
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 419(2/2564)  

วันเสาร์ที ่20 มีนาคม 2564   
โดยระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมงานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร  
ห้องประชุมทางไกลของแต่ละวิทยาเขต และประชุมผ่านระบบ Zoom 

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

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมงานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

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

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. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

วาระที่ 2

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 420(3/2564)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 แลวาระที่ 2 ว
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ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
3.  นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายแพทย์เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์ 
4.  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
8.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 
9. ศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒนว์งศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ 
10.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ 
11. นางสาวรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
12. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
  13. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางสุวิมล  คงพล 
14. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 
 

ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์  ดือเระ  
2.  ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายเรวัต  รัตนกาญจน์ 
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ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
4.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
 

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

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 
26. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง  สามารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล  
28. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล  สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
30. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
31. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
32. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์  

และแผน 
33. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
3.  ดร.บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
4.  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
6.  ดร.มูอัสซัล  บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สหกะโร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตภูเก็ต 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์  เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวุรรณ  ทับเที่ยง คณบดีคณะวิเทศศึกษา 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
 

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

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  คงฤทธิ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย 
ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทิัศน์  เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจเพ่ือสังคม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตตรัง 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.  ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน

ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรายงานตัวเป็นรายบุคคลเพ่ือแสดงตนในการ
เข้าประชุมตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  และได้แนะน ากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยใหม่ ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2559  ได้แก่ นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5) จากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขต 
รองอธิการบดีอ่ืน คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ดังนี้  

1) รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
3) รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
5) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
6) รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
7) ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ   ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5) จากคณาจารย์ประจ าและพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า ดังนี้ 

1) ศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ คณาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ คณาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์ 
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4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์ 
  และการจัดการ 
5) นางสาวรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์  พนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า  
  คณะแพทยศาสตร์ 

 ต่อจากนั้น ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  
2) ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม 

 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 418(1/2564)  
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  กลยุทธ์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยใช้ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ได้น าเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย โดยใช้ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้  

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของสถาบัน 
QS(Quacquarelli Symonds), THE(Time Higher Education) และ ARWU (Academic Ranking of World 
Universities) ซึ่งมีความส าคัญต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นตัวสะท้อนผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั
ในแง่ของด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย   
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ทั้งใน
และต่างประเทศ โดยแต่ละสถาบันการจัดอันดับจะมีตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน รวมไปถึงในปัจจุบัน
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing university) ในส่วนของกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกจะพิจารณาจากผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการพิจารณาให้จัดเป็น  1 ในมหาวิทยาลัยไทยที่อยู่ใน
กลุ่มนี้ ดังนั้น ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่องบประมาณท่ีจะได้รับในแต่ละปี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเป็นประจ าทุกปี    
อย่างต่อเนื่องในทุกสถาบันการจัดอันดับ โดยเฉพาะสถาบันการจัดอันดับที่เป็นยอมรับทั่วไปในสากล เช่น QS, 
Times Higher Education (THE) และ Academic Ranking of World Universities (ARWU) ซึ่งในแต่ละสถาบัน
การจัดอันดับจะมีตัวชี้วัดที่มีความเหมือนและแตกต่างกันในหลาย ๆ ตัวชี้วัด โดยทั่วไปจะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่  
ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย และด้านความเป็นนานาชาติ โดยจะมีตัวชี้วัดย่อยที่หลากหลาย       
ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละสถาบันการจัดอันดับ แต่การประเมินผลจะมีลักษณะเหมือนกันคือจะแสดงผล  
ในรูปแบบของคะแนนเต็ม 100 คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งแสดงถึงค่าเปอร์เซ็นไทล์ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ    
เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับ โดยจะมีน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัดไม่เท่ากัน เพ่ือค านวณ
เป็นคะแนนเต็มสุดท้าย 100 คะแนน  

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
ดังนี้  

1 ) Academic reputation strategy ได้แก่  Education transformation, Research 
transformation, Social engagement transformation, Staff development, High performance staff 
recruitment, Networking and global communications 

2) Employer reputation strategy ได้แก่ Student development through 21st 
century skills (Critical thinking and complex problem solving, Innovative thinking and entrepreneurial 
mindset, Technology literacy and communication skills, Emotional intelligence and professional 
behavior, Social engagement), Stakeholder engagement (joint curriculum and work integrated 
learning, cooperative education), Networking 

3) Citation (Quality improvement) ได้แก่ การเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
Scopus และ ISI การเรียน Review article การเขียน Book chapter การเพ่ิมแรงจูงใจในรูปแบบการให้ reward 
การเพ่ิมจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก การเพ่ิมจ านวน Postdoc การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ 
และการเพิ่มจ านวนอาจารย์วิจัย 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ดังนี้ 
1. Education transformation ได้แก่ 1) Curriculum Reform ออกแบบหลักสูตรใหม่

ทั้งหมดโดยเน้น ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) นโยบายการบูรณาการหลักสูตรที่เหมือน
และคล้ายกันระหว่างคณะและวิทยาเขตให้เป็นรูปธรรม นโยบายจัดท าหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (WIL 
และสหกิจ) และหลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการยุบ ควบรวม ปิดหลักสูตร 2) New Learning 
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Platform เช่น นโยบายการจัดท าหลักสูตร non-degree ในลักษณะชุดวิชา (module) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
MOOC, On-line course, Credit Bank System 3) Teacher and Student Development เช่น Professional teaching 
development: PSU-TPSF, UK-PSF, Train the trainer พัฒนานักศึกษาตามกรอบสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
พัฒนาภาษาท่ีสอง: ภาษาอังกฤษ จีน และเพ่ิมภาษาที่สาม (บาฮาซามาเลย์ บาฮาซาอินโด หรือภาษาอื่น) 

2.  HR Management ได้แก่  Talent management, Recruitment Team, Career 
Path ของอาจารย์  

3. Internationalization ได้แก่ 1) เร่งสร้างความสัมพันธ์กับ International Strategic 
Partners ในทุกทวีป โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เช่น SciVal 2) เพ่ิม International reputation ผ่าน
โครงการระดับนานาชาติ เช่น โครงการ Erasmus+ โครงการภายใต้กรอบ IMT-GT, ASEA-UNINET 3) เพ่ิมจ านวน PSU 
Extension Center ในต่างประเทศ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นตัวขับเคลื่อน  4) ใช้บทบาทของ ความ
เป็นนานาชาติ เพ่ือตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ reinventing university และ
โครงการระดับนานาชาติอ่ืน ๆ 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้ 

1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking) เป็นเครื่องมือชี้วัดด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอันดับ (Ranking) มหาวิทยาลัยควรศึกษาว่าจะวางแผนการขับเคลื่อน
อันดับ (Ranking) อย่างไร ควรด าเนินการอะไรก่อนและหลัง และต้องให้ทุกคณะและส่วนงานของทุกวิทยาเขต
ร่วมกันขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน 

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
โดยให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถใช้
ประโยชน์จากการจัดกลุ่มดังกล่าวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนอันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย 
และจากข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจะพบว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศมาเลเซียอยู่ในอันดับ    
ที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยจะเพ่ิมอันดับ (Ranking) อาจจะใช้มหาวิทยาลัยใน
ประเทศมาเลเซียเป็นคู่เทียบ 

3. จากการวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยของไทย หากไปเปรียบเทียบกับ World 
University Ranking จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยของไทยมีข้อแตกต่างและข้อจ ากัดในหลายด้าน ทั้งด้านงบประมาณ 
ระเบียบข้อบังคับ บุคลากร ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัย
ต้องก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันก่อน และต้องมีการรวมพลังจากทุกคณะ/ส่วนงาน ที่จะมุ่งไปในทางเดียวกัน 
ส าหรับการมุ่งไปสู่ World University Ranking นั้น มหาวิทยาลัยควรแข่งขันในระดับสาขาวิชา โดยเลือกสาขาวิชา
ที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงสุดมาแข่งขัน ส่วนระดับมหาวิทยาลัยอาจจะขับเคลื่อนได้ยาก 

4. ในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีปัญหาผู้เรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ลดน้อยลง ยกเว้นในสาขา
ด้านการแพทย์ มหาวิทยาลัยควรศึกษาว่าการขับเคลื่อนอันดับ (Ranking) ให้ดีขึ้น จะท าให้มีผู้สนใจเลือกมาเรียน
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ที่ ม.อ. เพ่ิมขึ้นหรือไม่ และจากข้อมูลตัวชี้วัดของทั้ง 3 สถาบัน คือ QS, THE และ ARWU โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ARWU ตัวชี้วัดจะไม่เชื่อมโยงกับ Engagement Platform แต่การที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
พัฒนานักศึกษา Platform นี้จะช่วยเพ่ิมจ านวนนักศึกษาได้ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยได้ทุ่มเทกับการเพ่ิมอันดับ 
(Ranking) แล้ว จะช่วยแก้ปัญหาหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างไร 

5. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ การแพทย์ หากมหาวิทยาลัย
มี Talent Staff จะสามารถดึง Talent Student ผู้เรียนที่มีคุณภาพสูงเข้ามาได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องมีหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องคัดเลือกหลักสูตรคุณภาพดี มีจุดเด่น และจะต้องมีหลักเกณฑ์ว่าในการเปิดหลักสูตร
ต้องมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพสูง หลักสูตรคุณภาพดี และผู้เรียนคุณภาพดี ไม่ควรจะลดคุณภาพผู้เรียนที่รับ  
เข้ามาจะต้องมีการควบคุมคุณภาพหลักสูตรเพื่อคัดเลือกหลักสูตรที่ดีจริง เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
มีคุณภาพด ี

6. มหาวิทยาลัยควรจะสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในประเทศ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
และภาคเอกชน ซึ่งภาคเอกชนหลายแห่งมีเงินทุนพร้อมที่จะสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น     
หากมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่สามารถมีเครือข่ายในการท างานร่วมกับบริษัทชั้นในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
ท าให้เกิดผลงานร่วมกันและเป็นงานในลักษณะการน าไปใช้ประโยชน์ได้ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังสามารถ
น าผลงานดังกล่าวไปตีพิมพ์ได้ 

7. มหาวิทยาลัยต้อง Engagement กับภาคอุตสาหกรรม อาจารย์ผู้สอนท าวิจัยที่สามารถ
สร้างผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องหาคนเก่งและสนับสนุนให้คนเก่ง  
มีโอกาสท างานดังกล่าว 

8. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีการแปลผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ (Social Science) 
ผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือจะช่วยให้มีผลงานตีพิมพ์สาขาสังคมศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น 

9. ควรสนับสนุนให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากร (Mobility) เพ่ือเปิดโอกาสให้คนที่มี
ประสบการณ์จากภายนอกสามารถมาเป็นผู้สอนหรือท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยควร
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถท างานได้หลายแห่ง เพ่ือน าความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนางาน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

10. ในด้านรายได้ มหาวิทยาลัยมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา หากปรับวิธีการ
ท างาน มหาวิทยาลัยอาจจะมีรายได้จากทุนวิจัยและจากการ Engagement กับภาคเอกชน 

11. ในด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการผลิตก าลังคน  
เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 

12. มหาวิทยาลัยต้องประเมินผู้ใช้บัณฑิตว่ามีความต้องการบัณฑิตที่มีคุณสมบัติอย่างไร 
และบัณฑิตของ ม.อ. ต้องมีจุดเด่น มีคุณลักษณะพิเศษอย่างไร เช่น บัณฑิต ม.อ. เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของส่วนรวม
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มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

   

ที่ประชุมรับทราบข้อมูลโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัย

ทีอ่ยู่ในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) และเห็นชอบการสนับสนุน

ให้มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอันดับ (Ranking) 

 

4.2  ระบบการรับอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ด้วยนายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา

คุณภาพได้น าเสนอระบบการรับอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยได้น าเสนอประเด็นการรับ

อาจารย์ใหม่ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและให้น าประเด็นดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป นั้น คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1(5/2563) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 13(7/2563) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 
14(1/2564) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาเสนอปรับแนวทางการรับอาจารย์ใหม่ 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. การขยาย Candidate Pool ในการสรรหาอาจารย์ใหม ่มีกลุ่มเป้าหมายส าคัญ 6 กลุ่ม 
ดังนี้ 

1.1 ผู้ที่จบการศึกษาตามคุณวุฒิที่คณะและส่วนงาน ต้องการโดยสรรหาแบบ Proactive 
Outreach  

1.2 ผู้ที่มีประสบการณ์ท างานทั้งภาครัฐหรือเอกชน ตามคุณวุฒิที่คณะและส่วนงาน 
ต้องการ เช่น จากมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ หรือผู้ที่มีความรู้ความช านาญสูงในและนอกสถาบัน 
การศึกษา (Lateral Entry) โดยมีค่าตอบแทนเพ่ิม (Top Up) ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent 
Management) 

1.3 ผู้ที่มีคุณวุฒิและความสามารถตามที่ต้องการ โดยการจ้างงานแบบไม่จ าเป็นต้อง
จ้างงานจนเกษียณอายุ เช่น การจ้างงานเต็มเวลาเป็นระยะเวลาหนึ่ง (พนักงานตามภารกิจ, 3-5 ปี) หรือการจ้างงาน
ให้ปฏิบัติงานบางเวลา (เป็นชั่วโมง หรือบางวัน หรือตามชิ้นงาน) 

1.4 ผู้เกษียณอายุ ทั้งจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือสถาบันอ่ืน ตามคุณวุฒิที่คณะ
และส่วนงานต้องการ 

1.5 Visiting Professors 
1.6 ผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิที่ต้องการ ส่งเรียนต่อโดยหาทุนสนับสนุน

การศึกษาจากภายนอกหรือทุนมหาวิทยาลัย โดยรับต าแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย โดยก าหนดเงื่อนไข 
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2. ปรับกระบวนการสรรหา คัดเลือกอาจารย์ใหม่ 
2.1 หน่วยการสรรหาและคัดเลือก (Search Committee) ก าหนดหน่วยการสรรหา

คัดเลือกเป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับส่วนงาน ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกระดับส่วนงาน (Search 
Committee) เป็นหน่วยการสรรหาและคัดเลือกหลัก และ 2) ระดับมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีหน่วยสนับสนุน
การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment Team) ซึ่งเป็นการท างานแบบ Cross-function ระหว่างบุคลากรต่าง ๆ    
ในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีหน้าที่สนับสนุนและช่วยการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกของส่วนงาน  

2.2 กระบวนการสรรหาและคัดเลือก ปรับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกให้หน่วย
สนับสนุนการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment Team) เข้ามาสนับสนุนและช่วยการด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกของส่วนงานตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการสรรหาและคัดเลือก  

3. หน่วยสนับสนุนการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment Team) กองบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยการจัดตั้งทีมงาน Recruitment Team ในกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยระยะเริ่มต้น ประกอบด้วย 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อ านวยการกอง อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ (ด้าน HR) จ านวน 2 ท่าน บุคลากร 
จ านวน 2-3 คน โดยให้ Recruitment Team มีหน้าที่ดังนี้ 1) การจัดท าฐานข้อมูลผู้มีความรู้ความสามารถท่ีกว้าง
และหลากหลาย 2) บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานส าคัญต่าง ๆ 3) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัคร
และการติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้มาสมัคร 4) การส่งผู้มีความช านาญการสรรหาและคัดเลือกเข้าร่วม
ในการสรรหาและคัดเลือกของส่วนงาน 5) การติดตามและประมวลข้อมูลการสรรหาและคัดเลือกทั้งสรรหา  
และคัดเลือกได้และสรรหาและคัดเลือกไม่ได้ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาและคัดเลือกเสนอ
คณะกรรมการอัตราก าลังและอัตราค่าจ้างพิจารณา 6) น าเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
และคัดเลือก รูปแบบการจ้างต าแหน่งประเภทวิชาการรูปแบบอ่ืน และอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 

4. จัดท ามาตรฐานกระบวนการสรรหา ได้แก่ Campus Visit ส าหรับผู้สมัครที่ไม่เคย
มามหาวิทยาลัย หรือผู้ที่เคยมาแต่ไม่รู้จักมหาวิทยาลัยดีพอ เป็น Tailoring Standardized Program จัดท า Information 
Packet ทีม่ีข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญ ครบถ้วน รวมถึงวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย และวางมาตรฐานของ
กรรมการผู้สัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร 

 

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
การสรรหาอาจารย์ใหม่มีความส าคัญเกี่ยวกับระบบวิชาการ เรื่องที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ

เป็นส่วนเสริม ซึ่งการสรรหาอาจารย์ใหม่ควรเป็นไปตามบริบท (Context Based) โดยอาจจะเป็นไปตามสาขาวิชา 
(Discipline) พ้ืนที่ (Area) หรือโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น มหาวิทยาลัยอาจจะมีหน่วยสนับสนุนการ
สรรหาและคัดเลือก (Recruitment Team) มาช่วยสนับสนุน แต่ไม่ใช่มาแทนระบบสรรหาทั้งหมด ซึ่งในส่วนนี้
มหาวิทยาลัยต้องเขียนให้มีความชัดเจนว่าจะมีวิธีการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment) อย่างไร เช่น มหาวิทยาลัย
ต้องการท าโครงการพิเศษที่มีความจ าเป็นต้องหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงการ มหาวิทยาลัยอาจจะไป
ชักชวน (Recruit) ให้คนมาท างาน โดยอาจจะหาคนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ หรือบางคณะอาจจะหา
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อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่ได้จึงจ าเป็นต้องรับอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ประเด็นนี้จะแก้ไขอย่างไร รวมทั้งมหาวิทยาลัยอาจจะจัดท าเป็นประกาศส าหรับการรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษให้มา
ท างานบางเวลา (Part time) เช่น การรับคนจากภาคอุตสาหกรรม การรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงในสาขาวิชา
ต่าง ๆ เข้ามาท างานในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ในส่วนของค่าตอบแทนต้องก าหนดหน้าที่พิเศษ คุณสมบัติพิเศษ     
ให้เหมาะสมกับการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ มหาวิทยาลัยอาจจะจัดท าเป็นประกาศให้คณะและส่วนงานทราบ   
โดยทั่วกัน เพราะเป็นเรื่องที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้ 

1. การจะชักชวน (Recruit) คน สิ่งที่ส าคัญคืองานที่ตรงกับความสนใจและความสามารถ 
เพราะฉะนั้น งานจะเป็นแรงดึงดูดให้คนแก่งเข้ามาท างานกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ประสบ
ผลส าเร็จในการดึงคนเก่งเข้ามาท างานโดยใช้งานเป็นแรงจูงใจ 

2. อาจารย์มหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน นอกจากจะเก่งความรู้ด้านวิชาการแล้วต้องมีความรู้
ในการปฏิบัติงานจริง มหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่งไม่รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาเป็น
อาจารย์ทันที แต่ผู้ที่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องมีประสบการณ์ที่ดีในการท างานในภาคอุตสาหกรรม   
เป็นระยะเวลานานพอสมควร เนื่องจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ให้ความส าคัญกับประสบการณ์และความรู้ในทางปฏบิตัิ 
นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยควรจะศึกษาว่ามีสาขาวิชาใดบ้างที่ต้องการอาจารย์ใหม่
ที่มีเง่ือนไขคุณสมบัติดังกล่าว 

3. ควรก าหนดเป็นกติกาว่าในการหาอาจารย์ใหม่ของคณะและภาควิชา ควรมีอาจารย์ใหม่
ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนจ านวนไม่ต่ ากว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 

4. การรับผู้ที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษามาเป็นอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมให้
อาจารย์ใหม่มีความรู้ในเรื่องการเป็นอาจารย์ ซึ่งบางมหาวิทยาลัยใช้ระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปี 

5. ในกระบวนการสรรหาอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยควรเป็นหน่วยงานกลางในการสรรหา
อาจารย์ใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการกระจายอ านาจให้คณะเป็นผู้ด าเนินการสรรหาอาจารย์ใหม่ ซึ่งบางคณะ
ได้ท าเรื่องขอลดคุณวุฒิอาจารย์ บางคณะได้คงอัตราไว้เป็นเวลานานโดยไม่ด าเนินการสรรหา 

6. การจ้างอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษด้วยอัตราค่าจ้างเงินเดือนสูง มหาวิทยาลัยจะมี
การก ากับดูแลในการวัดประเมินผลการท างานที่แตกต่างจากบุคลากรอ่ืน ๆ อย่างไร และมหาวิทยาลัยควรท าให้
เกิดการใช้ศักยภาพร่วมกัน (Shared Potential) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ตลอดจนควรจะ
มีแผนในการจ้างอาจารย์ใหม่ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนงบประมาณด้วย 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว    มีมติเห็นชอบให้น าข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 



13 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 

ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ 
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดี
คณะวิเทศศึกษา ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาการสื่อสาร ได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. แจ้งให้คณะวิทยาการสื่อสารส่งแผนพัฒนาคณะ (ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะโดยคณะกรรมการประจ าคณะ
จัดท าแผนพัฒนาคณะ และก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ และใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหา
คณบดี ทั้งนี้ แผนพัฒนาคณะดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณาก าหนดขั้นตอนการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสารเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดวิธีการสรรหาฯ และแจ้งการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญท่ีต้องการขับเคลื่อน
คณะในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

4. วันที่ 4 มกราคม 2564 ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 4 หน่วยงาน      
ในคณะวิทยาการสื่อสาร คือ ส านักงานบริหารคณะ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ เพ่ือจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
สังกัดคณะวิทยาการสื่อสารของแต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสารต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 2 คน (ผู้ที่จะไปให้ข้อมูลประกอบด้วย
หัวหน้าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทนหน่วยงาน 1คน) โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
สรรหา ภายในวันที่ 19 มกราคม 2564   

5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะวิทยาการสื่อสารที่ปฏิบัติงานในคณะ
วิทยาการสื่อสารมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 (วันที่พบบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร) 
ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรง
ต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ภายในวันที่ 19 มกราคม 2564 

6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2564 
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7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายนอก เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
โดยพิจารณาแผนพัฒนาคณะประกอบ ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 7 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควร
ให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 5 ราย เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2564 

8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา
โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ 
ตามแผนพัฒนาคณะ และประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะเพ่ือขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า 
และที่เป็นแนวคิดของ ผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการ 
สรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ
สรรหาฯ จ านวน 3 ราย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  .                                                                                              

9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงาน รวมจ านวน 8 คน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะ
ที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การน า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะ 
และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาการสื่อสาร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสื่อสารได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้แต่งตั้งอาจารย์ภักดี ต่วนศิริ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ตั้งแต่วันที ่1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  

ทีป่ระชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสารเสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์ภักดี ต่วนศิริ 
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

 
5.2  การแต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ประกอบด้วย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ศาสตราจารย์  
ดร.สนิท อักษรแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข นายสราวุธ เบญจกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ได้ด าเนินการสรรหา
ตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณาก าหนดขั้นตอนการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
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2. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะรัฐศาสตร์เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดวิธีการสรรหาฯ และแจ้งการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคณะในประเด็นส าคัญที่ต้องการขับเคลื่อน
คณะในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

3. วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานระดับภาควิชา จ านวน 4 
หน่วยงานในคณะรัฐศาสตร์ โดยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ศึกษาตุรกี และศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนร่วมหารือกัน
ในการเสนอชื่อที่สังกัดเดิม คือ ส านักงานบริหารคณะ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยให้บุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ หน่วยงานละไม่เกิน 
3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน จ านวน 8 คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานจากส านักงานบริหารคณะ 
จ านวน 3 คน ผู้แทนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2564   

4. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะรัฐศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในคณะรัฐศาสตร์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
รัฐศาสตร์ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 ชื่อ ภายในวันที่ 19 
มกราคม 2564 

5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะรัฐศาสตร์เสนอชื่อ คนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอชื่อโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ 
ภายในวันที่ 19 มกราคม 2564 

6. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายนอก เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาเพ่ือจะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ จ านวน 4 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 4 ราย 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2564 

7. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา
โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ 
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อน
เข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย  
ของการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมา
สนทนา จ านวน  3 ราย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  .                                                                                              

8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
รัฐศาสตร์ โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และท่ีเป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 
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คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย        
ให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2564 เป็นต้นไป  

ทีป่ระชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์เสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  
 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาและแต่งตั้ง
คณบดีในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีทั้งสองคณะมีอายุค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็น
เรื่องที่ดีที่มหาวิทยาลัยจะมีผู้บริหารเป็นคนรุ่นใหม่ อาจจะท าให้มีมุมมองหรือแนวความคิดใหม่ ๆ ในการบริหารงาน 
แต่เนื่องจากคณบดีต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบริหารงาน ดังนั้น อาจจะท าให้คณบดีไม่มีเวลาในการท าผลงาน
ทางวิชาการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

2. ควรสนับสนุนให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ไปศึกษาดูงาน    
ในต่างประเทศหรือศึกษาดูงานภายในประเทศภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผู้บริหารให้มีความรู้และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  

3. การสรรหาผู้บริหารส่วนงานมีความส าคัญ มหาวิทยาลัยบางแห่งสามารถดึงคนที่มี
ความรู้ความสามารถจากภายนอกมหาวิทยาลัยมาด ารงต าแหน่งคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานได้ ดังนั้น ม.อ. 
อาจจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ การสรรหาคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น     
โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมาด ารงต าแหน่งคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานได้ 

4. มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ภายในคณะ ให้สามารถเป็นผู้บริหาร โดยอาจจะให้สภาอาจารย์เป็นแหล่งส าหรับการสร้างนักบริหาร 
 

5.3  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 74(1/2564) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติ
เกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 16 ราย ดังนี้ 
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 11 ราย ดังนี้ 

1.1.1  อาจารย์พิทยาพล ปีตธวัชชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโสต 
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ศอ นาสิก  ลาลิงซ์วิทยา (รหัส 2190) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.1.2  อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
คณะนิติศาสตร์  ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ (รหัส 6705) ตั้งแต่
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.3  ดร.พลชาติ โชติการ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รหัส 0183) 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่   

1.1.4  ดร.วิไลวรรณ ศรีวิมล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก   
(รหัส 2107) ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.5  ดร.มิ่งขวัญ ยิ่งขจร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหัส 0146) 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.6  อาจารย์จักราวด ีจุฬามณี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย ์สาขาวชิา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา (รหัส 2137) 
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.7  ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8  อาจารย์กันทรา แซ่ลิ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
(รหัส 2181) ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.9  ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) 
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.10 ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รหัส 5132) 
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.11 อาจารย์กิตติศักดิ์ ศรีพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ 
(รหัส 2188) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้ วน
สมบูรณ์ 
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1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุต นันทดุสิต พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิคส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธี
ที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รหัส 1110) ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
วิทยาการพอลิเมอร์ (รหัส 0165)  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.3  อนุมัตใิห้แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.3.1  รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ พนักงานมหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ (รหัส 1103) ตั้งแต่ 5 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.3.2  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (รหัส 2151)    
อนุสาขาวิชาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (รหัส 215103) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.4  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.4.1 ดร.บุญฑริกา ใจกระจ่าง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา

การจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 
(รหัส 6801)  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 11 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย และต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 
ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง       
ทางวิชาการเสนอ 

 

2.  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์   

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 
และข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดไว้ว่า “การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน  
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ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดมหาวิทยาลัย และมีต าแหน่งทางวิชาการ   
ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและหรือ
สาขาวิชาที่ใกล้เคียงจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการท่ี ก.พ.อ.ก าหนดและหรือจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด” 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้พิจารณาก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด    เพ่ือ
ประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย ดร.รุชดี ตาเห คณะวิทยาการอิสลาม ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (รหัส 7116) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ 
จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เนื่องจากมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นคุณสมบัติของ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการราย ดร.รุชดี ตาเห ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
ภาษาอาหรับ เนื่องจากผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ เป็นคนไทยที่เกิดในต่างประเทศ และใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาหลัก 
ดังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการควรจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการอ่านภาษาอาหรับ ซึ่งอาจจะ
พิจารณาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นต้น  

ประธานที่ประชุมจึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการฯ น าข้อสังเกต
ดังกล่าวไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง หากพิจารณาแล้วเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
ดังกล่าว ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

3.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รายรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 
14 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไปซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ นั้น ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือที่ อว 0227.2(1)/388 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ 
โชติเกียรติ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ นั้น สาขาวิชาดังกล่าวไม่สอดคล้องตรงกันกับในบัญชีรายชื่อสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเทียบเคียง
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สาขาวิชาให้ตรงตามบัญชีรายชื่อสาขาวิชาดังกล่าวก่อน เนื่องจากได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วตั้งแต่วันที่ 
12 มิถุนายน 2562 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ (รหัส 1801) เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (รหัส 1801) ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 

 
5.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่ 037/2560 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560        
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 
2564 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

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

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

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

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่า 
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 
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ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  กรรมการ 
4.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการ 
6.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
8.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 
9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 

5.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่ 036/2560 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560        

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ ง 4 ปี ในวันที่ 30 
กันยายน 2564 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

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

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 
   ที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
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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” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการ 
5.  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์  กรรมการ 
6.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
8.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ 
9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 

 
5.6  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่ 038/2560 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560        
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร วรกุล ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 
2564 นั้น 
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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” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช   กรรมการ 
4.  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี   กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข  กรรมการ 
6.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  กรรมการ 
7.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
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8.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ 
9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 

 
5.7  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่ 034/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560        
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 31 
สิงหาคม 2564 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

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

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

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธี การซึ่งที่ประชุม
ก าหนด 

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่า 
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
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มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย กรรมการ 
4.  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว  กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการ 
6.  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
7.  คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
8.  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กรรมการ 
9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 

 
5.8  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่ 042/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560        
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ ง 4 ปี ในวันที่ 30 
กันยายน 2564 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

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

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 
   ที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
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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” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  กรรมการ 
4.  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี  กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการ 
6.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
7.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
8.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 
9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 

5.9  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่ 039/2560 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560        

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์สนั่น ศุภธีรสกุล ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่
วันที่ 18 กันยายน 2560 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ ง 4 ปี ในวันที่ 17 
กันยายน 2564 นั้น 

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

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

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

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่า 
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์

แผนไทย 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  กรรมการ 
4.  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี  กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการ 
6.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
7.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
8.  คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  

มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ 
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9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 

5.10  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่ 0951/2561 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561      

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นมา นั้น เพ่ือด าเนินการตามความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 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” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
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2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ  กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการ 
6.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
8.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 

5.11  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1808/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563      

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา นั้น เพ่ือด าเนินการตามความข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 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 
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ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

และวิทยาการจัดการ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการ 
4.  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการ 
6.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
7.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
8.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 

5.12 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2564 
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจ าทุกปี 

โดยได้เชิญผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในโอกาสเดียวกันด้วยนั้น ส าหรับการพิจารณา   
มอบปริญญากิตติมศักดิ์จะต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

“ข้อ 8  ให้คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษาท าหน้าที่
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 

8.1  องค์ประกอบ 
8.1.1 อธิการบดี ประธาน 
8.1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย สาขาวิชาละ

หนึ่งคน จาก 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8.1.3 ประธานสภาอาจารย์ 
8.1.4 รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบงานวิชาการท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
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8.2  อ านาจหน้าที่ 
ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและหรือ

พิจารณากลั่นกรองรายชื่อจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 8 โดยให้มีหน้าที่รวบรวมและเสนอข้อมูลต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์” 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ประจ าปี 2564 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2564 ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการ 

(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
3.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  กรรมการ 

(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
4.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการ 

(สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
5.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
6.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 

5.13 การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี 2564 
ด้วยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา 

เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทาง
ศิลปวิทยาอันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ สาขาที่ขอพระราชทานได้แก่ 
มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิจิตรศิลป์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ โดยผู้เสนอขอพระราชทานจะต้องมีผลงานประการใดประการหนึ่ง ดังต่อไปนี้   

1.  คิดค้นความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่เป็นผลส าเร็จ 
2.  ปรับปรุงความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก 
3.  ได้แสดงให้เป็นที่ปรากฎว่ามีฝีมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา เช่น 

3.1 เป็นประธานหรือกรรมการในระดับส าคัญ 
3.2 ได้รับการยกย่องจากสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ให้ด ารงต าแหน่ง 

ที่ส าคัญ 
3.3 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดุษฎีกิตติมศักดิ์ รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ฯลฯ 

ในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ 
3.4 ความเป็นเลิศในผลงานต้องเป็นที่แพร่หลาย และกว้างขวางเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
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ทั้งนี้ ผลงานที่เสนอขออาจจะตรงกับข้อใดข้อหนึ่งหรือ ผลงานตรงตามเกณฑ์การพิจารณา 
ทั้ง 3 ข้อก็ได้ โดยข้อ 1, 2 และ 3 ผลงานต้องแสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน      
และประเทศชาติ เช่น ท าให้ประหยัดเงินงบประมาณของประเทศเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ ไม่ต้อง
พ่ึงต่างประเทศ ช่วยแก้ปัญหาประชากรในชนบททั่วประเทศ ลดความยุ่ งยากซับซ้อนในการใช้เครื่องมือ ท าให้
ประหยัดเงินและเวลา ช่วยให้งานบริการของรัฐต่อประชาชนด าเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ฯลฯ โดยการ
เสนอขอพระราชทานฯ ให้จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ. ก่อนเดือนเมษายนของทุกปีโดยผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการของบุคลากร
ส าหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           
ที่ 0109/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาผลงาน 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้
ส่วนงานเสนอชื่อบุคลากรผู้มีผลงานได้จัดส่งข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะและส่วนงาน   
ซึ่งคณะและส่วนงานได้เสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี 2564 ให้กับบุคลากร 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการของบุคลากรส าหรับการเสนอขอ

พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ทั้ง 3 กลุ่มสาขา ได้พิจารณาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี 2564 ให้กับบุคลากรทั้ง 2 รายดังกล่าว โดยเห็นว่า
เป็นผู้ที่มีผลงานที่คิดค้นความรู้ ระบบ กรรมวิธีเป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่จนเป็นผลส าเร็จ ส่งผลท าให้ประหยัดเงิน
งบประมาณของประเทศ เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ ไม่ต้องพ่ึงพาต่างประเทศ ช่วยแก้ปัญหาประชากร 
ในชนบททั่วประเทศ และลดความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้เครื่องมือ ท าให้ประหยัดเงินและเวลา โดยมีผลงาน
ทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบจะได้จัดส่งข้อมูลให้กับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอขอพระราชทาน

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี 2564 จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 
 

5.14 การพิจารณาและขออนุมัติจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน  
จ านวนไม่น้อยกว่า 600 ยูนิต (2 หลัง)  

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และคณะแพทยศาสตร์มีโครงการ
จะสร้างอาคารเพ่ือผู้ป่วยประกันสังคม ขนาด 300 เตียง ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากรทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น ตามแผนการ
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ขยายเตียงและยังมีโครงการขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแพทย์
พยาบาลเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการให้บริการในอนาคต โดยขณะนี้ปริมาณห้องพักส าหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์
ใช้ทุนยังไม่เพียงพอ คณะแพทยศาสตร์จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ใช้ทุน 
จ านวน 614 ยูนิต เพ่ือเตรียมการรองรับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะขยายตามภาระงานที่เพ่ิมขึ้น  โดยพ้ืนที่ที่ใช้
ในการก่อสร้างบริเวณหอพักบินหลา 1 โดยผู้รับจ้างจะต้องรื้ออาคารหอพักบินหลา 1 และอาคารกิจกรรม
ใกล้เคียง และด าเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่ก าหนด ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
411(1/2563) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติหลักการการก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ    
เงินรายได้ปี 2563 วงเงิน 509,000,000 บาท (ห้าร้อยเก้าล้านบาทถ้วน)  

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1611/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เรื่อง 
มอบอ านาจให้คณบดีผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ มีอ านาจ
ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน (โดยไม่ก าหนดวงเงิน) แต่อ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างให้มี
อ านาจ ดังนี้ 

1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท 
2) วิธีคัดเลือกครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท 
3) วิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท 
คณะแพทยศาสตร์ได้อาศัยอ านาจตามค าสั่งมอบอ านาจ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 28 (1) ข้อ 29 (2) และ ข้อ 31 วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูล
สินค้า (e-Catalog) เพ่ือด าเนินกระบวนการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งพัสดุก่อนขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อ
จดัจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 11 และ ข้อ 12 โดยจัดท าเป็นประกาศคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. การจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างและการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเพ่ือรับฟัง
ค าวิจารณ ์

2.1 คณะแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท ารายงานขออนุมัติด าเนินการประกวดราคา
จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน จ านวนไม่น้อยกว่า 600 ยูนิต (2 หลัง) ตามบันทึกข้อความ
เลขที่ มอ 350(6.4)/62-18614.1 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 ตามระเบียบกระทรวง การคลังฯ ข้อ 22 และข้อ 24 
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เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 22 หรือข้อ 23 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได ้

2.2 ด าเนินการประกาศร่างขอบเขต (Terms of Reference: TOR) และเอกสาร
ประกวดราคาโดยประกาศเผยแพร่เพ่ือให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของงานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ 
และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากเป็นการด าเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. – 5 พ.ค. 63 ปรากฏว่ามีผู้เสนอแนะวิจารณ์ TOR 
จ านวน 1 ราย 

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. – 4 ส.ค. 63 ปรากฏว่ามีผู้เสนอแนะวิจารณ์ TOR 
จ านวน 3 ราย 

ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. – 1 ก.ย. 63 ปรากฏว่าไม่มีข้อวิจารณ์แต่อย่างใด 
(ระยะเวลา 3 วันท าการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 45 และข้อ 46)  

2.3 เมื่อไม่มีข้อวิจารณ์ คณะแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการประกาศประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน จ านวนไม่น้อยกว่า 600 ยูนิต (2 หลัง) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 48 และ ข้อ 51 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
20 วันท าการ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 12 ตุลาคม 2563 โดยมีก าหนดวันยื่นข้อเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 
16.30 น.  

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม A302 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์  โดยมีผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร
จ านวน 5 ราย และมีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ จ านวน 5 ราย ดังนี้  

1. บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ ากัด (มหาชน)  เสนอราคา 427,000,000 บาท 
2. บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  เสนอราคา 464,888,000 บาท 
3. บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคา 

448,000,000 บาท  
4. บริษัท วรนิทัศน์ จ ากัด  เสนอราคา 466,689,000 บาท 
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง  เสนอราคา 468,000,000 บาท 
คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 

ปรากฏว่าบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เป็นเงิน 427,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบ
เจ็ดล้านบาท) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง เนื่องจากราคาท่ีเสนอต่ ากว่า
งบประมาณ (509,000,000 บาท) เป็นเงิน 82,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.11 และราคาที่เสนอต่ ากว่า
ราคากลาง (509,000,000 บาท) เป็นเงิน 82,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.20 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง การค านวณ
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ราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ) ข้อ 2.1.17 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ก าหนดไว้ว่าในกรณีที่ราคา
ของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ค านวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการ
ค านวณ ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 84 การสั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน 
ดังนี้ 

(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 
(2) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท 

โดยก าหนดประเภทของผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ คือ สภามหาวิทยาลัย  
เนื่องจากวงเงินที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรจ้าง จ านวนวงเงิน 427,000,000 บาท   

ซึ่งเกิน 200,000,000 บาท อันเกินอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อธิการบดี) ดังนั้น ผู้มีอ านาจในการสั่ง
จ้างงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน จ านวนไม่น้อยกว่า 600 ยูนิต (2 หลัง) คือ ผู้มี
อ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น คือ สภามาหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดท ารายงานผล 
การด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ จ.202/63 ตามบันทึกข้อความที่ มอ 350(6.4)/62-
18614.7 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และรายงานผลพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้าง ตามบันทึกข้อความที่ มอ 
350(6.4)/62-18614.8 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ซ่ึงคณะกรรมการกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอ านาจของอธิการบดีก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 3(1/2564) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้พิจารณารับทราบ
การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเห็นชอบให้ขออนุมัติให้จ้าง บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ ากัด 
(มหาชน) ด าเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ใช้ทุน จ านวนไม่น้อยกว่า 600 ยูนิต (2 หลัง) 
วงเงิน 427,000,000.00 บาท (สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งมอบอ านาจให้คณบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุฉบับใหม่ โดยให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี 
เป็นผู้ลงนามแทนฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งลงนามโดยอธิการบดีคนก่อน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมต ิดังนี้ 
1. รับทราบรายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) พิจารณาให้บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในวงเงิน 
427,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)     

2. อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน จ านวนไม่น้อยกว่า 
600 ยูนิต (2 หลัง) จ านวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากบริษัท ไทยโพลีคอนส์ 
จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในวงเงิน 427,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)     
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5.15  การพิจารณาและขออนุมัติซื้อชุดหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณและ
คอมพิวเตอร์ และชุดควบคุมความดันระบบส่งแก๊สและก าจัดควัน จ านวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ด้วยคณะแพทยศาสตร์มีแผนที่จะผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ เนื่องจากการผ่าตัดในปัจจุบัน 
นอกจากการผ่าตัดแบบเปิด และการผ่าตัดผ่านกล้องแล้ว การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ท าให้
กระบวนการผ่าตัดที่มีความสลับซับซ้อนหรืออยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงยากท าได้อย่างแม่นย า ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการผ่าตัดแบบเปิดและการผ่าตัดผ่านกล้อง โดยเฉพาะบริเวณที่คับแคบและลึก ซึ่งการ
ผ่าตัดผ่านกล้อง ยังมีข้อจ ากัดของเครื่องมือและวิธีการผ่าตัด ภาพจากการผ่านกล้อง ยังมองเห็นเป็นแบบ 2 มิติ 
ขาดความลึกในการมองเห็นภาพ ฉะนั้น การน าหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาใช้ จึงท าให้เห็นภาพในขณะผ่าตัดเป็นแบบ 
3 มิติ ขยายใหญ่ขึ้น 10 เท่า และแขนกลของหุ่นยนต์ รวมถึงการออกแบบปลายข้อเครื่องมือ เลียนแบบการหมุน
ของมือมนุษย์ แต่การเคลื่อนไหวและการหมุนเป็นไปได้อย่างอิสระและหักงอได้มากกว่า การผ่าตัดมีความแม่นย า
และปลอดภัยอย่างมาก เนื่องจากศัลยแพทย์สามารถมองเห็นภาพอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจน แขนกลหุ่นยนต์
สามารถเคลื่อนไหวโค้งงอและหมุนได้ถึง 7 ทิศทาง โดยเฉพาะการผ่าตัดที่มีความสลับซับซ้อนหรืออยู่ในต าแหน่ง
ที่เข้าถึงยาก จึงท าให้เพ่ิมขีดความสามารถในการผ่าตัด และผลส าเร็จของการผ่าตัดจึงมีมากขึ้น แผลผ่าตัดมี
ขนาดเล็ก เสียเลือดน้อย ฟ้ืนตัวได้เร็ว และช่วยลดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยดีขึ้น 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2564 
วงเงิน 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)  

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1611/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 
เรื่อง มอบอ านาจให้คณบดีผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ     
มีอ านาจด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน (โดยไม่ก าหนดวงเงิน) แต่อ านาจสั่งซื้อ
สั่งจ้างให้มีอ านาจ ดังนี้ 

1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท 
2) วิธีคัดเลือกครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท 
3) วิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท 
คณะแพทยศาสตร์อาศัยอ านาจตามค าสั่งมอบอ านาจ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 28 (3) และ ข้อ 78 วิธีเฉพาะเจาะจง 
คือ จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่ง
ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

คณะแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 11 และ ข้อ 12 โดยจัดท าเป็นประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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คณะแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท ารายงานขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อชุดหุ่นยนต์
ช่วยผ่าตัด พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณและคอมพิวเตอร์ และชุดควบคุมความดันระบบส่งแก๊สและก าจัดควัน 
จ านวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียง
รายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้ (ตามรายงานขอซื้อ) ตามบันทึก
ข้อความเลขที่ มอ 104.0135164/64-5657.5 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 22 
และข้อ 24 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 22 หรือข้อ 23 แล้ว        
ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้ 

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้มีการประชุมเมื่อวันที่  11 มีนาคม 2564 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โดยมีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ 
จ านวนรายเดียว คือ บริษัท ดีทีจี เมดิคอล จ ากัด เสนอราคา 139,100,000 บาท  

คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 
ปรากฏว่าบริษัท ดีทีจี เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาได้เป็นเงิน 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) 
รวมภาษี มูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง ราคาที่ได้เท่ากับวงเงินงบประมาณ 
(130,000,000 บาท)  

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ข้อ 86 การสั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายใน
วงเงิน ดังนี้ 

(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
(2) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน 50,000,000 บาท 

โดยก าหนดประเภทของผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ คือ สภามหาวิทยาลัย   
เนื่องจากวงเงินที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรซื้อ มีจ านวนวงเงิน 130,000,000 บาท 

ซึ่งเกิน 50,000,000 บาท อันเกินอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อธิการบดี) ดังนั้น ผู้มีอ านาจในการสั่งซื้อ
ชุดหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณและคอมพิวเตอร์ และชุดควบคุมความดันระบบส่งแก๊สและ
ก าจัดควัน จ านวน 1 ชุด คือ ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น คือ สภามหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้จัดท ารายงานผลการพิจารณาและขอ
อนุมัติสั่งซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามบันทึกข้อความที่ มอ 104.0135164/64-5657.7 ลงวันที่ 15 มีนาคม 
2564 เพ่ือน าเสนอแก่สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอ านาจของอธิการบดีก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 5(3/2564) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้พิจารณา  
ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอ านาจของอธิการบดีฯ ที่มีข้อมูลกระบวนการ
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จัดซื้อชุดหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณและคอมพิวเตอร์ และชุดควบคุมความดันระบบส่งแก๊ส
และก าจัดควันด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น เหตุผลในการพิจารณาจัดซื้อ   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและพิจารณาสั่งซื้อจากบริษัท ดีทีจี เมดิคอล จ ากัด ข้อมูลจากการสอบถามการจัดซื้อหุ่นยนต์
ดังกล่าวของโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เคยด าเนินการจัดซื้อมาก่อน ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นลายลักษณ์อักษร 
นอกจากนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งมอบอ านาจให้คณบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุฉบับใหม่ 
โดยให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นผู้ลงนามแทนฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งลงนาม
โดยอธิการบดีคนก่อน 

อนึ่ง ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุมและเอกสารทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง หากนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า    
มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ขอถือว่าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติสั่งซื้อชุดหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด 
พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณและคอมพิวเตอร์ และชุดควบคุมความดันระบบส่งแก๊สและก าจัดควัน จ านวน 1 ชุด 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จากบริษัท ดีทีจี เมดิคอล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในวงเงิน 130,000,000 บาท 
(หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) และนายกสภามหาวิทยาลัยจะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทราบในการประชุมครั้งต่อไป แต่หากยังมีประเด็นที่ไม่ชัดเจนจะน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   
อีกครั้งหนึ่ง 

 
5.16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือมุ่งเน้นแนวทางการศึกษาด้วยตนเอง 
เพ่ือการวิจัยทักษะการค้นคว้า การน าเสนอผลงาน และสนับสนุนการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ผู้ที่มีงานประจ าและมี
ความสนใจเข้าศึกษาต่อ เพ่ิมศักยภาพด้านการสอนให้นักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีความช านาญเฉพาะด้านและ
สามารถบูรณาการความรู้ผ่านการสอบวัดระดับความรู้  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 21(2/2564) เมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัตหิลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 
5.17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้
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หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือปรับปรุง
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องการบัณฑิตที่มีความคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นระบบและสร้างสรรค์ สามารถ
พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือรองรับการศึกษาแบบ Non-degree และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 20(1/2564) เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2564 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตหิลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 
5.18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุง
ใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และมีทักษะในการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของศาสตร์วิชาชีพอย่างเป็นระบบและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ชุมชนและสังคม ทั้งในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีความต้องการเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาช่วยในการยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ าให้มีความสามารถในแข่งขัน ด้านการอนุรักษ์ การจัดการ
ทรัพยากรทางน้ าอย่างยั่งยืน 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 20(1/2564) เมือ่วันที่ 
29 มกราคม 2564 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตหิลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ 

 

5.19 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564   
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เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงความรู้
พ้ืนฐานและความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมเคมีที่ส าคัญสู่การปฏิบัติและแก้ปัญหางานด้านวิศวกรรมเคมีได้ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามหลักการของ Outcome Based Education (OBE) และผลิตบัณฑิตให้
มีความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมอนาคตที่เป็น
กลไกส าคัญ ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 20(1/2564) เมื่อวันที่ 

29 มกราคม 2564 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 
 

5.20 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

และระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่

ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือตอบสนองต่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 20(1/2564) เมื่อวันที่ 

29 มกราคม 2564 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ 

 

5.21 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรม 
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เหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้พ้ืนฐานและสามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ไข สามารถน าองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเหมืองแร่และวัสดุ

ช่วยยกระดับอุตสาหกรรม New S-Curve โดยยึดหลักกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทาง OBE 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 21(2/2564) เมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ 
 

5.22 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้หลักสูตร
ที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงตาม
แนวทาง OBE เพ่ิมทางเลือกการศึกษาส าหรับผู้สนใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่มากกว่าการท างานวิจัย 
ปรับเปลี่ยนรายวิชาให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพ่ิมทางเลือกการศึกษาส าหรับผู้สนใจในการเพ่ิมพูนทักษะ และปรับ
การเรียนการสอนให้เหมาะสมการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 21(2/2564) เมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 

5.23 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุง
มาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้น ไป 
โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ความต้องการตลาดแรงงานและรองรับนโยบายของประเทศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ความรู้สู่การท างาน และเพ่ิมทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เช่น ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการคิดเชิงระบบ 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 20(1/2564) เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2564 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 
5.24 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุง
มาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ปรับปรุงหลักสูตรตามรูปแบบ OBE สร้างรายวิชาที่สามารถรองรับ 
program learning outcomes (PLOs) เพ่ิมความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร เน้นทักษะการท าปฏิบัติการ
และวิจัยมากขึ้นโดยเฉพาะทักษะด้านอณูชีววิทยาและเทคโนโลยีของโปรตีน 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 20(1/2564) เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2564 ได้พิจารณาให้แล้วเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคม ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

6.1  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และการขอปิด
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

ตามทีท่ีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 409(5/2562) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2562 ไดม้ีมติให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น 
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ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 20(1/2564) เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2564 และครั้งที่ 21(2/2564) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1.  เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการคิดเพ่ือการพัฒนามนุษย์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
4) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
5) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการสื่อสาร 

วิทยาเขต ปัตตานี  
6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง      
7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง     
8) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
2. เห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 13 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา  
ทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
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7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่  

9) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

10) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่

11) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

12) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

13) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการ
ค านวณ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

3. เห็นชอบการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 หลักสูตร 
ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 

 

6.2  การให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชา การเพ่ิมรายวิชา การยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน 

และการขอปรับลด เพ่ิม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ่  

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 112(1/2564) 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และครั้งที่ 113(2/2564) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาให้ความ
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เห็นชอบการเปิดรายวิชา การเพ่ิมรายวิชา การยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน และการปรับลด เพ่ิม และเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปิดรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้  
1) รายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Volunteer 

Leader for Sustainable Community Development) จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มสาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2) รายวิชา 071-002 การตระหนักรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Intercultural 
Awareness and Cultural Diversity) จ านวน 3((3)-0-6) หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรี ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสาร
องค์กร 

2. เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พลศึกษา) ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 61 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จ านวน 10 วิชา 
คณะศิลปศาสตร์  

3. เห็นชอบการยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน จ านวน 26 รายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา และหมวดวิชาเลือกเสรี หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร โดยมีผลบังคับใช้
กับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป จ านวน 26 รายวิชา   
คณะศิลปศาสตร์ 

4. เห็นชอบการปรับลด เพ่ิม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 20 หลักสูตร ดังนี้ 

1) ปรับลด เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 

2) ปรับลดและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล 

3) ปรับลดและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล 

4) ปรับลดและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะแพทยศาสตร์ 

5) ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563       
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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6) ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

7) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 

8) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา    
จุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

9) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

10) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 

11) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการ  

12) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

13) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

14) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ 

15) เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

16) เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

17) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตรของหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่2 
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป คณะเศรษฐศาสตร์ 

18) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 

19) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

20) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  
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5. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

5) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เป็นต้นไป คณะวิทยาการ
จัดการ 

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

7) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง และการขอเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตภูเก็ต  

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 116(1/2564) 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
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2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 
6.4  การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง การเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 

63(1/2564) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 และโดยมติเวียนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร  ระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
ทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป 

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
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2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้ 

เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
1 418(1/2564)  

16 มกราคม 2564 
ในการด าเนินโครงการพัฒนาสู่สถาบันการแพทย์
ระบบบริการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ควรมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ 
ศรีศุกรี 2) ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช       
3) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ 4) นายรังสรรค์ 
ศรีวรศาสตร์ เพ่ือให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
แก่ผู้บริหารโครงการ นอกจากนี้ ขอให้มหาวิทยาลัย
จัดท าแผนการจัดการ เช่น แผนธุรกิจ แผนการเงิน 
แผนการจัดการก าลังคนให้มีความชัดเจน โดย
อาจจะน าเสนอคณะกรรมการนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอ
ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการต่อสภา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการ 

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

2 418(1/2564)  
16 มกราคม 2564 

มหาวิทยาลัยควรด าเนินงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     
ทุกช่วงวัยของจังหวัดสงขลา และในการเสนอจัดตั้ง
กองทุนพันธกิจ ม.อ. เพ่ือเพ่ือนมนุษย์ควรมีรายละเอียด
ข้อมูลของกองทุนที่ชัดเจน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
ควรจะพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารวิชาการที่ใช้เป็น
เวลานาน เพื่อให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
บริบทในการท างานทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

มอบรองอธิการบดีฝ่าย
กฎหมายและบริการวิชาการ
ไปด 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 
3 418(1/2564)  

16 มกราคม 2564 
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการของระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดยสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรตระหนักและให้
ความส าคัญคือคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะก าหนดวิธีการหรือ
เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิต
เพ่ือให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
นอกจากนี้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรมีลักษณะ 
Engagement ที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปใช้งานได้จริง ซึ่งหากมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร
ลักษณะดังกล่าวที่น่าสนใจอาจจะท าให้มีผู้สนใจมา
เรียนเพ่ิมมากข้ึน 

มอบรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการไปด าเนินการ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.2  รายงานการทบทวนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและคณะท างานเพ่ือพิจารณา

ทบทวนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 และ 16 มกราคม 2564 นั้น สามารถ
สรุปบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม 4 ประเด็น ดังนี้ 1) โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัย
กับมหาวิทยาลัย 2) โครงสร้างสภามหาวิทยาลัย 3) การปรับเป้าหมายและการออกนอกกรอบที่มีอยู่ และ 4) บทบาท
ของสภามหาวิทยาลัยกับขอบเขตบทบาทเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ข้อสรุปจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในประเด็นต่าง ๆ จ านวน 10 ประเด็น ดังนี้ 1) อนาคตภาพกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทของมหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัย
ต้องปรับเปลี่ยนเป็น University 4.0 โดยยึดค่านิยมหลัก “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 3) เป้าหมาย
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 4) การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 5) การจัดการศึกษาที่ต้องพลิกโฉม
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 6) การปรับเปลี่ยน platform ที่มีความเป็นหุ้นส่วนกับสังคมมากข้ึน 
7) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 8) แรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์ และการลงมือปฏิบัติ 9) บทบาทในการ
สร้างระบบสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เป็นพลเมืองในทุกระดับ 10) การก าหนดนโยบายที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีข้อสรุป
จากคณะกรรมการนโยบายและคณะท างานชุดต่าง ๆ ที่เป็นกลไกส าคัญในการท างานให้สภามหาวิทยาลัย และ
สภาพการด าเนินงานและการทบทวนบทบาทของคณะนโยบายและคณะท างาน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ 






