
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 418(1/2564)  

วันเสาร์ที ่16 มกราคม 2564   
โดยระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 
ห้องประชุมทางไกลของแต่ละวิทยาเขต และประชุมผ่านระบบ Zoom 

-------------------------------------- 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

1. ศาสตราจารย์ นพ.จรัส  สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายสมพงษ์  เจริญสุข

ผู้มาประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom 
1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

วาระที่ 2ร่าง ่าง วาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ระท

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 419(2/2564)
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2.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 

3.  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ 
4.  นพ.บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
5.  รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
8.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  สุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ าคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
11. นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
12. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
13. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
  14. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางสุวิมล  คงพล 
15. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 
 

ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2.  ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์  ดือเระ  
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3.  ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายเรวัต  รัตนกาญจน์ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กสุุมา  กูใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาการสื่อสาร 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
8.  ศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
17. ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย  งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
19. ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา  เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
23. ดร.สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา 
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25. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
และนวัตกรรมการเรียนรู้ 

26. รองศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
30. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 
31. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล  สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
33. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
34. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
35. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์  

และแผน 
36. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตปัตตานี 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย  เอ้ืออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน 

วิทยาเขตปัตตานี 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สหกะโร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.  ดร.มูอัสซัล  บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานิ  เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
8.  อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์  อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  

วิทยาเขตปัตตาน ี
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตภูเก็ต 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์  เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวุรรณ  ทับเที่ยง คณบดีคณะวิเทศศึกษา 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
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7.  อาจารย์เอสเธอร์  เสงี่ยมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
8.  ดร.ฉกาจกิจ  แท่นชัยกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ  เอกจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตภูเก็ต 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
2.  รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  คงฤทธิ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย 

ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นติยา  อัมรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
6.  ดร.ระพีพันธ์  เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทิัศน์  เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจเพ่ือสังคม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
3.  อาจารย์จิรวัฒน์  สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  
 วิทยาเขตตรัง 
4.  ดร.ชัยยา  น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม  

และองค์กรสัมพันธ์ วิทยาเขตตรัง 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน

ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรายงานตัวเป็นรายบุคคลเพื่อแสดงตนในการ
เข้าประชุมตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  และได้แนะน ากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยใหม่ ตามมาตรา 20(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์ ดือเระ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ต่อจากนั้น ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้
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ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนตั้งแต่ระเบียบ
วาระท่ี 5.6 จนเสร็จสิ้นการประชุม  

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 1 ราย คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  

 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 417(7/2563)  
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พันธกิจเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล 
ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ได้น าเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 
พันธกิจเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มี 5 วิทยาเขตตั้งอยู่ในภาคใต้ เป็นสถาบันการศึกษาที่สั่งสม
องค์ความรู้ มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ โครงสร้างพื้นฐาน 
และเครือข่ายความร่วมมือจ านวนมาก มหาวิทยาลัยจึงมีเจตนารมณ์ท่ีจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยการขับเคลื่อนวิชาการ
เพื่อพัฒนาประเทศ โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่เข้าไปแก้ไขปัญหาของพื้นที่และยกระดับชุมชนในพื้นที่นั้นให้สามารถ
ยืนหยัด อยู่รอด และเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงออกแบบการท างานเชิงพื้นที่ (Area based)      
ซึ่งจากข้อมูลของภาครัฐพบว่าทุกต าบลในภาคใต้มีปัญหาเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องแก้ไขและความต้องการในการพัฒนา 
ซึ่งสามารถแยกมิติของปัญหาและการพัฒนาเป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ทั้ง 4 มิตินี้
มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของภาคใต้ 10 ประเด็น การที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการส าเร็จได้นั้น 
จะต้องเข้าใจพื้นที่และเข้าถึงคนในพื้นที่นั้น ๆ แนวทางส าคัญคือการใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับคน   
ในพ้ืนที่โดยผสานพลังกับเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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การพัฒนาพื้นที่และพัฒนาคนในพื้นที่ควรด าเนินการไปพร้อมกันเพื่อเร่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
โดยเร็ว ดังนั้น ยุทธศาสตร์พันธกิจเพื่อสังคมจึงออกแบบการขับเคลื่อนงานแบบคู่ขนาน  (Dual track) โดยจะ
พัฒนาคนในพื้นที่ทุกช่วงวัยพร้อม ๆ กับการใช้วิชาการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ (Holistic 
approach) 10 ประเด็นส าคัญของภาคใต้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในรูปแบบคู่ขนานนี้ต้องมีการ เตรียมความ
พร้อมภายในมหาวิทยาลัยทั้งด้านโครงสร้างการบริหารที่ต้องบูรณาการทั้ง 5 วิทยาเขต ระบบสนับสนุนที่เอื้อให้
อาจารย์และบุคลากรไปท างาน และระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนถูกต้อง ยุทธศาสตร์พันธกิจเพ่ือสังคม
จึงต้องมียุทธศาสตร์การท างานและระบบงานพันธกิจสังคมท่ีรองรับการขับเคลื่อนแบบคู่ขนาน  

ยุทธศาสตร์พันธกิจเพ่ือสังคม (2564-2567) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์นี้จะ

ขับเคลื่อนงานวิชาการเพ่ือแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่และเน้นการท างานในภาคใต้ หน่วยพื้นที่ท างานจะเป็นระดับ
ต าบลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและการมีอยู่ของชุดข้อมูลภาครัฐที่แสดงพิกัดขอบเขตรายต าบล     
ในการออกแบบการท างานในทุกต าบลจะต้องระบุปัญหาที่จ าเป็นที่ต้องแก้ไข (Needs) และความต้องการในการ
พัฒนา (Wants) ของต าบลนั้นแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติสังคม/การศึกษา เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
และตามความต้องการหรือความจ าเป็นในแต่ละมิตินั้นจะเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของภาคใต้ใน 10 ประเด็น 
ได้แก่ 1) การเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ 2) อาหาร/การแปรรูป/ฮาลาล 3) การท่องเที่ยว 4) ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม 5) พหุวัฒนธรรม/การศึกษา 6) สุขภาพ/การแพทย์ 7) เมืองอัจฉริยะ/เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 8) การจัด
การพลังงาน 9) สังคมสูงวัย 10) สร้างชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย  
เมื่อมหาวิทยาลัยลงไปท างานในพ้ืนที่จะได้ชุดข้อมูลของคนในพ้ืนที่และใช้ชุดข้อมูลเหล่านั้น

ในการยกระดับศักยภาพของคนในพื้นที่เพ่ือเพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อมล ้าที่ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม การพัฒนา
คนในพื้นที่จะท าทุกช่วงวัยและมีการเน้นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มอีก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง 
และกลุ่มประชาชนที่ยากจน ตามนิยามดัชนีความยากจนหลายมิติ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแล
อย่างใกล้ชิดจากคนในพ้ืนที่ ดังนั้น การดึงเครือข่ายความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมและการมีทุนในการท างานเป็น
ประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์นี้จึงก าหนดให้มีการระดมทุนทั้งจากในและนอกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ คนในกลุ่ม    
ด้อยโอกาสภายใต้ชื่อ “กองทุนพันธกิจ ม.อ. เพ่ือเพ่ือนมนุษย์” และก ากับโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงานพันธกิจเพ่ือสังคมหนุนเสริม 
ระบบงานภายในของมหาวิทยาลัยที่ต้องปรับบทบาทงานทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อรองรับ

วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนงานพันธกิจเพื่อสังคมที่ต้องการเป็นแกนหลักทางวิชาการในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาคใต้ภายใน 4 ปี ปัจจัยความส าเร็จของการน าไปสู่วิสัยทัศน์ได้คือ ระบบงานภายในมหาวิทยาลัย
ที่ต้องหนุนเสริม จะประกอบด้วยปัจจัยความส าเร็จ 4 ประการ ได้แก่ โครงสร้างการท างาน ส่งเสริมฐานข้อมูล  
ทีพ่ร้อมใช้และทันสมัย ศักยภาพ/คุณลักษณะของคนในองค์กร และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่สนับสนุน ดังนั้น รูปแบบ
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การท างานภายในของมหาวิทยาลัยจะต้องปรับและพัฒนาต่อยอดเพ่ืออุดช่องโหว่เดิม ดังนี้ 1) ปรับโครงสร้างการ
ท างาน 2) ปรับนโยบายสนับสนุนงานพันธกิจเพ่ือสังคม และ 3) พัฒนาต่อยอดฐานข้อมูล 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้ 

1. การด าเนินกิจกรรมในแต่ละเรื่องควรมีดัชนีวัดความส าเร็จ (KPI) ในการประเมินผล 

จะท าให้สรุปผลได้ชัดเจนมีประสบการณ์แห่งความส าเร็จ (Success Story) ข้อจ ากัด ปัญหา อุปสรรค และ
บทเรียนต่าง ๆ  

2. การท างานด้านพันธกิจเพื่อสังคมถือเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปสร้างความเข้มแข็งให้คนในพื้นที่ การสร้างองค์ความรู้          
การสร้างนักศึกษาให้เป็นคนดี และนักศึกษาต้องเข้าใจชุมชน  

3. มหาวิทยาลัยควรเป็น Platform ส าคัญในการสร้างบัณฑิต สร้างองค์ความรู้ สร้างความ
เข้มแข็งในพื้นที่และชุมชน และมหาวิทยาลัยควรสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกับชุมชน โดยมหาวิทยาลัย  
ควรจะเป็นหุ้นส่วน (Partner) กับชุมชน องค์กรท้องถิ่น และภาคเอกชน ซึ่งในการท างานต้องมีข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมาย 

4. พันธกิจเพื ่อสังคมควรเป็น Learning Platform ที่ให้นักศึกษาได้ท างานกับหุ ้นส่วน 
(Engagement Partner) เป็นการเรียนผ่านการท างาน ในส่วนของส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจ
สังคม (สมส.) เป็นหน่วยงานที่จัดการข้อมูลและเป็นหน่วยงานที่หาทรัพยากร (Resource) ให้กับมหาวิทยาลัย 
ซึ่งนักศึกษาจะได้ทั้งทักษะและความรู้ทฤษฎี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวต้องด าเนินการระยะยาว เน้นการท าโปรแกรมเบส 
(Program Based) และเป็นเครื่องมือในการหาทรัพยากรในการท างานของมหาวิทยาลัย หากด าเนินการใน
ลักษณะดังกล่าว จะเป็นการบูรณาการงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย จะเป็นการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

5. พันธกิจเพ่ือสังคมเป็นเรื่องที่ดี แต่จะขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งภาคเอกชน              
หลายแห่งได้ด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว ส าหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางวิชาการ        
จะวัดด้วยผลงานตีพิมพ์ ผลงานวิจัย หากมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ต้องการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนอาจจะด าเนินงาน 
ในลักษณะค่านิยมร่วม (Share Value) ซึ่งให้คุณค่าในการท างานให้กับมหาวิทยาลัยและคุณค่ าในการท างาน        
เพ่ือสังคมท่ีซ้อนกันจึงเกิดความยั่งยืน และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานดังกล่าว 

 6. การพัฒนาเชิงพัฒนาเชิงพื้นที่ตามนโยบายของของรัฐบาลมีหลายมิติ ทั้งมิติบุคคล 
และกลุ่มบุคคล มีองค์ประกอบชุมชนที่หลากหลายกลุ่มเชื่อมกัน ซึ่งในการด าเนินงานต้ องเข้าใจความหมาย
ดังกล่าวให้ชัดเจน และในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่หากใช้ Engagement ไปเชื่อมโยงกับนักศึกษาจะเกิดประโยชน์มาก 
เช่น มหาวิทยาลัยบางแห่งในอาเซียนมีนโยบายให้นักศึกษาทุกคนไปท างานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นเป็นเวลา 1-3 เดือน 
ประสานงานระหว่างส่วนกลางกับคณะและส่วนงาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารวิชาการที ่ใช้เป็นเวลานาน เพื่อให้มีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับบริบทในการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 7. มหาวิทยาลัยด าเนินงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการเพื่อชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน 
การจะบูรณาการทั้งระบบและท าให้เกิดความยั่งยืนเป็นเรื่องส าคัญ หากมหาวิทยาลัยบูรณาการโจทย์ในพ้ืนที่จะ
ท าให้เกิดความยั่งยืนและระบบนี้ต้องบูรณาการกับกิจการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องรู้ปัญหาชุมชน ปัญหาสังคม ตลอดจนควรจะบูรณาการกับการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) 

 8. ควรมีระบบบริหารจัดการที่ท าให้งานด้านพันธกิจสังคมเชื่อมโยงกับการศึกษา สังคม 
และมีรูปแบบการเข้าถึงได้ง่าย โดยควรมีเครือข่าย (Network) ให้เน้น Social Platform ที่สามารถกระจายข้อมูล
ไปได้อย่างรวดเร็ว และเกิดผลทวีคูณ (Multiply Effect) 

 9. จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ท าให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
เป็นอย่างมาก ต้องมีการปรับรูปแบบการท่องเที่ยว การให้บริการ ท าอย่างไรให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน      
การขับเคลื่อนให้คนมีอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความยั่งยืน จะเป็นเรื่องส าคัญในอนาคต 

 10. มหาวิทยาลัยควรด าเนินงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยของจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ในการเสนอจัดตั้งกองทุนพันธกิจ ม.อ. เพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 
ควรมีรายละเอียดข้อมูลของกองทุนที่ชัดเจน 

   

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์พันธกิจเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามท่ีเสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 
5.1  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 73(6/2563) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับ
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 32 ราย ดังนี้ 
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 19 ราย ดังนี้ 

1.1.1 ดร.พลเทพ วิจิตรคุณากร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาระบาดวิทยา (รหัส 2111) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื ่อง    
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.2 อาจารย์อนุกูล แก้วบริสุทธิ์สกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ 
(รหัส 2153) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.1.3 อาจารย์ณิชนันท์ คุปตานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
คณะนิติศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายสังคม (รหัส 6704) ทั้งนี ้ตั้งแต่
วันที่ 11 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.4 ดร.รชนิภาส สุแก้ว สมัครธ ารงไทย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
(รหัส 1809) อนุสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (รหัส 180903) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.5 ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
พอลิเมอร ์(รหัส 0165) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.6 ดร.เกตุ อัสมิมานะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาการ
อิสลาม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (รหัส 7116) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 
ตุลาคม  2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.7 อาจารย์พิชามญชุ์ วรรณชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาไทย (รหัส 7101) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8 อาจารย์อัจฉรา ชูพูล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (รหัส 7111) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.9 อาจารย์ณปภัช ทองวิจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 7104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.10 ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (รหัส 5122) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป   
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.11 ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา



11 

 

การศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา (รหัส 650102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.12 ดร.นัทธี บุญจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา 
พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (รหัส 
2511) อนุสาขาวิชาพลศึกษา (รหัส 251102) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับ
เรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.13 ดร.มัฮดี แวดราแม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา (รหัส 650102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.14 อาจารย์นราธิป จินดาพิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (รหัส 7104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.15 อาจารย์ฟาอีซะห์ วาโซะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (รหัส 7104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.16 ดร.ยุโสบ บุญสุข พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (รหัส 7104) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.17 ดร.อภิเดช บูรณวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(รหัส 1113) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.18 ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.19 อาจารย์นัจมีย์ หมัดหมาน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รหัส 6101) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 6 ราย ดังนี้ 
1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ พนักงานมหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่20 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป     
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2 .2 Asst.Prof.Karthikeyan Venkatachalam พน ักงานมหาว ิทยาล ัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 180902) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
25 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ แสงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย 
(รหัส 7204) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กังสนันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี (รหัส 1101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ค านวล ค ามณี ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา 
(รหัส 8001) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ เชื่องชยะพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
วิทยาการพอลิเมอร์ (รหัส 0165) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3  อนุมัตใิห้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (รหัส 3101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 3302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.4  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.4.1 อาจารย์กันยา พรวสันต์ยิ ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 7104) 

1.4.2 Dr. Djusmalinar (ยุสมาลีนา) พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษามาเลย์ (รหัส 7117) 

1.5  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ยศวริศสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชา
การประถมศึกษา (650162) 

1.5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(รหัส 6102) 

1.6  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ทองอุไร ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รหัส 1101) อนุสาขาวิชาเคมีวิศวกรรม (รหัส 110101)  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอให้แก้ไขข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ รายรองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ทองอุไร จากเดิม “รองศาสตราจารย์” 
เป็น “ศาสตราจารย์” ทั้ง 3 ราย ให้ถูกต้อง 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั ้งต าแหน่งผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 19 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 6 ราย และต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 
ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย        
และต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 
5.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 025/2560 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560        
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 นั้น 



14 

 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

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

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

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

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่า 
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

สรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังนี้ 
1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  กรรมการ 
4.  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว  กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการ 
6.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
7.  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
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8.  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 
 

5.3  เสนอผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ 

พ.ศ. 2562 ข้อ 6 “ก าหนดให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงาน
ของผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ตามแบบ    
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อส านักวิจัยและพัฒนาเพ่ือกลั่นกรองก่อนน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง” 
โดยผู ้สมควรได้ร ับการพิจารณาแต่งตั ้งเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ ์จะต้องด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
(Professor) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (Emeritus Professor) หรือผู้เชี่ยวชาญ (expert) ที่มีชื่อเสียงและมีจริยธรรม
เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญการวิจัยระดับโลก มีต้นสังกัดแน่นอนและเป็นสถาบัน
หรือองค์กรที่มชีื่อเสียงในระหว่างการด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ได้เสนอชื่อ Dr.Quazi Monirul lslam เพ่ือขอแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์
กิตติมศักดิ์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary 
Professor) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณากลั่นกรองชื่อพร้อมประวัติและผลงาน และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง Dr.Quazi Monirul 
Islam จาก Liverpool School of Tropical Medicine, United Kingdom ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ 
โดยมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

  
5.4  การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รายนายอรุณชัย แซ่ฉั่ง คณะแพทยศาสตร์ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ก าหนดวิธีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีปกติ ให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน เอกสารหลักฐานที่ใช้ประเมินผล
การสอนได้ตามความเหมาะสม 

2. ให้ส่วนงานโดยกรรมการประจ าส่วนงานเสนออธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
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 าแหน่งทางวิชาการของคณะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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
ประเมินผลการสอนและผลการประเมินผลงานทางวิชาการเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายอรุณชัย แซ่ฉั่ง ต าแหน่ง
อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร (รหัส 2133) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 73(6/2563) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายอรุณชัย แซ่ฉั่ง 
ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร (รหัส 2133) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563  

 
5.5  การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นกรณีพิเศษ 
คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน 

10 ราย ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์ อาจารย์เกษียณอายุราชการ 
2. ศาสตราจารย์ นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. Prof. Quazi Monirul Islam Liverpool School of Tropical Medicine, UK 
4. ศาสตราจารย์ นพ.สุรศักดิ ์ ฐานีพานิชสกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. ศาสตราจารย์ นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. รองศาสตราจารย์เบญจา มุกตพันธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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7. ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

8. ศาสตราจารย์ นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9. ศาสตราจารย์คลินิก พญ.มุกดา หวังวีรวงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
10 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวช ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย 

มหิดล 
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.4 และข้อ 
10.4.4 ทีก่ าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไว้ดังนี้ 

1. ปริญญาโท ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่ง ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

2. ปริญญาเอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ 

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ข้างต้นไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก แต่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 
110(15/2563) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา 
(หลักสูตรนานาชาติ) เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 10 ราย ตามท่ีเสนอ 

 
5.6  โครงการการพัฒนาสู่สถาบันการแพทย์ระบบบริการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
โครงการพัฒนาสู่สถาบันการแพทย์ระบบบริการพิเศษเป็นการเตรียมแผนการด าเนินงาน

พัฒนาและขยายศักยภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนาไปสู่สถาบันการแพทย์ระบบบริการพิเศษ  
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โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ให้เป็นสถาบันการแพทย์ที่เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยที่มีศักยภาพด้านการเงินได้เข้ารับ     
การรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ บริหารจัดการด้วยระบบบริการพิเศษ (Premium Service)  
สร้างรายได้ให้สถาบันการแพทย์สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีโครงการส าคัญที่เตรียมด าเนิ นการ 2 โครงการ 
ดังนี้ 

1. โครงการสร้างศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ที่ให้บริการ
ดูแล รักษา และให้ค าปรึกษาอย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานระดับสากล และเป็นศูนย์การแพทย์ที่บริหารจัดการ   
ที่เป็นเลิศ ด้วยรูปแบบวิธีการบริหารพิเศษ เพื่อให้มีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้บนหลักธรรมาภิบาล พัฒนา
และธ ารงไว้ซึ่งความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ โดยใช้เงินลงทุนในโครงการ จ านวน 3,523,248,900 บาท 
ในเบื้องต้นใช้จากเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์ในช่วงแรก เมื่อเปิดด าเนินการแล้วใช้งบประมาณจากรายได้
จากการด าเนินงานของโครงการ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดินในภาพรวม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และครั้งที่ 11(2/2563) 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ความสูง 14 ชั้น เป็นอาคารส านักงาน ร้านค้า 
ห้องพัก และที่จอดรถยนต์ในอาคาร ไม่น้อยกว่า 500 คัน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติที่มารับ
บริการ ค่าก่อสร้างอาคาร จ านวน 401,717,800 บาท ด้วยงบประมาณเงินกองทุนประกันสังคมคณะแพทยศาสตร์ 
เนื่องจากเงินกองทุนประกันสังคมถือเป็นเงินรายได้ขององค์กรที่มาจากการให้บริการทางการแพทย์แก่บุคลากร
ผู้ประกันตนกับส านักงานประกันสังคมและพัฒนาคุณภาพการบริการที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
และรายรับส่วนนี้คณะแพทยศาสตร์ได้ขออนุมัติหลักการจากมหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตนให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ฉะนั้นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังนี้จึงเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้ป่วยในทุกกองทุน โดยเฉพาะผู้ป่วยประกันสังคมและญาติที่มารับการรักษาพยาบาล 
ซึ่งผู้ป่วยประกันสังคมส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2563 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 411(1/2563) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 มีมติให้
มหาวิทยาลัยน าเรื่องดังกล่าวปรึกษาหารือกับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ และนายสราวุธ เบญจกุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ประชุมหารือกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 มีความเห็นว่าการน าเสนอ
เพื ่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจัดซื ้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ และสมควรน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

โครงการการพัฒนาสู่สถาบันการแพทย์ระบบบริการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 16(7/2563) 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าวแล้ว  
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ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
1. การจัดท าโรงพยาบาลระบบบริการพิเศษเป็นโครงการที ่ดีและควรรีบด าเนินการ       

ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้จัดท าโครงการในลักษณะนี้แล้ว ม.อ. มีบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพ หากจัดท าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนี้ โรงพยาบาลระบบ
บริการพิเศษจะเป็นเครื่องมือในการรักษาอาจารย์แพทย์ที่มีคุณภาพให้อยู่ในระบบต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม     
ทีป่ระชุมมีความห่วงใยในประเด็นความเหลื่อมล ้าในการให้บริการแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จะต้องท าโครงการดังกล่าวให้มีคุณค่า และมีการด าเนินงานที่ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล ้าของสังคม  

2. ควรก าหนดวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รองของโครงการให้ชัดเจน ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก 
คือ การท าให้การบริการทางการแพทย์มีคุณภาพสูงและครอบคลุมประชากรผู้ป่วยทุกกลุ่ม ในส่วนของการหา
รายได้เป็นวัตถุประสงค์รอง เพ่ือท าให้โครงการเลี้ยงตัวเองได้  

3. มหาวิทยาลัยควรจะจัดท าแผนการจัดการ (Management Plan) ควบคู่กับแผนธุรกิจ 
(Business Plan) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรก าหนดรูปแบบโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ให้ชัดเจนว่า
เป็นแบบราชการหรือแบบมูลนิธิ 

4. การจัดท าแผนด้านการเงิน (Financial Plan) โดยเฉพาะการจัดสรรรายได้ที่เกิดขึ้น 
ของโครงการให้แก่ส่วนงาน เพ่ิมสัดส่วนการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล ้า
ของสังคม และเพ่ิมสัดส่วนเพื่อสนับสนุนส่วนกลาง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนบุคลากรในการด าเนินงาน
ของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งที่เป็นลักษณะค่าใช้จ่ายแฝง ดังนั้น โครงการจึงควรจะมีการจัดท า
แผนการจัดการด้านการเงินเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  นอกจากนี้ ควรพิจารณารูปแบบ
มาตรฐานบัญชีที่จะน ามาใช้ว่ามีความแตกต่างกับมาตรฐานบัญชีของมหาวิทยาลัยอย่างไร โดยอาจจะจัดท าเป็น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศส าหรับการบริหารโครงการนี้ 

5. แผนการจัดการคน (People Management) เนื่องจากการด าเนินการของโรงพยาบาล
ทีม่ีทั้งแบบพิเศษ และแบบทั่วไป จึงควรค านึงถึงปัญหาบุคลากรภายใน หากบุคลากรทางการแพทย์เลือกไปท างาน
ในระบบที่มีค่าตอบแทนสูงจะเกิดปัญหา ต้องมีวิธีการบริหารจัดการบุคลากร และแผนในเรื่องบุคลากรที่ชัดเจน 
นอกจากนี้ จะต้องมีแผนในการผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการ
พัฒนาสู่สถาบันการแพทย์ระบบบริการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการสร้างศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ ให้ด าเนินการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ 

2) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือก่อสร้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป  
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ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรอบคอบ จึงเห็นควร
ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี 2) ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช  3) ดร.สมเกียรติ   
ตั้งกิจวานิชย์ และ 4) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เพื่อให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารโครงการ นอกจากนี้ 
ขอให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการจัดการ (Management Plan) เช่น แผนธุรกิจ (Business Plan) แผนการเงิน 
(Financial Plan) แผนการจัดการก าลังคน (People Management) ให้มีความชัดเจน โดยอาจจะน าเสนอ
คณะกรรมการนโยบายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ
ต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

 
5.7  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และจะเริ่มใช้
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์การท างาน (Work integrated learning) การสร้างความร่วมมือ   
ในงานวิจัยกับชุมชน สถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรธุรกิจ และการเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษ
แก่นักศึกษาไทย  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 18(9/2563) เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัตหิลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร ์ตามท่ีเสนอ 

 
5.8  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และจะเริ่มใช้
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือปรับปรุง
ในประเด็นด้านกระบวนการจัดการศึกษา จัดการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(Outcome based education) ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษ   
ที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง และด้านเนื้อหา/สาระวิชา โดยให้คุณค่ากั บ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและให้สนใจประเด็นสุขภาพโลก และจัดการเรียนการสอนและประสบการณ์   
ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท างานร่วมกับสหสาขาวิชา  
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ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 18(9/2563) เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัตหิลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 
5.9  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คณะแพทยศาสตร์ 
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรด าเนินการตาม
แนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) เพื่อให้รหัสรายวิชาสอดคล้องกับ
รหัสสาขาวิชาที่คณะก าหนด แบ่งหมวดวิชาสัมมนาให้ชัดเจนในโครงสร้างหลักสูตร เพื่อท าให้เนื้อหาของวิชา   
ในหลักสูตรมีความทันสมัยต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านข้อมูลทางการแพทย์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ และเพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียนที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาของหลักสูตรสามารถมาเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะ  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการแพทย์  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 18(9/2563) เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 
5.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรด าเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based 
Education) ปรับปรุงหลักสูตรให้มีวิชาที่ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และเพ่ือให้มีการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นการปฏิบัติในพ้ืนที่จริงมากข้ึน 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 18(9/2563) เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ 
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5.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ 
ของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรด าเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome 
Based Education) เพื่อให้หลักสูตรได้ตอบสนองความต้องการของผู้สนใจศึกษาในหลักสูตร และเพื่อท าให้เนื้อหา
ของวิชาตอบสนองต่อผู้สนใจการเรียนแบบชุดรายวิชา 

ซึ่งทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 19(10/2563) เมื่อวันที่ 
7 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ตามท่ีเสนอ 

 

5.12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์   
ของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ท างานในสถานประกอบการสามารถท างานและเรียนในเวลา
เดียวกันได้ ปรับหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศมากขึ้น มีหมวดวิชาเลือกที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ยานยนต์สมัยใหม่และ
ปัญญาประดิษฐ์ และจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning เป็นหลัก โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน เพื่อการประยุกต์ความรู้สู่การสร้างงานวิจัย รวมถึงเพ่ิมการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL 

ซึ่งทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 19(10/2563) เมื่อวันที่ 
7 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
5.13 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง 
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พ.ศ. 2559 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) 
เพื่อท าให้เนื้อหาของวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัยต่องานด้านวิศวกรรมโยธาและตอบสนองความต้องการของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อให้ผู้สนใจเรียนทั้งที่เป็นนักศึกษาและไม่ได้เป็นนักศึกษาของหลักสูตรสามารถเรียน
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านวิศวกรรมขนส่ง 

ซึ่งทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 19(10/2563) เมื่อวันที่ 
7 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตหิลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ 

 

อนึ่ง ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นคุณภาพของหลักสูตรว่า
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการของระบบประกันคุณภาพหลักสูตร 
โดยสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรตระหนักและให้ความส าคัญคือคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรจะก าหนดวิธีการหรือเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิตเพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร นอกจากนี้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีลักษณะ Engagement ที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ไปใช้งานได้จริง ซึ่งหากมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรลักษณะดังกล่าวที่น่าสนใจอาจจะท าให้มีผู้สนใจมาเรียน
เพ่ิมมากข้ึน 

 
5.14 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง 

และการพ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 ตามความในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

ก าหนดไว้ว่า “ในส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี หรือส านักงานวิทยาเขต ให้มีผู้อ านวยการ
ส านักงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองผู้อ านวยการ
ส านักงานหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงาน หรือจะมีทั้งรองผู้อ านวยการส านักงานและผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ส านักงานตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการส านักงานนั้น
มอบหมายก็ได้ 

 การบริหารงานภายในของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง 
และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงาน รองผู้อ านวยการส านักงาน หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงาน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 

 ตามมาตรา 39(7) ก าหนดให้อธิการบดีมีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การก าหนดวิทยาเขตและการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ในการสนับสนุน ประสานงาน ในกิจการของสภา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งประเมินและติดตามผลสัมฤทธิ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ซึ่งร่างข้อบังคับฯ 
ดังกล่าวมีสาระส าคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะว่าร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวได้ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ไว้กว้าง ๆ ซึ่งผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยคนแรกจะเป็นผู้วางรากฐานวัฒนธรรมการท างานของส านักงาน ซึ่งควร
จะมีทักษะและสมรรถนะที่ส าคัญทางด้านการวางแผน ประสานงาน วิเคราะห์ ตลอดจนการตรวจสอบเอกสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยต้องอ านวยความสะดวกให้แก่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถท างานให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร ่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน    
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

 
5.15 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง 

และการพ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ส านักงานวิทยาเขต พ.ศ. .... 
 ตามความในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

ก าหนดไว้ว่า “ในส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี หรือส านักงานวิทยาเขต ให้มีผู้อ านวยการ
ส านักงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองผู้อ านวยการ
ส านักงานหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงาน หรือจะมีทั้งรองผู้อ านวยการส านักงานและผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ส านักงานตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการส านักงานนั้น
มอบหมายก็ได้ 

การบริหารงานภายในของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง 
และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงาน รองผู้อ านวยการส านักงาน หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงาน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 

ตามมาตรา 39(7) ก าหนดให้อธิการบดีมีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การก าหนดวิทยาเขตและการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส านักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด าเนินการ    
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและภารกิจอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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และส านักงานวิทยาเขต มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
วิทยาเขตและภารกิจอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ได้ก าหนดมาตราฐาน
ก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก มีลักษณะ
งานเกี่ยวกับการวางแผนงาน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย ซึ่งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบสูงมากเป็นพิเศษ และมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน 4 ด้าน คือ ด้านแผนงาน ด้านบริหารงาน 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ ซึ่งร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวมีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน เป็นต้น 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติร ่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานวิทยาเขต พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

6.1  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

ตามทีท่ีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 409(5/2562) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2562 ไดม้ีมติให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น 

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 18(9/2563) เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่ 19(10/2563) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังนี้ 

1.  เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 32 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะแพทยศาสตร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ ่
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

6) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการ
จัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่

7) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ วิทยาเขตตรัง 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

14) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564               
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

15) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

16) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

17) หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

18) หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

19) หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

20) หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
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21) หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

22) หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

23) หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

24) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

25) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

26) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

27) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

28) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

29) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

30) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

31) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

32) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

2.  เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท  จ านวน 12 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

5) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรบัปรุง           

พ.ศ. 2564 คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค

ดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

9) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติช ุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

10) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

11) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 สถาบันสันติศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ 

12) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 

 

6.2  การให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชา การปรับปรุงชุดวิชา และการขอเพิ่ม ปรับลดและ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี

ของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 108(13/2563) 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ครั้งที่ 110(15/2563) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่ 111(16/2563) 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชา และการเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปิดรายวิชา 388-301 สัมผัสศาสตร์ระบบสุขภาพ (Touch The Health 

Systems Science) จ านวน 2((1)-2-3) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ(เลือก) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์ 
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2. เห็นชอบการเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 22 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

2) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

3) ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4) ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  

5) ปรับลดและเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ 

6) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560      
คณะวิทยาศาสตร์ 

7) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

8) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับลด และเพิ่มอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับลด และเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560       
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับลด และเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

11) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับลด และเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับลด และเพิ่มอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 



30 

 

13) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับลด และเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

14) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ปรับลด และเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

15) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับลด และเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

16) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 

17) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 

18) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 

19) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

20) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

21) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  
คณะวิทยาศาสตร์ 

22) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1      
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป คณะเศรษฐศาสตร์ 
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3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ของคณะวิเทศศึกษา ตามข้อสังเกตของส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต  

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 114(11/2563) 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ของคณะวิเทศศึกษา 
ตามข้อสังเกตของส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 

 
6.4  การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง การเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 2 

พฤศจิกายน 2563 และในคราวประชุมครั้งที่ 62(6/2563) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาให้ความ 

การเปลี่ยนแปลง การเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1) เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าและทรัพยากรประมง (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2) เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 
1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร  

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้ 

เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
1 417(7/2563) 

14 พฤศจิกายน 
2563 

ขอให้มหาวิทยาลัยน าประเด็นเรื่องการเสนอขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์มีคุณสมบัติ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไปพิจารณา
หาแนวทางการแก้ไข 

มอบรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการไปด าเนินการ 

2 417(7/2563) 
14 พฤศจิกายน 
2563 

เรื่องการจัดตั้งสถานีวิจัยและพัฒนาพะยูนและ  
หญ้าทะเลให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขในประเด็น
โครงสร้างการบริหารสถานีวิจัย ให้จัดท าแผน
ด าเนินงานทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ซึ่งในการด าเนินงาน
ระยะแรกอาจจะไม่ต้องจัดท าเป็นโครงการขนาดใหญ่ 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรมไปด าเนินการ 

3 417(7/2563) 
14 พฤศจิกายน 
2563 

ขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่ง ม.อ. ควรจะก าหนดให้มี
รูปแบบอื่น ๆ มากกว่าการเสนอขอต าแหน่ง    
ทางวิชาการ โดยใช้ผลงานตีพิมพ์เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา ทั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยอาจจะออกเป็น
ข้อบังคับเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และประธาน
ทีป่ระชุมขอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.อิศรัฏฐ์ 
รินไธสง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดท า 
Platform เพ่ือให้มีการเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนขับเคลื่อนบัณฑิตวิทยาลัย
เพ่ิมเติมได้ 

มอบรองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
คุณภาพไปด าเนินการ  
ส่วนเรื่อง Platform ส าหรับ
เสนอความคิดเห็นเรื่องนี้มอบ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
และ ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง     
ไปด าเนินการ 

4 417(7/2563) 
14 พฤศจิกายน 
2563 

มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาเรื่องความก้าวหน้า
ทางวิชาการของบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยควรจะ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขึ้นเอง โดย
ไม่ยึดตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดเป็นหลัก  
ในกรณีที่อาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

http://meeting.psu.ac.th/meeting/EM7/12561/7.1_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF.pdf
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เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
โดยวิธีพิเศษ ซึ่งผลงานทางวิชาการอาจจะไม่ผ่าน
ตามหลักเกณฑ์วิธีพิเศษ แต่เมื่อถึงเวลาที่สามารถ
ยื่นขอก าหนดต าแหน่งโดยวิธีปกติได้แล้ว มหาวิทยาลัย
ควรรีบด าเนินการท าความเข้าใจกับอาจารย์เจ้าของ
ผลงานและน าเกณฑ์พิจารณาวิธีปกติมาด าเนินการ
ได้เลย เพ่ือไม่ให้เสียเวลาและเสียโอกาส ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบบริหารจัดการเรื่อง 
การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการของ
บุคลากร โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
คณบดีจะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนนุ 
ช่วยเหลือ และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร 

5 417(7/2563) 
14 พฤศจิกายน 
2563 

เรื่องผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ ขอให้มหาวิทยาลัยน าเรื่องดังกล่าว
เสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระพิจารณาเชิงนโยบาย
ในโอกาสต่อไป 

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

6 417(7/2563) 
14 พฤศจิกายน 
2563 

ขอให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการ
อย่างจริงจัง และจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
อย่างเดิมข้ึนอีก ส าหรับประเด็นรายงานทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องด้านการเงินให้มี
ความรู้ความสามารถมากยิ่งข้ึน 

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

7 417(7/2563) 
14 พฤศจิกายน 
2563 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้สง่ผลกระทบหลายด้าน 
ส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ได้น าระบบการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งอาจจะท าให้คุณภาพของบัณฑิต
ลดลงและเม่ือบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพอาจจะ
ส่งผลต่อระบบทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ดังนั้น 
ขอให้มหาวิทยาลัยน าประเด็นเรื่องคุณภาพของ
บัณฑิตไปพิจารณาด าเนินการ เพื่อให้บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพเหมือนเดิม 

มอบรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการไปด าเนินการ 
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เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
7 417(7/2563) 

14 พฤศจิกายน 
2563 

มหาวิทยาลัยควรจะวเิคราะห์วา่สาขาวชิาใดที่ต้องการ
บุคลากรระดับปริญญาโท สาขาวิชาใดที่ต้องการ
บุคลากรในระดับปริญญาเอก หลักสูตรใดที่มีความ
จ าเป็นและความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ     
ในอนาคต ซึ่งการวิเคราะห์ว่างานลักษณะใดที่ต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ในระดับปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก จะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิต
ก าลังคนได้ตรงกับความต้องการของสังคม 
ประกอบกับในปัจจุบันนี้ คนเก่งที่มีศักยภาพสนใจ 
และให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการเรียน
ต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จะท า
อย่างไรให้คนเก่งได้เรียนต่อและท างานไปด้วย 

มอบรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการไปด าเนินการ 

8 417(7/2563) 
14 พฤศจิกายน 
2563 

มหาวิทยาลัยควรมีกลไกขับเคลื่อนให้อาจารย์    
ของ ม.อ. มีวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมมากขึ้น โดยควรจะ
สนับสนุนให้อาจารย์ได้เรียนต่อปริญญาเอกที่ ม.อ. 
หรือเรียนในสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ตลอดจน
ส่งเสริมให้เรียนต่อในลักษณะของการเรียนทางไกล 
การเรียน part time ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาอาจารย์ให้ส าเร็จปริญญาเอกเพ่ิมมากขึ้น 

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

9 417(7/2563) 
14 พฤศจิกายน 
2563 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ระดับผลการประเมิน
อยู่ในระดับ C ซึ่งถือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
โดยจากข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์เกินร้อยละ 
90 จากการประเมินโดยผู้มีส่วนได้เสียภายนอก แต่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน ซึ่งอาจจะเกิดจากการสื่อสารภายในองค์กร 
จึงขอให้มหาวิทยาลัยน าประเด็นดังกล่าวไป
พิจารณาวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ปัญหา
ดังกล่าวต่อไป 

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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7.2  รายงานผลการด าเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผล
กระทบในหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา เป็นต้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มี
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทั้ง 5 วิทยาเขตได้มีการด าเนินการในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน (New learning Platform) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ปรับปรุง Platform การเรียนรู้ที่มีเดิม และพัฒนาระบบใหม่ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
รูปแบบใหม่ในลักษณะออนไลน์ ปัจจุบันมีระบบที่พัฒนาแล้ว 4 ระบบ (LMS@PSU, PSUMOOC, PSUMySchool, 
PSU  e-Testing) การเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในด้านการเรียนการสอนออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยได้จัดท าคู่มือการใช้งาน การให้ความรู้ ความเข้าใจและการอบรม ทั้งในด้านทฤษฎีการออกแบบการ
เรียนการสอนและการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรการโดยจัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในการเฝ้าระวังและส ารวจกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันในการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและส ารวจกลุ่มเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 3 ฉบับ การจัดท าข้อมูลหรือความรู้
เกี ่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น
สารสนเทศ (Infographics) ผ่านช่องทาง Facebook การจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับการยื่นใบลาของบุคลากรผ่าน
ระบบการลาของมหาวิทยาลัย (MIS/DSS) การบันทึกข้อมูลสุขภาพในระบบ PSU Care ของบุคลากรที่เดินทาง
ออกนอกจังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัย จัดท าบันทึกให้ส่วนงานรวบรวมรายชื่อบุคลากรและนั กศึกษาที่เดินทาง 
ไปยังพื้นที่ควบคุมตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด และรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค     
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ทุกวัน 

ด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกี่ยวกับทุนการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา โดยจัดสรรทุนการศึกษา 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ทุนทั่วไป และทุนช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน คนละ 6,000 บาท ต่อภาคการศึกษา นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจากกองทุนรวมใจสีบลูสู ้เพื ่อน้องจากสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 600 ,000 บาท โดยได้จัดสรรไปยังแต่ละวิทยาเขต ลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาแก่นักศึกษาในอัตราร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราปกติส าหรับภาคการศึกษาที่ 3/2562  
และลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราปกติส าหรับภาคการศึกษาที่ 
1 และ 2 ปีการศึกษา 2563  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา โดยสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับการเรียนแบบออนไลน์ 
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คอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 300 เครื ่อง สนับสนุนซิมการ์ดและค่าอินเทอร์เน็ตส าหรับเรียนออนไลน์ 
ภาคการศึกษาที่ 3/2562 จ านวน 202 คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 80 ,800 บาท และเงินช่วยเหลือนักศึกษา 
ทีป่่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คนละ 10,000 บาท 

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยได้พัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ใช้ส าหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ใช้หลักการ immunochromatography 
(อิมมูโนโชมาโตกราฟฟี) (ICT) ในการตรวจหาภูมิคุ้มกันของร่างกายที่สร้างต่อเชื้อ COVID-19 ทั้งชนิด IgM และ 
IgG และจ าเพาะต่อโปรตีนของเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากเอกชน
หลายฝ่ายในนาม “กลุ่มช่วยกัน” รหัสโครงการ MET-6305066S ผ่านการรับรองการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จากคณะกรรมการจริยธรรมฯ โรงพยาบาลหาดใหญ่ (รหัส EC 57/2563)  

ด้านพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยเน้นการน าองค์ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมในมหาวิทยาลยั
เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคม โดยได้จัดโครงการ ม.อ. พันธกิจสังคม สู้วิกฤติโควิด-19 เป็นโครงการที่จัดสรรงบประมาณ
ให้นักวิจัย เพ่ือส่งเสริมการน าผลงาน องค์ความรู้ทางวิชาการ ไปใช้เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 
และต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ขยายผลสู่สังคมในวงกว้างได้ โดยด าเนินงานสนับสนุนให้นักวิจัยด าเนินการระหวา่ง
เดือนมีนาคม-กันยายน 2563 จ านวน 7 โครงการ เช่น โครงการไกลเหมือนใกล้ ชาวใต้ฟันดี โครงการการจัดท า
คู่มือแนวปฏิบัติมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิท-19 ในอุตสาหกรรมไมซ ์โครงการถุงหุ้มรองเท้า
ป้องกันเชื้อโรค Rubber Shoe Covers for Medical Use เป็นต้น การอบรมครูเพ่ือเสริมสร้างทักษะสมรรถนะ
การประชุมออนไลน์ด าเนินงานภายใต้โครงการคิดดี คิดเป็น ประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ท าให้ครูมีทักษะ
ในการใช้ระบบการอบรมออนไลน์ (Zoom) โดยมีโรงเรียนเป้าหมาย รวม 155 โรงเรียน ครบถ้วนทุกโรงเรียน 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ที่ประชุมรับทราบ 

7.3  รายงานโครงการ COVID-19 Socio-Economic Impact Assessment on the Tourism 
Sector in Phuket ภายใต้โครงการพัฒนา “COVID-19 and the future of Phuket economy”  

ด้วยวิทยาเขตภูเก็ตได้จัดท าโครงการ COVID–19 socio – Economic Assessment 
on the Tourism Sector in Phuket ภายใต้โครงการพัฒนา “COVIC–19 and the future of Phuket economy” 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับทุนจากส านักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 
25(4/2563) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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