมีการท าสัญญากับผู้ให้ทุนในอัตราที่แตกต่างหรือสูงกว่าระเบียบของมหาวิทยาลัย
ให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศของโครงการนั้น ๆ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับข้อมูลการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย ท าให้เห็นภาพรวมการด าเนินการซึ่งจะท าให้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม  

2. มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ดูแลโครงการที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ เช่น 
อัตราค่าตอบแทนพิเศษ เนื่องจากมีคุณวุฒิหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง เป็นต้น 

3. หากมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นในเรื่องการหารายได้ ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
จะต้องมีความคล่องตัว เช่น น าระเบียบของโครงการวิจัยมาใช้ในการด าเนินงานของโครงการ PSUx อาจท าให้มี
ความคล่องตัวมากข้ึน โดยมหาวิทยาลัยต้องมีกระบวนการตรวจสอบ (Audit) ที่เข้มข้นมากขึ้น 

4. มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาจัดท าประกาศเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณารับงานบริการ
วิชาการระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการในมหาวิทยาลัย ได้แก่ หน่วยงานกลาง คณะ และบุคคล เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น 

5. การจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการให้กับส่วนกลาง กรณีโครงการที่เป็นประโยชน์
กับสังคม มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเว้นหรือหักค่าธรรมเนียมเข้าส่วนกลางน้อยกว่าที่ก าหนด  

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. .... โดยให้น าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของที่ประชุม
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบฯ และเพิ่มเติมประเด็นการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทน    
ในลักษณะพิเศษให้ครอบคลุมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ปรึกษาหารือนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอคณะกรรมการนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
พัสดุพิจารณาก่อนประกาศใช้ต่อไป 
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6.2  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566   

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ด าเนิน
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรีจากกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2561 กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ได้เปลี่ยนแปลงระเบียบการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ โดยให้สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาออกข้อก าหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุน
ทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 8(1) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญ   
และค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา” และสอดคล้องกับ OKR ข้อ 2.4 การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ในกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่ อง 
หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2566 ซึ่งมีประเด็นส าคัญเก่ียวกับลักษณะความพิการ การแต่งตั้งและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
ด้านนักศึกษาพิการ หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับสมัครนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษา เป็นต้น 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 
5 กรกฎาคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และพัสดุ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9(8/2565) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา      
ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องพิจารณาทักท้วง  

7.1  การเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตของชุดวิชา การเปิดรายวิชา การเปลี่ยนแปลงรายวิชา
บังคับเรียนก่อน การอนุมัติให้อาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 และการเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 138(11/2565) 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 และครั้งที่ 139(12/2565) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกติของชุดวิชา การเปิดรายวิชา การเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับเรียนก่อน การอนุมัติ
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ให้อาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 และการเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตของชุดวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก     
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป คณะวิทยาศาสตร์ 

2. การเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ(เลือก) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

1) รายวิชา 226-316 เคมี 1 (Chemistry I) จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
2) รายวิชา 226-367 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลข (Numerical Methods) จ านวน 

2((2)-0-4) หน่วยกิต  
3. การเปิดรายวิชาเลือกเสรี คือ รายวิชา 388-201 เลือกเสริมประสบการณ์ทั่วไป (General 

Experiential Learning Electives) จ านวน 3(0-4-5) หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และนักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 
เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์ 

4. การเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับเรียนก่อน ในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี
ผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับเรียนก่อนของรายวิชา 215-321 การสั่นสะเทือนเชิงกล 
(Mechanical Vibrations) จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

รายวิชาบังคับเรียนก่อน (เดิม) รายวิชาบังคับเรียนก่อน (เปลี่ยนแปลงใหม่) 
215-321  การสั่นสะเทือนเชิงกล          3((3)-0-6) 
    Mechanical Vibrations 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน:  
215-202  ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับ 
             งานวิศวกรรม 
215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์ 
Prerequisite:  
215-202 Numerical Methods for Engineering 
215-221 Engineering Mechanics: Dynamics 

215-321  การสั่นสะเทือนเชิงกล          3((3)-0-6) 
    Mechanical Vibrations 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน:  
215-201 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย   
 
215-221 กลศาสตร์วิศวกรรม: พลศาสตร์ 
Prerequisite:  
215-201 Partial Differential Equations 
215-221 Engineering Mechanics: Dynamics 

2) เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับเรียนก่อนของรายวิชา 221-201 กลศาสตร์ของแข็ง 1 
(Mechanics of Solids I) จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต และรายวิชา 221-253 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล 
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(Fluid Mechanics Laboratory) จ านวน 1(0-3-0) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน (เดิม) รายวิชาบังคับเรียนก่อน (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

221- 201 กลศาสตร์ของแข็ง 1             3((3)-0-6) 
  Mechanics of Solids I 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

221- 201 กลศาสตร์ของแข็ง 1              3((3)-0-6) 
  Mechanics of Solids I 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 221-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  
Prerequisite: 221-101 Engineering Mechanics I 

221-253 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล  1(0-3-0) 
 Fluid Mechanics Laboratory 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

221-253 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล  1(0-3-0) 
 Fluid Mechanics Laboratory 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน:  
221-201 กลศาสตร์ของแข็ง 1 หรือ 
223-114 วิศวกรรมชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Prerequisite:  
221-201 Mechanics of Solids I  or  
223-114 Hydraulic Engineering for Environmental 
Engineering 

  

5. การอนุมัติให้อาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา ในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
หมวดวิชา 
/กลุ่มวิชา 

ชื่ออาจารย์
พิเศษ 

รายวิชา นักศึกษา กลุ่ม วันเวลาสอน สัดส่วน
การสอน 

ภาค
การศึกษา 

ผู้ประสานงาน
รายวิชา 

หมวด
วิชา
เฉพาะ
กลุ่ม 
วิชา
เฉพาะ
ด้าน 

อ.คมสัน  
สโรชวิกสิต 
 

894-241 การแปล
ภาษาจีนพื้นฐาน   
3((2)-2-5) หน่วยกิต 

หลักสูตรศศ.บ.
(ภาษาจีน) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564  
ชั้นปีท่ี 2 

01 
 
02 

พ. 09.00-11.50 น. 
พฤ. 10.00-11.50 น. 
พ. 10.00-11.50 น. 
พฤ. 13.00-14.50 น. 

100% 2/2565 อ.อรณิช  
แซ่จัน  

894-342 การแปล
ภาษาจีน 2  
3(3-0-6) หน่วยกิต 

หลักสูตรศศ.บ.
(ภาษาจีน) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  
ชั้นปีท่ี 3 

01 
02 

อ. 09.00-11.50 น. 
อ. 13.00-15.50 น. 

100% 2/2565 

รายวิชา
ท่ีเปิด
สอน
ให้กับ
หลักสูตร
อื่น 

อ.กิตตินันท์ 
เครือแพทย์ 

893-202 ภาษาจีน
ในชีวิตประจ าวัน  
3((3)-0-6) หน่วยกิต 

หลักสูตรศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ), ศศ.บ. 
(ภาษาไทยประยุกต์)  
และศศ.บ.(ชุมชนศึกษาฯ) 
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564 ชั้นปีท่ี 2 

01 
02 

พฤ.09.00-11.50น. 
จ. 13.00-15.50 น. 

100% 2/2565 ดร.นิธิตยา  
สุนทรธรรมนิติ 
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หมวดวิชา 
/กลุ่มวิชา 

ชื่ออาจารย์
พิเศษ 

รายวิชา นักศึกษา กลุ่ม วันเวลาสอน สัดส่วน
การสอน 

ภาค
การศึกษา 

ผู้ประสานงาน
รายวิชา 

893-303 การ
สนทนาภาษาจีน  
3((3)-0-6) หน่วยกิต 

หลักสูตรวศ.บ. 
(วิศวกรรมและการ
จัดการอุตสาหกรรมยาง) 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 ชั้นปีท่ี 1 

01 อ. 09.00-11.50 น. 100% 2/2565 

 

6. การเปิดรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา คือ 1) รายวิชา 890-028 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในที่ท างาน (English for Workplace Communication) จ านวน 1((1)-0-2) หน่วยกิต ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเลือก และ 2) รายวิชา 895-131 ฟุตซอล (Futsal) จ านวน 1((1)-0-2) หน่วยกิต ในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา (กีฬา) คณะศิลปศาสตร์ 

7. การเพิ่ม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
ระดับบณัฑิตศึกษา จ านวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

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

3) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

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

5) ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  
เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร ์

8) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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9) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล 

8. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร คือ เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสตูร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

7.2  การปรับปรุงรายวิชาและการขอเพ่ิม ปรับลด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2565 และวันที่ 3 มกราคม 2566 และในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาและการเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร   
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1.  การปรับปรุงรายวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาเฉพาะ เพิ่มรายวิชากลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ 721-391 การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) 2(2-0-4) หน่วยกิต และ 722-431 กายวิภาคศาสตร์ของพืช (Plant Anatomy) 3(3-0-6) 
หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษารหัส 60xxxxxxxx เป็นต้นไป 

เดิม ปรับปรุง 

ไม่ได้ระบ ุ 721-391  การควบคุมคุณภาพ                  2(2-0-4)    
             (Quality Control) 
              ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการควบคุม
คุณภาพ หลักสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ เทคนิค
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ แผนการสุ่มตัวอย่างและยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรม 

Benefits and objectives of quality control; 
principles of statistics for quality control; techniques 
for statistical quality control; plans for sampling 
and product acceptance; industrial quality systems 
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เดิม ปรับปรุง 

 722-431  กายวิภาคศาสตร์ของพืช             3(3-0-6) 
(Plant Anatomy) 

 เซลล์และเนื ้อเยื ่อพืช องค์ประกอบและการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเนื้อเยื่อส่วนปลายของพืชที่มีท่อ
ล าเลียงการเติบโตและการพัฒนาโครงสร้างภายในของราก 
ล าต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด เน้นกายวิภาคของจิมโนสเปิร์ม
และพืชดอก 

 Cell types and tissues; apical organization 
and differentiation in vascular plants; growth and 
development; anatomy of root, stem, leaf, flower, 
fruit and seed; emphasis on anatomy of gymnosperms 
and angiosperms 

 

2. การเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

2) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

3) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4) ปรับและยกเลิก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

5) ปรับและยกเลิก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

6) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธี
วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการ
วิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลาม
ศึกษาและมุสลิมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการอิสลาม 
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9) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
และมุสลิมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการอิสลาม 

3. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการคิดเพ่ือการพัฒนามนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและวรรณคดีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

6) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

7) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

8) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

10) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการสื่อสาร 

11) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

12) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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13) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร ์

  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 
7.3  การเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 133(7/2565) 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 134(8/2565) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 และโดยมติเวียนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1. การเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 4 หลักสูตร 
ดังนี้ 

1) เพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  

2) เพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

3) เพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

4) เพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

2. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

7.4  การขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธ์านี ในคราวประชุมครั้งที่ 70(4/2565) 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ดังนี้ 

1. เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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2. เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
8.1  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย    
ได้น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ ส าหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 429(6/2565)  
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 มีประเด็นข้อเสนอแนะ จ านวน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. ขอให้มหาวิทยาลัยน าแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566-2570    
ไปพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ และจัดท ารายละเอียดว่าจะด าเนินการในแต่ละเรื่องอย่างไร ดังนี้ 1) ด้านการบริหาร
และแผน ในประเด็นการปรับระบบบริหาร การปรับโครงสร้างองค์กร การพลิกโฉม (Transformation) และการเงิน 
และการบัญชี ขอให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาประเด็นที่ต้องด าเนินการและจัดล าดับความส าคัญ 
รวมทั้งสิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนเสนอคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์และการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2) ด้านการศึกษา วิจัย นวัตกรรม
และการใช้ประโยชน์ ขอให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น 
การบัญชี โครงสร้างของมหาวิทยาลัย การควบคุมภายใน เป็นต้น น าเสนอคณะกรรมการนโยบายก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคม 2566 3) ด้านบุคลากรรวมถึงนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีแนวทางจะด าเนินการอย่างไร และ 4) เรื่องวิทยาเขต โครงสร้างของวิทยาเขตจะต้องปรับอย่างไร 
ซึ่งประเด็นดังกล่าวอธิการบดีรับไปด าเนินการ 

2. ให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาด าเนินการ
แก้ไขปัญหา โดยขอให้อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ไปพิจารณาว่าระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี ่ยวข้องมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและจ าเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไข
หรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน (Internal Audit) อย่างเร่งด่วน ซึ่งประเด็นดังกล่าวอธิการบดีรับไปด าเนินการ 

3. กรณีท่ีคณบดีด ารงต าแหน่ง ครบ 2 วาระแล้ว หน่วยงานภายนอกอาจจะดึงตัวไปท างาน 
ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยสูญเสียก าลังคนส าคัญ จึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษไป
พิจารณาว่าจะปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลอย่างไร โดยเฉพาะการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) 
ซึ่งอาจต้องปรับปรุงแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับต่อไป ซึ่งประเด็นดังกล่าวอธิการบดีรับไปด าเนินการ 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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8.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และ

พัฒนาของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้ง
คณะท างานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมี ดร.วรภาคย์ 
ไมตรีพันธ เป็นหัวหน้าคณะท างาน นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ควรด าเนินการ ดังนี้ 1) พัฒนาแผนงานด้านพันธกิจเพ่ือสังคม
อย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพื้นที่ 2) เร่งพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ 
ของพ้ืนที่ 3) ส่งเสริมความเป็นนานาชาติของคณะ 4) หากลยุทธ์ในการพัฒนาผลลัพธ์การด าเนินงานที่ส าคัญของคณะ 
5) พัฒนาระบบการนิเทศและควรพัฒนาการสื่อสารระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ครูพี่เลี้ยงและผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่มีนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน 6) พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ที่จะมาท าหน้าที่ผู้บริหารในอนาคต 7) ผลักดัน
ให้โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา เป็นที่พึ่งของสังคมชายแดนใต้  8) เร่งประชาสัมพันธ์
หรือหากลยุทธ์ที่จะสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้ปฏิบัติงานในคณะได้ครบตามต าแหน่งที่ว่าง และ 9) ให้ความ 
ส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะและนักศึกษาปัจจุบัน  

คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล ในคราวประชุมครั้งที่ 22(8/2565) เมื่อวันที่ 
27 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้   

1. คณะ/มหาวิทยาลัย ควรดึงความรู้ความสามารถ ดึงศักยภาพการบริหารงานมาใช้ประโยชน์
ในอนาคต คณะ/มหาวิทยาลัยควรจะมีกระบวนการในการบริหารจัดการคนดีคนเก่ง อาจจะอยู่ในรูปแบบของ 
Mentor หรือการตั้ง Talent Group เพ่ือการพัฒนาและดูแลคณะ/มหาวิทยาลัย 

2. คณะศึกษาศาสตร์ควรส่งเสริมความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของไทยและของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การส่งเสริมให้ลูกศิษย์มีความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเอง สามารถแก้ปัญหา
ได้ด้วยตัวเอง 

3. ความท้าทายของคณะศึกษาศาสตร์ มี 2 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการ Transform 
Learning Platform รูปแบบการเรียนรู้ของประเทศ โดยที่คณะมีอยู่แล้วในการเรียนการสอน แบบ Active Learning 
เพียงแต่ยังไม่ครบทั้งระบบ 2) Education System Transformation การเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานของระบบ
การศึกษาไทย คณะศึกษาศาสตร์จะมีบทบาทต่อการ Transform ระบบใหญ่อย่างไร 

4. มีความกล้าและการริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะด าเนินการเอาเงินออกมาใช้ เพ่ือแปรเงินเป็น
ปัญญาในการสร้างความแข็งแกร่งของคณะ การท างานที่มีความยาก เผชิญความท้าทายที่มีต่อไปในภายภาคหน้า 

5. DE มี 6 พลัง ประกอบด้วย 1) การตั้งเป้าการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน 
(Transformation) 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เป็น Actor 3) ข้อมูลและการตีความหาความหมาย
จากข้อมูล 4) การประเมินอย่างตรงเป้าหมายและมีความแม่นย า มีหลักวิชาการ 5) กระบวนการสานเสวนา 
(Dialogue) ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีการเอื้ออ านวย (Facilitate) กระบวนการอย่างถูกต้องและมีพลัง    
เกิดพลังของปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 6) การ “ป้อนไปข้างหน้า” (Feed Forward) จากการสานเสวนา สู่การเรียนรู้ 
และปรับตัวอย่างมีความหวัง และมีกระบวนทัศน์เชิงบวก (Positive Mindset) คณะมีการใช้พลังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ให้เป็นผู้ลงมือท า (Actor) ด้วยหรือไม่ 
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6. การจัดการศึกษาส าหรับอนาคต บทบาทของคณะศึกษาศาสตร์กับพ้ืนที่นวัตกรรมทาง
การศึกษา ยังเห็นข้อมูลได้ไม่ชัด ในช่วงที่ผ่านมาคณะศึกษาศาสตร์เองก็มีบทบาทในเรื่องพื้นที่นวัตกรรม/จังหวัด
ภูเก็ต มีสถาบันราชภัฎภูเก็ต เป็นผู้น าและเข้มแข็งในด้านนี้อยู่แล้ว หากคณะศึกษาศาสตร์จะเข้าไปด าเนินการ 
คณะควรพิจารณาด าเนินการในรูปแบบความร่วมมือ ดังรายละเอียดในเอกสารวาระการประชุม 

 

ที่ประชุมรับทราบ โดยขอให้อธิการบดีน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้และพัฒนาฯ ไปพิจารณาและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
นอกจากนี้ การประเมินในระดับคณะ เช่น การประเมินตนเอง (SAR) การรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับหลักสูตร
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล (AUN-QA) และการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (DE) 
ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน บางประเด็นอาจมีความคล้ายคลึงกัน และใช้
ข้อมูลเดียวกันในการน าเสนอ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาปรับปรุงระบบการประเมินให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมโยง และลดความซ ้าซ้อนภาระงานที่เกี่ยวข้องกับคณะ โดยขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ซึ่งจะมีความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และให้น าเสนอศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาต่อไป 

 
8.3  รายงานผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  
ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา

ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นประธานกรรมการ และ
แต่งตั้งคณะท างานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง เป็นหัวหน้าคณะท างาน นั้น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 1) การเพิ่มนักศึกษา คณะควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและใช้ช่องทางหลากหลายและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2) นอกเหนือจากการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรปกติแล้วควรเพ่ิมหลักสูตร Non-degree โดยด าเนินการในระยะสั้น รวมทั้ง Credit Bank ที่ผู้เรียน
สามารถสะสมหน่วยกิตเพ่ือน ามาใช้ขอรับปริญญาได้ โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา 3) การเพ่ิมรายได้ให้กับคณะ 
ควรมีการอบรมร่วมกับภาคเอกชน และภาครัฐ รวมทั้งการจัดหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ร่วมกับท้องถิ่น  4) เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการวางแผนหรือกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับคณะ ซึ่งหน่วยงานที่เชิญให้ข้อมูล
ได้แสดงความยินดีและเปิดช่องให้เข้าไปมีส่วนร่วม 5) การเพิ่มรายได้จากการวิจัย 6) ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าให้มีการสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน 7) การใช้เครือข่ายกับ
นักศึกษาหรือศิษย์เก่าต่างชาติ 8) การพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ 9) ผลักดันการน า MOU กับโรงเรียน
เครือข่ายให้มากขึ้น 10) ควรมีการสร้างงานวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่ในเรื่องที่คณะมีความเชี่ยวชาญ เช่น เกษตร 
อาหาร 11) ควรมีการท าวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ และ 12) ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัย
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ภายนอกเพิ่มขึ้นมหาวิทยาลัย แหล่งทุนส าคัญนอกจากแหล่งทุนที่คุ้นเคย เช่น ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
หรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล ในคราวประชุมครั้งที่ 22(8/2565) เมื่อวันที่ 
27 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้   

1. หลักสูตรทั้ง 11 หลักสูตร มีนักศึกษาใหม่ 1-7 คน มีหลักสูตรที่แตกรายละเอียดของ
หลักสูตรลงไปมาก ตัวอย่างเช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร มีการแยกรายละเอียดย่อยเป็น การ
ผลิตสัตว์น ้า การผลิตพืช การประมง สาขาอ่ืน ๆ ก็เช่นเดียวกัน หากรวมกันก็จะสามารถแก้ปัญหาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และแก้ปัญหาจ านวนนักศึกษาน้อยได้  

2. คณะต้องพิจารณาทบทวน ความสอดคล้องของหลักสูตรกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ต้องมีการ Transform หลักสูตร อย่างน้อยที่สุดการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ การ Transform ไม่ควรใช้
กระบวนการเดิม ควรมีกลไกต่าง ๆ เข้าไปปรับ รวมทั้งภาพมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งอาจจะมีอีกหลาย ๆ คณะที่มี
สภาพแบบเดียวกัน เป็นสัญญานเตือนว่าต้องมีการปรับอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะโยงไปสู่การท า Risk Management 
เช่น เงินรายได้ของคณะลดลงอย่างมาก ต้องมีการปรับ Platform ของการท างานและการหารายได้ ที่ไม่ใช่
ด าเนินการในรูปแบบเดิม อาจจะต้องมีการพิจารณาคณะอ่ืน ๆ ในกลุ่มแบบเดียว ว่ามีผลการด าเนินงานแตกต่าง
กันอย่างไร      

ที่ประชุมรับทราบ  

8.4  รายงานผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา

ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งคณะท างาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง เป็นหัวหน้าคณะท างาน นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
แก่คณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 1) คณะศิลปศาสตร์มุ่งเป้าหมายสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านภาษา วัฒนธรรม 
และสังคมในภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง ควรสนับสนุนหรือมีกลยุทธ์เป็นกรณีพิเศษในการสร้างหลักสูตร Upskill 
Reskill ด้านภาษาในแขนงวิชาชีพต่าง ๆ การเป็นศูนย์กลางทดสอบทางด้านภาษาจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่เข้มข้น
ของคู่เทียบในมิติต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง 2) คณะศิลปศาสตร์
มีความโดดเด่นในด้านการให้บริการวิชาการและพันธกิจเพ่ือสังคม โดยมีโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือสังคม
เป็นจ านวนมาก ประกอบกับมีหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่อง เช่น หลักสูตรชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรเพ่ิม
กลไกการประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางของมหาวิทยาลัยที่ช่วยเ กื้อหนุน
ภาพลักษณ์ของคณะและของมหาวิทยาลัย 3) คณะศิลปศาสตร์ควรมีแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในการแสวงหารายได้ 
เพื่อหล่อเลี้ยงตนเองเพิ่มขึ้น โดยอาจพัฒนาในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Module ที่มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ และด้านทรัพยากรบุคคลของคณะที่มีขีดความรู้
ความสามารถสูง ควรวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากรเป็นรายบุคคล และสร้างความได้เปรียบในการพิจารณา






