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รายงานสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2562  
ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุมทางไกลแต่ละวิทยาเขต 
 
ผู้เข้าประชุม 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 1.  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
 4.  นายจักรกริช ซึ้งประสิทธิ์ แทน รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กรรมการ 
 5. นางสาววิภาวรรณ วาทีกานท์ แทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ  
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ แทน  
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์ แทน  
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ แทน 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
 9.  นางสาววรัสม์รฎา พศุตม์รัชต์ แทน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
 10.  รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ งามผ่องใส แทน 
  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ    กรรมการ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษมน บุษบงษ์ แทน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 12. ดร. วรางคณา จุติด ารงพันธ์ แทน คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
 13. นางธัญญภัทร คงขวัญ แทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
 14. ดร.บัณฑิตา หลิมประดิษฐ์ แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์  กรรมการ 
 15. นางสังวาล ผ่องสะอาด แทน คณบดีคณะนิติศาสตร์  กรรมการ 
 16. นางสาวฑิติญา ทุมวงศ์ แทน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ 
 17. นางสาวปิยะพร สิงห์มหาศักดิ์ แทน คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย กรรมการ 
 18. นางสาววรรณพร หนูรัตน์แก้ว แทน คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
 19.  นางสาวจุติพร สาเหล้ แทน  
  ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง  กรรมการ 
 20. นางเนาวรัตน์ สอิด แทน ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  กรรมการ 
 21. นางสาวเจนจิรา สมชาติ แทน ส านักวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
 22. ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา    กรรมการ 
 23. นางสาวรัชนี ซันยิหวา แทน ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 24. ดร.พธสน ใจห้าว แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
 25. นางสาวประไพ จันทร์อินทร์ แทน 
  ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ  กรรมการ 
 26. นายทวาทศ สุวรรณโร แทน ผู้อ านวยการกองกลาง  กรรมการ 
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 27. นายธวัชชัย รุยลั แทน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่  กรรมการ 
 28. นางสาวเยาวลักษณ์ คุณาวรกุล แทน ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 29. นางสาวกัญญารัตน์ พันทอง แทน ผู้อ านวยการหอประวัติ  กรรมการ 
 30. นางสาวนินาซอพะห์ ปูเต๊ะ แทน   
  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน กรรมการ 
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน แทน 
  ผู้ช่วยอธิการฝ่ายอาเซียนศึกษา    กรรมการ 
 32.  นางจารุพรรณ มียิ้ม แทน ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ  กรรมการ 
 32.  นางสุทีป            เศวตพรหม กรรมการและเลขานุการ 
 33. นางรัชฎาพร   สายสนิท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 34.  นางสาวภัทราวดี   วัชรดิลก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 35. นางสาวพัชรา  ฉัตรมณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 36. นางสาวปิยะฎา  ดิสสระ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
วิทยาเขตปัตตานี 
 34. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กรรมการ 
 35. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี    กรรมการ 
 36. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี กรรมการ 
 37. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี   กรรมการ 
 38. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี   กรรมการ 
 36 นางสาวรอฮานิ เจะอาแซ แทน 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี     กรรมการ 
 38. นางสาวภคินี ชะณีทอง แทน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   กรรมการ 
 39. นางณัฐพร อ่ิมอุไร แทน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
 40.  นางสาวอุษณีย์ อภิบาลแบ แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 41. ดร.มูอัสซัล บิลแสละ แทน คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร   กรรมการ 
 42. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์      กรรมการ 
 43.  นางฮุสนา อุษมานี แทน คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา   กรรมการ 
 44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลยพงศ์ ตุลยพิทักษ์ แทน 
  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง   กรรมการ 
 45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด แทน 
  ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา   กรรมการ 
 46.  นางสาวเฟ่ืองฟ้า ศิริ แทน ผู้อ านวยการสถาบันฮาลาล   กรรมการ 
   
วิทยาเขตภูเก็ต 
          47. รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ 
 48. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ 
          49. คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว     กรรมการ 
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 50. คณบดีคณะวิเทศศึกษา     กรรมการ 
 51. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต     กรรมการ 
 52. นางสาวพัชรี เทพนิมิตร แทน คณบดีคณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กรรมการ  
 
วิทยาเขตสุราษฏร์ธาน ี
         53.  ดร.นิตยา อัมรัตน์ แทน    
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
 54. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
 55. ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฏร์ธานี    กรรมการ 
 
วิทยาเขตตรัง 
 56.  รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง    กรรมการ 
 57. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
 58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ แทน  
 59 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 60. ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายบริการวิชาการ 
 61. นายอภิกฤษ สองนาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 62. นางสาวเพียงเพ็ญ สิทธิจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ 
 63.  นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ   ศูนย์อาเซียนศึกษา 
 64. นายฮะซาน แหละยุหีม  ศูนย์บริการวิชาการ 
 65. นางวิชญะณัฏฐ์  อังคฉัตรชัย  คณะวิทยาการจัดการ 
 66. นางสาวกนกวรรณ ศรีวิรัตน์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 67. นางสุมณฑา ปานงาม   ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 68. นางพินนภา ยงเกียรติไพบูลย์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 69. นางวราภรณ์  ชวพงษ์   กองกลาง 
 70. นางสาวกสุุมา อชิรเสนา  คณะวิทยาศาสตร์ 
 71. ผู้อ านวยการกองบริการกาศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
 72. นางสาวพัชรี เทพนิมิต  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
 73. นางสาวสุวภัทร จินดา   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
 74. นางสาววิภาดา บูรณสุทธิกุล  งานพัฒนาอาจารย์และบริการวิชาการ 
 75. นางสาวกานตรัตน์ ชุมคง   งานบริการการศึกษา 
 76. นางสาวสุวภัทร จินดา   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  
 77. นาวสาววิภาดา บูรณสุทธิกุล   วิทยาเขตภูเก็ต 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ 
 1. อธิการบดี 
 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
 3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
 4. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 7. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 8. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 9. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 10. ผู้อ านวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ 
 11. ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
 12. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
 13. ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
 14. นางลักษณาวรรณ์ ส าราญวงวงศ์ 
 15. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 16. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 
 17. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
 
 
เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
              รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม โดยมีมติท่ีประชุมสรุปได้ ดังนี้ 
 

1. นโยบายและทิศทางการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2562 
  - นโยบายและทิศทางการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2562 ที่ประชุมยังคงเห็นชอบให้ใช้
เช่นเดียวกับปี 2561 ดังนี้ 
         1.1 Highlight ของการจัดกิจกรรมวิชาการภาพรวมในปี 2562 ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
     - กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนกับมหาวิทยาลัย 
     - กิจกรรมที่แสดงความเป็นนานาชาติ 
   - กิจกรรมที่แสดงความเป็นประชาคมโลก (Global Citizen) 
   - มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม 
   - มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   - นวัตกรรม สานศิลป์ สู่สากล (โดยให้เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปในการจัด
กิจกรรมด้วย) 
 
 



 
 5 

2. ก าหนดวันจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2562 
   ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2562 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่  19-20 สิงหาคม 2562 ส าหรับการก าหนดวันจัดงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2562 ของ
วิทยาเขตต่างๆ สามารถก าหนดวันจัดงานที่แตกต่างออกไปได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การก าหนดวันจัดงานของ
แต่ละวิทยาเขตอย่าให้ทับซ้อนกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกวิทยาเขตไปร่วมจัดกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ได ้ 
 
 3. การประกาศหยุดการเรียนการสอนในระหว่างการจัดงาน 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานฯ เห็นชอบให้ยังคงเน้นให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมเช่นเดิม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะไม่มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าว 
และจะได้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
 4.  ก าหนดหัวข้อหลัก (Theme) ของการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2562 
                    ที่ประชุมได้เสนอหัวข้อหลัก (Theme) ส าหรับการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2562 จ านวน 
3 หัวข้อหลัก ดังนี้ 
  

1. ม.อ. สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ 
 “2562 ม.อ. วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทยสู่ 4.0” 
 
2.  ม.อ. สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ 
 “2562 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

 

3. ม.อ. สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ 
 “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
  

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้น าเสนอ 3 หัวข้อหลักดังกล่าว บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง 

 
 5.  การก าหนดใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ในการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2560 
                     ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2562 มีมติเห็นชอบให้ใช้ logo 
และท้ายกระดาษเหมือนปี พ.ศ. 2561 โดยให้เปลี่ยนปี 2561 เป็น 2562 ดังนี้ 

1. ใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ดังรูป 
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2. ท้ายกระดาษเพ่ือการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ดังรูป  
 
 
 

 
 6.  การก าหนดสถานที่จัดงานในส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
                     การจัดงาน ม.อ.วิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปี 2562
ก าหนดสถานที่จัด ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
 
 
 
 7.  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฝ่ายต่างๆ ในการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2562 
                     การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2562 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการ   5 
ฝ่าย ประกอบด้วย 
  -   คณะอนุกรรมการและคณะท างานฝ่ายพิธีการ  ประชาสัมพันธ์และการจัดนิทรรศการ 
                       ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา งาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2562 
      (ผู้อ านวยการกองกลาง  เป็นประธาน) 

- คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  เพื่อจัดงาน ม.อ. 
วิชาการ ประจ าปี 2562 

       (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน) 
  -   คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการของนักศึกษา ประจ าปี 2562 ที่วิทยาเขต
      หาดใหญ่ 
                         (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน) 
  -   คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2562 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 
                         (รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  เป็นประธาน) 
  -   คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2562 
         (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธาน) 
  
 8.  อ่ืนๆ  
  ให้คณะ/หน่วยงาน จัดท ารายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขอรับงบสนับสนุนและรายละเอียดการใช้
พ้ืนที่ เช่น จ านวนบูธ  ไปยังศูนย์บริการวิชาการ ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2562 ทั้งนี้จะมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง 
 
 ปิดประชุมเวลา  15.00  น. 
 
 
        นางสาวปิยะฎา  ดิสสระ 
                       ผู้บันทึกมติที่ประชุม 


