
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 420(3/2564)  

วันเสาร์ที ่15 พฤษภาคม 2564   
โดยระบบการประชุมทางไกลผ่าน Zoom 

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

ผู้มาประชุมทางไกลผ่าน Zoom 
1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ นพ.จรัส  สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
4. ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์พิเศษ นพ.เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์
16. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
17. รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
19. รองศาสตราจารย์อาซีซัน  แกสมาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
20. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์  ดือเระ
21. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายเรวัต  รัตนกาญจน์

ร่าง 
ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 421(4/2564)

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 แลว
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22. รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   คณาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  
 

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

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

 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ประเทพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
7.  ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ 
9.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
  11. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางสุวิมล  คงพล 
12. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  นางสาวรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  นายแพทย์บุญประสิทธิ์  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.นงนุช  บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
20. ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา  เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
23. ดร.สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
28. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 
29. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
30. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล 
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31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล  สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
32. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
33. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
34. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์  

และแผน 
35. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน  

วิทยาเขตปัตตานี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
4.  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุวุฒน์  ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
6.  อาจารย์ภักดี  ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวะหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สหกะโร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
10. อาจารย์นวมน  จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  
 วิทยาเขตปัตตานี 

 

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

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

 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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4.  ดร.ศักดา  ขจรบุญ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

 

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 ตามมาตรา 20(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 จากผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก 
คือ รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อ านวยการส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
เลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างลง ต่อจากนั้นได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  
2) นางสาวรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์  

 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2  การพิจารณาและขออนุมัติซื้อชุดหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณและ
คอมพิวเตอร์ และชุดควบคุมความดันระบบส่งแก๊สและก าจัดควัน จ านวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 419(2/2564) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2564 ได้พิจารณาเรื่องการพิจารณาและขออนุมัติซื้อชุดหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณและ
คอมพิวเตอร์ และชุดควบคุมความดันระบบส่งแก๊สและก าจัดควัน จ านวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 
130,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินอ านาจของอธิการบดี ที่มีข้อมูลกระบวนการ
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จัดซื้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณและคอมพิวเตอร์และชุดควบคุมความดันระบบส่งแก๊ส    
และก าจัดควัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น เหตุผลในการพิจารณาจัดซื้อ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และพิจารณาสั่งซื้อจากบริษัท ดีทีจี เมดิคอล จ ากัด ข้อมูลจากการสอบถามการจัดซื้อหุ่นยนต์
ดังกล่าวของโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เคยด าเนินการจัดซื้อมาก่อนให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบรายงานการ
ประชุมและเอกสารทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง หากนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว ขอถือว่าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติสั่งซื้อชุดหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณ
และคอมพิวเตอร์ และชุดควบคุมความดันระบบส่งแก๊สและก าจัดควัน จ านวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     
จากบริษัท ดีทีจี เมดิคอล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในวงเงิน 130,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้าน
บาทถ้วน) และนายกสภามหาวิทยาลัยจะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม   
ครั้งต่อไป นั้น  

นายกสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมและเอกสารดังกล่าวแล้ว
และเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอถือว่าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการสั่งซื้อชุดหุ่นยนต์
ช่วยผ่าตัดพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณและคอมพิวเตอร์ และชุดควบคุมความดันระบบส่งแก๊สและก า จัดควัน 
จ านวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 130,000,000.00 บาท จากบริษัท ดีทีจี เมดิคอล จ ากัด ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดฯ จากบริษัท ดีทีจี เมดิคอล จ ากัด เมื่อวันที่ 
7 เมษายน 2564 โดยคณะแพทยศาสตร์ได้อาศัยอ านาจตามค าสั่งมอบอ านาจ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงนามสัญญาเลขที่ ค.114/64 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยครบก าหนดส่งมอบในวันที่ 
6 กรกฎาคม 2564 

 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 419(2/2564)  
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
3.1  การรับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ด้วยนายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
คุณภาพได้น าเสนอเรื่องการรับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีพันธกิจส าคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมถึงการน าผลงาน
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ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ของศาสตร์ในเชิงลึก 
ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่ครอบคลุมมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างาน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของการท างานในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องปรับ
ยุทธศาสตร์และการท างานในพันธกิจต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความส าคัญหลักในการด าเนินงานตามพันธกิจส าคัญนี้ ดังนั้น  ยุทธศาสตร์และ
กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ต้องสอดคล้องกับแนวทางการท างานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ผู้ที่
มีความรู้ความสามารถที่มีเจตคติที่ดีสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ มีความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (Social responsibility) และมีความเป็นทีม (Unity) เมื่อปฏิบัติงาน
ร่วมกับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนจะท าให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 419(2/2564) 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป นั้น 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแนวทางการรับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 15(2/2564) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้ 

1. ให้มีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ (Search Committee) ดังนี้ 
1.1 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ของแต่ละส่วนงาน ในการสรรหา

อาจารย์ใหม่ของส่วนงาน โดยมีคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเป็นประธาน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ที่สอดคล้องตามภารกิจ โดยอาจให้มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในส่วนงานหรือภายนอกส่วนงานร่วมด้วยก็ได้ 

1.2 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยในการสรรหา
อาจารย์ใหม่ในภารกิจตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน 
และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่สอดคล้องตามภารกิจ โดยอาจให้มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในมหาวิทยาลัย 
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วยก็ได้ 

ทั้งนี้ จ านวนและองค์ประกอบ ของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยให้มีตัวแทนของหน่วยงานสนับสนุนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (ข้อ  2) 
เป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการฯ ด้วย 

2. ให้มีหน่วยงานสนับสนุนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment center) สังกัด
กองบริหารทรัพยากรบุคคลที่ท าหน้าที่ 

2.1 สนับสนุนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของส่วนงานและมหาวิทยาลัย 
2.2 จัดท าฐานข้อมูลผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายของสาขาวิชา (Broad 

and diverse candidate pool) 
2.3 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครบุคลากรที่เป็นเชิงรุก (Proactive outreach) 
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2.4 ติดตามและประมวลข้อมูลผลการสรรหาและคัดเลือก รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
เสนอคณะกรรมการอัตราก าลังและตราค่าจ้างพิจารณา  

2.5 น าเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือก รูปแบบการจ้างงาน 
รวมถึงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมเสนอต่อทีมบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 

2.6 บูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความคล่องตัว (Agility) 
3. ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายในการสรรหาอาจารย์ใหม่ เช่น 

3.1 ผู้ที่จบการศึกษาตามคุณวุฒิที่ต้องการจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3.2 ผู้ที่มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่ต้องการ ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา 
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

3.3 ผู้เกษียณอายุทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และจากสถาบันอ่ืน 
3.4 อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting professors/scholars) 
3.5 ผู้ที่ได้รับการแนะน าจากผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือคณาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
3.6 ผู้ที่แสดงเจตจ านงในการท างานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระบบฐานข้อมูล

การรับสมัครงานของมหาวิทยาลัย 
4. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและแข่งขันได้

ในการจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
5. จัดให้อาจารย์ (โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันภายในประเทศ) มีโอกาสในการ 

ศึกษา ฝึกงาน ดูงาน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการท างานและการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6. จัดให้มีรูปแบบการจ้างงานของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลาย
มากขึ้น เช่น การจ้างงานบางเวลา เป็นช่วงเวลา เป็นโครงการ หรืออ่ืน ๆ รวมถึงรูปแบบการจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีก าหนดระยะเวลาตามสัญญาหรืออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ อาจจ าเป็นต้องปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ตามความจ าเป็น  

มหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือก อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก อ านาจหน้าที่ของหน่วยสนับสนุนการ
สรรหาและคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการสรรหา วิธีการสรรหา และวิธีการคัดเลือก เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดเจตนารมณ์ให้ชัดเจนว่าในการสรรหาอาจารย์ใหม่ (Recruit) 

มหาวิทยาลัยควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีเจตนารมณ์ที่จะเป็นอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัย
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อาจก าหนด Research Platform หรือโจทย์วิจัยที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่จะเป็นอาจารย์ใหม่
เข้ามาท างาน ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมากกว่าการรับอาจารย์ใหม่โดยการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราสูง 

2. เนื่องจากการสรรหา (Recruitment) เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคล ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาในประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ระบบผู้น า (Leadership) ระบบการบริหารงานบุคคล 
ความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร และระบบค่าตอบแทน เป็นต้น โดยให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

3. การรับสมัครอาจารย์ใหม่โดยใช้วิธีการประกาศรับสมัครอาจจะท าให้มหาวิทยาลัยได้
คนที่ไม่ตรงกับความต้องการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาติดต่อประสานงานกับคู่ความร่วมมือ (Partner) 
ของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์หรือแนะน าบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
และตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย  

4. ในการสรรหาอาจารย์ใหม่ (Recruitment) อธิการบดีควรเป็นผู้มีบทบาทและเป็นผู้น า
ในการสรรหาอาจารย์ใหม่ให้แก่องค์กร (Head Hunter) โดยมีอ านาจหน้าที่ (Authority) ในการตัดสินใจในฐานะ
ผู้น าสูงสุดขององค์กร 

5. ในร่างประกาศฯ ข้อ 7 ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการสรรหา จ านวน 9 กลุ่ม 
ซึ่งเป็นการก าหนดคุณสมบัติวุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณลักษณะพิเศษ 
เช่น ผู้มีเจตนารมณ์เป็นอาจารย์ ผู้ที่มีความเข้าใจในภารกิจของมหาวิทยาลัย และผู้ที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
เป็นต้น 

6. ในร่างประกาศฯ ข้อ 4 “ให้มีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก (Search Committee)” 
แต่ไม่ได้ก าหนดผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยควรระบุผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งให้มีความ
ชัดเจน 

7. ในร่างประกาศฯ ข้อ 2 “ให้ยกเลิกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561” ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยทั้งประเภทวิชาการและประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ แต่ร่างประกาศฯ ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเฉพาะประเภทวิชาการเท่านั้น ดังนั้น การยกเลิก
ประกาศฯ ดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ 

8. ร่างประกาศฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ โดยสามารถจ้างผู้ที่เกษียณอายุ
แล้วได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งก าหนดให้การท าสัญญาปฏิบัติงานจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่บุคคลอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบแนวทางการรับอาจารย์ใหม่
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยขอให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอและความคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณา
ด าเนินการ ส าหรับร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ. .... ที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนที่มหาวิทยาลัยจะจัดท าเป็นประกาศท่ีมีผลบังคับใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกลไกสถาบัน

นโยบายสาธารณะ  
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย

สาธารณะ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ โดยกลไกสถาบันนโยบายสาธารณะ ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้  

สถาบันนโยบายสาธารณะเป็นส่วนงานประเภทวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรับ
โครงสร้างมาจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) มีวิสัยทัศน์ คือ วิชาการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน คือ 1) การจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 2) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และ 3) การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ด าเนินงานโดยใช้กระบวนการทางวิชาการและงานวิจัย 
การท างานแบบเครือข่าย เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนา
ทั้งระดับพื้นท่ีและระดับประเทศ 

ผลการด าเนินงานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มิถุนายน 2552 ถึงธันวาคม 2563 สามารถ
สรุปได้เป็น 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 1) ภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันได้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ในทุกช่วงวัยและหลากหลายเครือข่าย ทั้งการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
การพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายในทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นก าลังหลักในการแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยสถาบันได้พัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ จ านวน 21,136 คน แบ่งเป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน 76 คน และกลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพจากการประชุมวิชาการ การอบรม การเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 16,956 คน 2) ภารกิจการจัดการงานวิจัย สถาบันได้สร้างเครือข่ายนักวิชาการ นักวิจัย 
สร้างองค์ความรู้และได้ผลักดันให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีบทความเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 51 เรื่อง บทความวิชาการสืบเนื่อง  จากการประชุม จ านวน 49 เรื่อง นอกจากนี้ 
ได้มีการจัดท าองค์ความรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ  ได้แก่ หนังสือ คู่มือ/แนวปฏิบัติ สื่อสกู๊ป และหลักสูตร และ 3) ภารกิจ
ด้านการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ สถาบันได้ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติ องค์กร และท้องถิ่น โดยในระดับชาติได้ผลักดันนโยบายเข้าสู่การพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ครอบคลุมประเด็นระบบสุขภาพในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม แผนพัฒนาภาคใต้ พ้ืนที่จัดการตนเองและการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย ระดับองค์กร ได้ร่วมพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และท าความร่วมมือ     
ทางวิชาการด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ส าหรับระดับจังหวัด ท้องถิ่น ได้ร่วมขับเคลื่อนในประเด็น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

ประเด็นนโยบายสาธารณะที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ
เป็นกลไกประสานความร่วมมือ ดังนี้ 

1. ความยากจนของเกษตรกร โดยเน้นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เกษตรประณีตและ
เกษตรผสมผสาน:พืชร่วมยาง หนึ่งไร่หลายแสน การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการจัดการตลาด การใช้เทคโนโลยี  
ทางการเกษตร  
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2. วิกฤตความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ รูปแบบการบริหารจัดการ ระบบยุติธรรม 
ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบสุขภาพที่เป็นพหุวัฒนธรรม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้   

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชน 
เพ่ือการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ ทรัพยากรชายฝั่ง ทะเล และลุ่มน้ าที่ส าคัญ 
การประเมินผลกระทบที่เกิดจากนโยบายและโครงการขนาดใหญ่ (เขตอุตสาหกรรมพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
คลองไทย) การจัดการพลังงาน 

4. ความมั่นคงทางมนุษย์ การจัดการปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ สารเสพติด) คุณภาพชีวิต
ในกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

5. ความมั่นคงทางสุขภาพ กลไกระบบสุขภาพ การบูรณาการกลไกระบบสุขภาพระดับ
ต าบล อ าเภอ จังหวัด และเขต ในการสร้างเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะคุกคามทางสุขภาพ (โควิด-19)  

โครงสร้างการท างานเพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบันนโยบาย
สาธารณะ มีบทบาทในการวางทิศทางและสนับสนุนการด าเนินงานนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยและ   
ของสถาบันนโยบายสาธารณะที่จะเป็นนโยบายสาธารณะที่ส าคัญอันจะน าไปสู่การพัฒนาและการแก้ปัญหาของ
ประเทศและพ้ืนที่ภาคใต้ ประกอบด้วย 

1.1 ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ปรึกษา 
1.2 อธิการบดี  ประธานกรรมการ  
1.3 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและนโยบายสาธารณะ  รองประธานกรรมการ 
1.4 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 
1.5 เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  กรรมการ 
1.6 เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรรมการ 
1.7 ผู้ทรงคุณวุฒิ 2-5 ท่าน  กรรมการ 
1.8 ผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ  กรรมการและเลขานุการ 

และ 2) คณะกรรมการประจ าสถาบันนโยบายสาธารณะ มีบทบาทในการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึง หน่วยงานนโยบายทั้งใน
ระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ตลอดจนมีบทบาทในการบริหารจัดการสถาบันนโยบายสาธารณะตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

สถาบันนโยบายสาธารณะจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งก าหนดเรื่อง
นโยบายสาธารณะเป็นนโยบายส าคัญของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาประเทศและพ้ืนที่ การสนับสนุนการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่ส าคัญในเชิงนโยบายสาธารณะ เช่น สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  เป็นต้น  
สนับสนุนให้สถาบันมีรูปแบบการบริหารที่มีความคล่องตัว (Sand box) ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ
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บางส่วน เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ ความช านาญ 
มีทักษะเฉพาะด้านเข้ามาร่วมงานกับสถาบัน และสนับสนุนบุคลากรภายในสถาบันให้มีความม่ันคงและก้าวหน้า 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. สถาบันนโยบายสาธารณะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์ความรู้

ด้านวิชาการในการพัฒนาส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับต าบล หมู่บ้าน หากงานบริหาร  
กับงานวิชาการสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ จะท าให้เกิดพลังที่จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนา และในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายมีปัจจัยส าคัญ คือ ควรก าหนดตัวชี้วัดน าไปสู่ความส าเร็จที่ชัดเจนว่า 
ใน 5 ปี หรือ 10 ปี มหาวิทยาลัยต้องการความส าเร็จในเรื่องใด เช่น แผนปฏิรูปประเทศในปัจจุบันจะก าหนด
ตัวชี้วัดในแต่ละด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เพราะฉะนั้น สถาบันนโยบายสาธารณะควร
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน 

2. ทีผ่่านมาสถาบันนโยบายสาธารณะได้ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าแผน การจัดอบรม 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แต่โจทย์ที่สถาบันนโยบายสาธารณะก าหนดไว้
คือเรื่องความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการก าหนดให้ชัดเจนว่าความส าเร็จคืออะไร และสามารถวัดความส าเร็จ
เกิดขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งจะเป็นวงจรป้อนกลับ (Feedback Loop) เพ่ือปรับกระบวนการด าเนินงานต่อไป           
จากประสบการณ์ในการท างานลักษณะใกล้เคียงกันแต่เป็นนโยบายสาธารณะระดับประเทศได้พบว่าผลส าเร็จ   
ทีเ่กิดขึ้นจะต้องเริ่มจากการเลือกเรื่องที่จะท า ซึ่งมีความส าคัญว่าจะท าได้ส าเร็จหรือไม่ โดยควรพิจารณาหน่วยงาน
ที่จะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ผู้น าองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนปฏิรูปเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในปัจจุบัน มีบทบาท
มากขึ้นและมีทรัพยากรจ านวนมาก นอกเหนือจากการท างานร่วมกับราชการส่วนกลาง และควรจะระมัดระวัง 
ในการท างานร่วมกับบางหน่วยงานซึ่งมีการสั่งการในลักษณะจากบนลงล่าง (Top Down) และหากมหาวิทยาลัย
ได้ท างานร่วมกับหน่วยงานที่มีแหล่งทุนและงบประมาณสนับสนุนจะเป็นผลดีต่อการด าเนินงาน 

3. ในการด าเนินงานควรจัดล าดับความส าคัญ (Priority) และจุดเน้น (Focus) รวมทั้ง
ควรพิจารณาว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันได้ด าเนินงานอยู่ในขั้นตอนไหนของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่มี 6 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) Research and Innovation 2) Prototype 3) Scaleup 4) Advocate 5) Operate และ   
6) Monitor 

4. สถาบันนโยบายสาธารณะได้ด าเนินงานในลักษณะแพลทฟอร์มพันธกิจเพ่ือสังคม 
(Social Engagement Platform) จึงควรขยายผลการท างานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ และชุมชน การท าแพลทฟอร์ม
ดังกล่าวควรจะมีงานวิชาการที่สามารถจัดท าเป็นผลงานตีพิมพ์ (Publication) และสามารถท าให้ Ranking     
ของมหาวิทยาลัยดีขึ้นได้ แต่จะต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ที่มีน้ าหนักและมีดัชนีผลกระทบอ้างอิง ( Impact Factor)  
ซึ่งเป็นการสร้างทฤษฎีจากการปฏิบัติเป็นทฤษฎีที่ไปต่อยอดกับทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว และเนื่องจากนโยบายหลาย
ส่วนที่ท าเป็นแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของฐานหัวข้อหรือประเด็น (Issue Based) และเพ่ือที่จะท าให้การ
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ปฏิบัติไปสู่วิชาการ ขอแนะน าให้ปรึกษากับนายแพทย์ยศ ตีระวัฒนานนท์ ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าโครงการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) 

5. สถาบันนโยบายสาธารณะมีโครงการต่าง ๆ จ านวนมาก แต่งานส่วนใหญ่เป็นด้าน
สุขภาวะหรือสุขภาพ เพราะฉะนั้นมีประเด็นต้องเลือกว่าจะใช้ค าว่านโยบายสาธารณะกว้าง ๆ เพ่ือให้ครอบคลุม 
หรือว่าจะเน้นด้านสุขภาพหรือสุขภาวะ ในส่วนของการด าเนินงานสถาบันนโยบายสาธารณะท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางระหว่างหน่วยงาน เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาจากนโยบายเป็นการก าหนดนโยบายจากล่างขึ้นบน 
(Bottom Up) จะท าอย่างไรให้กลายเป็นนโยบายระดับชาติ เนื่องจากการก าหนดนโยบายมาจากส่วนกลาง     
ในบางครั้งจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ ท าอย่างไรที่จะท าให้ห่วงโซ่คุณค่าจากบนลงล่าง หรือจากล่างขึ้นบนสามารถ
บรรจบกันจะท าให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นจุดแข็งของสถาบันนโยบายสาธารณะที่ได้ท าในลักษณะการน านโยบาย
สู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งจากประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนา
นโยบาย (Policy Development) ในระดับจุลภาค (Micro) หากสามารถพัฒนานโยบายไปถึงระดับมหภาค (Macro) 
จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างมาก 

6. สถาบันนโยบายสาธารณะของ ม.อ. มีบุคลากรน้อยแต่มีผลงานที่มีประสิทธิภาพมาก 
แต่สถาบันต้องวิเคราะห์ผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ให้ได้ว่ามีอะไรบ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งอยู่ในสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ ที่มีสินทรัพย์สมบูรณ์ทั้งทรัพยากรชายฝั่งทะเลจนถึงภูเขา ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความส าคัญ 
สถาบันนโยบายสาธารณะของ ม.อ. ควรพิจารณาว่าในพ้ืนที่ภาคใต้ ณ วันนี้โครงการของรัฐบาล หรือโครงการ
จากหน่วยงานของรัฐบาลที่มีจ านวนมากจะส่งผลให้ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของภาคใต้ลดลง หรือเสื่อมลง และ
จะสามารถเพ่ิมสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นได้อย่างไร เช่น โครงการเชื่อมโยงระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันที่มีการสร้าง
ท่าเรือสองฝั่งทั้งระนองและอันดามัน บทบาทสถาบันนโยบายสาธารณะจะมีบทบาทเข้าไปขับเคลื่อนโครงการ  
ให้มีความยั่งยืนได้ เพราะว่า ม.อ. เป็นสถาบันการศึกษา เป็นเสนาธิการทางวิชาการและการวิจัย 

7. การด าเนินวิถีชีวิตในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น 
รัฐบาลได้น าเทคโนโลยีมาช่วยด าเนินงานในนโยบายต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงกับประชาชน เช่น โครงการหมอพร้อม 
โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง เป็นต้น ในด้านการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์    
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวิถีใหม่ดังนั้น จ าเป็นต้องวางรากฐานความรู้ความเข้าใจเพ่ืออยู่กับโลกดิจิทัลที่เป็นการผสมผสาน
การด าเนินชีวิตบนโลกกายภาพ (Physical) กับโลกเสมือน (Cyber) รวมทั้งต้องให้ความส าคัญในเรื่องการคิด
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ของแหล่งข้อมูล เพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนของสถาบันนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความฉลาดทางดิจิทัล
เพ่ือเตรียมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามที่เสนอ โดยให้มหาวิทยาลัย

ด าเนินการวางแนวทางในการขับเคลื่อนสถาบันนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม
ได้แสดงความชื่นชมสถาบันนโยบายสาธารณะที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้สถาบันประสบ
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ผลส าเร็จ คือ ความเป็นอิสระและการได้รับความเชื่อถือ แต่ข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น คือ การหางบประมาณจากแหล่งทุน
ต่าง ๆ ท าให้ต้องด าเนินการตามข้อก าหนดของแหล่งทุน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ
บางส่วนเพ่ือการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สนับสนุนให้สถาบันนโยบายสาธารณะมีรูปแบบการ
บริหารที่มีความคล่องตัว (Sand box) รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความช านาญ และมี
ทักษะเฉพาะด้านเข้ามาร่วมงานกับสถาบันนโยบายสาธารณะและสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันมีความม่ันคง
และก้าวหน้า ซึ่งในการน าเสนอครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานของสถาบัน และจากการที่ ม.อ. มี 5 วิทยาเขต ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีกลไกในการ
ประสานเพ่ือให้นักวิชาการจากคณะต่าง ๆ ได้มาร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานนโยบายสาธารณะของทั้ง 5 
วิทยาเขต  

 
4.2  ร่างกรอบภาระงานบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการ (Academic promotion framework) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยมีแนวคิดการจัดท ากรอบภาระงานบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการ   

แยกตามสายงาน (track) และระดับต าแหน่งวิชาการ (level) โดยแต่ละสายงานและแต่ละระดับต าแหน่งวิชาการ
บุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของต าแหน่งแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ (category) 
และเกณฑ์ภาระงานต่าง ๆ (criteria) ที่แตกต่างกันไปตามจุดเน้นของแต่ละสายงาน ซึ่งมีกฎหมายและระเบียบ  
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัย
เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ 
และงานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีอันจะน าไปใช้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้าน
ต่าง ๆ โดยมีภารกิจด้านการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม” 

2. ประกาศ ก.พ.อ เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 ก าหนดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มีภาระงานดังนี้ (1) ภาระงานสอน (2) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน (3) ภาระงานบริการวิชาการ (4) ภาระงาน
ท านุศิลปะวัฒนธรรม (5) ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสภาบันอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งประเภท
วิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้ก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและลักษณะงานที่ปฏิบัติคือ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม 
การวิจัย การให้ค าปรึกษา แนะน าแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุศิลปะและ
วัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่างกรอบภาระงานบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการ (Academic 

promotion framework) ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
1. เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการ (Career path) ก าหนด

เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการออกเป็น 4 สายงาน ( track) ดังนี้  
1) สายสอนและวิจัย (Educator and research track ) เป็นสายหลัก   
2) สายวิจัย (Research track)  
3) สายสอน (Educator track)      
4) สายบริการวิชาการ/พันธกิจสังคม (Practice or Social engagement track)  

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Job responsibilities) ของบุคลากรต าแหน่งประเภท
วิชาการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของบุคลากรต าแหน่งวิชาการออกเป็น 4 ด้าน (category) และมี
เกณฑ์ภาระงานย่อย (criteria) ในแต่ละด้านรวมจ านวน 14 เกณฑ์ภาระงาน ดังนี้ 

ด้านการวิจัย 
(Research) 

ด้านการศึกษา 
(Education) 

ด้านบริการวิชาการ 
พันธกิจสังคม 

(Outreach and Impact) 

ด้านบทบาทหน้าที่และ 
ความเป็นผู้น า 

(Citizenship and Leadership) 
R-1 ผลงานวิจัย 
R-2 สมรรถนะในการ 
     วิจัยและการเป็นที่ 
     ยอมรับ  
R-3 การหาทุนวิจัย  
R-4 การก ากับควบคุม 
     ดูแลการวิจัย  

E-1 การมีสมรรถนะการสอน  
     ตามมาตรฐาน 
E-2 การพัฒนาการเรียนการสอน 
E-3 การพัฒนาหลักสูตร 
E-4 การเป็นผู้น าทางการศึกษา 
     ของมหาวิทยาลัย/ประเทศ 

OI-1 การมีส่วนร่วมกับงาน    
       บริการวชิาการ 
OI-2 การเป็นผู้น า/ 
       ผู้รับผิดชอบงาน 
       บริการวชิาการ 
OI-3 การมีผลงานประจักษ ์   
       ระดับชาติ หรือ  
       นานาชาต ิ

CL-1 การมีบทบาทหน้าที่ 
       ในสว่นงานหรือ 
       มหาวิทยาลัย 
CL-2 การเป็นผู้น าในสาขาวิชา 
       (discipline) 
CL-3 การเป็นผู้น าใน  
       มหาวิทยาลัย 

 

และในแต่ละเกณฑ์ภาระงานทุกเกณฑ์จะจัดท าลักษณะการปฏิบัติงาน (activity) ที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
ภาระงานนั้น ๆ  

3. กรอบภาระงานต าแหน่งวิชาการ (Academic promotion framework) ก าหนดให้
ต าแหน่งวิชาการแต่ละต าแหน่งมีกรอบภาระงาน ดังนี้ 

3.1 ต าแหน่งอาจารย์ มีเกณฑ์ภาระงาน 3 เกณฑ์ 
3.2 การเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีเกณฑ์ภาระงาน 5 เกณฑ์ (เกณฑ์

ภาระงานหลัก 3 เกณฑ์ เลือกอิสระ 2 เกณฑ์) 
3.3 การเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จะแยกตามสายงาน (track) โดยมี

เกณฑ์ภาระงาน 6 เกณฑ ์(เกณฑ์ภาระงานหลัก 5 เกณฑ์ เลือกอิสระ 1 เกณฑ์) 
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3.4 การเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ จะแยกตามสายงาน (track) โดยมีเกณฑ์

ภาระงาน 8 เกณฑ ์(เกณฑ์ภาระงานหลัก 6 เกณฑ์ เลือกอิสระ 2 เกณฑ์) 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 15(2/2564) เมื่อวันที่ 
17 เมษายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ปัจจุบันบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนจากการผลิตผลงานวิจัยเป็นการสร้าง

งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสร้างนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย  
2. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขอต าแหน่ง

ทางวิชาการซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่งอาจใช้เพียงงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรืองานอ่ืน ๆ ในการยื่นขอต าแหน่งได้ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมต ิดังนี้ 
1. ขอให้คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคลน าเรื่องร่างกรอบภาระงานบุคลากรต าแหน่ง

ประเภทวิชาการไปพิจารณาและจัดท ารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ปรึกษาหารือขอความเห็นจากคณะกรรมการ 
นโยบายวิชาการ และศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการฯ 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนกันยายน 
2564 

2. เนื่องจากเรื่องกรอบภาระงานบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ

และส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและอาจารย์ในทุก
วิทยาเขตสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้รวบรวมและจัดท าเป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

อนึ่ง ประธานที่ประชุมขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยน าเรื่องร่างกรอบภาระงานบุคลากร
ต าแหน่งประเภทวิชาการไปพิจารณาศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ   
หรือความคิดเห็นสามารถจัดส่งในช่องทาง Line group: PSU Council 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา ประกอบด้วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี 
กุลละวณิชย์  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข  นายวิจิตร ณ ระนอง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
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ธรรมศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแจง้ให้คณะวิเทศศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าคณะจัดท าแผนพัฒนาคณะ 
และก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ และใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหาคณบดีวิเทศศึกษา 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563   

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะวิเทศศึกษา เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564   

4. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 3 หน่วยงาน 
ในคณะวิเทศศึกษา คือ ส านักงานบริหารคณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
เพ่ือจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะวิเทศศึกษาของแต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกัน 
ในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน 
ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 4 คน (ผู้ที่จะไปให้ข้อมูล
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน  1 คน และผู้แทนหน่วยงาน 3 คน) โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธาน
กรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564  

5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะวิเทศศึกษาที่ปฏิบัติงานในคณะวิเทศศึกษา 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่พบบุคลากรคณะวิเทศศึกษา) ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อ
ผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธาน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564  

6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิเทศศึกษา เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิเทศศึกษา ภายในวันที่ 12 มีนาคม  2564                                                

7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อ
เบื้องต้นจากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ภายนอก เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศ
ศึกษา ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 11 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
จ านวน 7 ราย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564    

8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา 
โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ 
ตามแผนพัฒนาคณะ และประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะเพ่ือขับเคลื่อนคณะในอีก 4 ปีข้างหน้า 
และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการ 
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สรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 28 เมษายน  2564 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา จ านวน 1 ราย 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน  2564   
9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา 

ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงาน รวมจ านวน 12 คน และผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา
ในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การน า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะและประเด็นส าคัญที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาคณะ 
และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดี     

คณะวิเทศศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีบุคคลที่เหมาะสม

จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
แต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 ข้อ 13 วรรคสาม ก าหนดไว้ว่า “กรณีที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีเห็นว่าไม่มีผู้เหมาะสม
ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือสภามหาวิทยาลัยไม่ให้ความเห็นชอบชื่อที่เสนอมา ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีใหม่ ตามวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยเห็นเหมาะสม”      

 

อนึ่ง ในระหว่างที่ไม่มีผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา เห็นสมควร
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต รักษาการแทนคณบดีคณะวิเทศศึกษา 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  

 

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา และมีมติให้แต่งตั้ง    
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต รักษาการแทนคณบดีคณะวิเทศศึกษา 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษาชุดเดิม
ด าเนินการสรรหาฯ โดยสามารถยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 
“ข้อ 10(2) ชี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินการสรรหาคณบดี ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะที่จะด าเนินการ
สรรหาคณบดีทราบ” และ “ข้อ 12(2) สัมภาษณ์และรับฟังความเห็นของผู้แทนหน่วยงานที่คณะกรรมการสรรหา

คณบดีเห็นว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาคณบดี” เนื่องจากเป็น
ขั้นตอนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  

 
5.2  การแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ด าเนินการ
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กลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

ตามล าดับ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมหารือวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งผู้อ านวยการ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 

2. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีหนังสือแจ้งเวียนขั้นตอนการกลั่นกรอง  
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 

3. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบบุคลากรส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง   
อรรถกระวีสุนทร เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทรัพยากร 
การเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เมื่อวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2564 

4. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ออกหนังสือแจ้งให้ 3 หน่วยงาน ในส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ได้แก่ ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร ฝ่ายบริการสารสนเทศ และฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง    
อรรถกระวีสุนทร ของแต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หน่วยงานละไม่เกิน 2 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน
ซึ่งจะให้ข้อมูลการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง       
อรรถกระวีสุนทร ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ หน่วยงานละ 1 คน รวม 3 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี 
ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2564 

5. ออกหนังสือแจ้งผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยสังกัดส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรทุกคน (โดยยึดถือรายชื่อ ณ วันที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบบุคลากร คือ 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดยแต่ละคนสามารถเสนอชื่อได้จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอต่ออธิการบดี ประธาน
กรรมการกลั่นกรองฯ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2564 

6. ออกหนังสือแจ้งคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอน หากประสงค์จะเสนอชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ให้เสนอชื่อโดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ๆ ละไม่เกิน 2 ชื่อ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2564 

7. ออกหนังสือแจ้งรองอธิการบดีวิทยาเขตต่าง ๆ หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ให้เสนอชื่อต่ออธิการบดี จ านวน  
1 ชื่อ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2564 

8. ออกประกาศรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย โดยก าหนดวันสุดท้ายของการรับสมัคร คือ  วันที่ 
9 มีนาคม 2564 

9. ออกหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร                 
เพ่ือขอข้อมูลผลการประเมินหรือความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี
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สุนทร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยให้ส่งถึงอธิการบดี  ภายในวันที่ 9 
มีนาคม 2564 

10. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลรายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จากการเสนอชื่อ และจากการ
เปิดรับสมัคร โดยพิจารณาจากข้อมูลการเสนอชื่อ ข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงานและผลงาน ซึ่งมีผู้ได้รับ
การเสนอชื่อจ านวน 9 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อมาสนทนากับ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จ านวน 8 ราย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 

11. วันที่ 16 มีนาคม 2564 ออกหนังสือแจ้งผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ เพ่ือพิจารณาการ
ตอบรับการทาบทาม โดยให้ผู้ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิง
หลง อรรถกระวีสุนทร ตามแผนพัฒนาส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรหรือแนวทาง   
การบริหารที่เป็นแนวคิดของผู้ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก่อนเข้าสนทนากับ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยแจ้งการตอบรับ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 

12. มหาวิทยาลัยมีหนังสือเชิญผู้อ านวยการส านักวิทยบริการหรือผู้แทน ผู้แทนที่เป็น
อาจารย์ที่ก ากับดูแลหรือบริหารหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้บริหารส่วนงานในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์หรือผู้แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์หรือผู้แทน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติหรือผู้แทน 
และคณบดีคณะวิทยาการจัดการหรือผู้แทน มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ หรือให้ข้อมูลเป็น
เอกสาร 

13. คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในส านักทรัพยากร   
การเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ผู้แทนที่เป็นอาจารย์ที่ก ากับดูแลหรือ
บริหารหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้บริหารส่วนงานในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้แทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2564 

คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส 
เกาไศยาภรณ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ตั้งแต่วันที่ 
1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรเสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทรัพยากร  การเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
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5.3  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 75(2/2564) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับ
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 23 ราย ดังนี้ 
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 ราย ดังนี้ 

1.1.1 ดร.สราวุธ สายทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (รหัส 7116 ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.2  ดร.สุบฮาน สาและ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (รหัส 1808) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.3  ดร.จารุทรรศน์ แอนริทซ์ (พัฒนพันธ์ชัย) พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (รหัส 650146) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 
2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.4  ดร.จุฬา วิริยะบุบผา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาแพทย์  
แผนไทย (รหัส 2501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.5 ดร.สุธิชา จันทะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(รหัส 3901) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.6 ดร.สิริมา สิตะรุโน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
(รหัส 3303) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่   

1.1.7  ดร.อภิชัย พลชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (รหัส 0132) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง 
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.1.8  ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์         
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาระบาดวิทยา (รหัส 2111) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.9  ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.10  ดร.วรพจน์ ปานรอด พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชาการจัดการ (รหัส 680201) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 11 ราย ดังนี้ 
1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น   
รองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (รหัส 3114) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา เธียรมนตรี พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น   
รองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (รหัส 3114) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพร ยอดใชย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(รหัส 3701) อนุสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (รหัส 370102) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562   
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(3701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพันธุ์ พีรวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 
สาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (รหัส 2177) อนุสาขาวิชารังสีรักษา (รหัส 217701) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
24 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.2.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี ฟาน โดมเมเลน พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น      
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (รหัส 0151) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิทยาการสื่อสาร ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น        
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (รหัส 8101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่
ส่งหนังสือฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.2.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช แสงเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (รหัส 3303) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งหนังสือ  
ฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.2.9  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา จ้อยชะรัด พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาแพทย์แผนไทย (รหัส 2501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งต าราฉบับปรับปรุง
แก้ไข 

1.2.10  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (รหัส 6110) อนุสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (รหัส 611006) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.11  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร วงษ์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (รหัส 2166) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง   
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.3.1 ดร.ประจวบ ทองศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (รหัส 6110) อนุสาขาการพัฒนาสังคม (รหัส 611005) 

1.3.2 อาจารย์จิระชัย แซ่ตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (รหัส 7115) 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 10 ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 11 ราย และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
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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  
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดมหาวิทยาลัย และมีต าแหน่งทางวิชาการ    
ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและหรือ
สาขาวิชาที่ใกล้เคียงจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนดและหรือจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด” 

2.1  เห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

2.1.1  ราย ดร.รุชดี ตาเห คณะวิทยาการอิสลาม ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (รหัส 7116) ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ 
จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.1.2  รายผู้ช่วยศาสตราจารย์อาลี สาเมาะ คณะวิทยาการอิสลาม ให้ด ารงต าแหน่ง  

รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา (รหัส 7801) อนุสาขาวิชาอิสลามศึกษา (รหัส 780102) ก าหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) รองศาสตราจารย์เสาวนีย์ จิตต์หมวด     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมมัด วาเล็ง    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

2.2  เห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) รองศาสตราจารย์พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3) รองศาสตราจารย์เสาวนีย์ จิตต์หมวด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมมัด วาเล็ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ รายดร.รุชดี ตาเห และรายผู้ช่วยศาสตราจารย์อาลี สาเมาะ และเห็นชอบการก าหนดรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ จ านวน 4 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
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5.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1983/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 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 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ดังนี้ 
1.1 รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ   
1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข  
1.3 ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์   
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2. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน ดังนี้ 
2.1 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
2.2 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  

3. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง ได้แก่ 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
5.5  รายงานการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ 
ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลเพ่ือการ

เรียนรู้และพัฒนาของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 

5.6  รายงานการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลเพ่ือการ

เรียนรู้และพัฒนาของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 

5.7  รายงานการติดตามและประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลเพ่ือการ

เรียนรู้และพัฒนาของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 

5.8  รายงานการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลเพ่ือการ

เรียนรู้และพัฒนาของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 

5.9  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564     
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้นและสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน ค้นคว้าและวิจัยในประเด็นที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการบริการวิชาการในท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการท าประโยชน์ต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ 
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ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 23(4/2564) เมื่อวันที่ 
16 เมษายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 

5.10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่              
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้มีความทันสมัยทั้งในระดับสาขาวิชา 
รายวิชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งเล็งเห็น  
ถึงความส าคัญในการผลิตนักวิชาการ นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือสนับสนุนทิศทางการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และผลงานการใช้
ประโยชน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 23(4/2564) เมื่อวันที่ 
16 เมษายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตหิลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 
5.11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 ด้วยคณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง  
Outcome Based Education (OBE) เพ่ือรองรับผู้เรียนแบบ Non Degree ในการ Re-skill/Up skill และเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้โดยมีองค์ความรู้ และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 23(4/2564) เมื่อวันที่ 
16 เมษายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตหิลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามทีเ่สนอ  
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5.12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และจะเริ่มใช้หลักสูตร   ที่
ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
Outcome Based Education (OBE) การปรับปรัชญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การปรับจุดเด่นของ
หลักสูตรให้มีลักษณะเฉพาะพ้ืนที่ และการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนและการท าวิจัยระดับ
ดุษฎีบัณฑิต  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 23(4/2564) เมื่อวันที่ 
16 เมษายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 

5.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย 
ตามความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์ และสามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน    
และรองรับการพัฒนาของประเทศ 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 23(4/2564) เมื่อวันที่ 
16 เมษายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 
5.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
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(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือออกแบบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างงานวิจัยทาง
จุลชีววิทยาที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา   
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาจัดการเรียนการสอนแบบเบ็ดเสร็จภายใต้        
ชุดรายวิชา เพ่ือตอบสนองนโยบายชาติและมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของทั้งในระบบและนอกระบบ  
และเพ่ือตอบโจทย์พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา
เพ่ือการพัฒนาชุมชนและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 23(4/2564) เมื่อวันที่ 
16 เมษายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ 

 
5.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือปรับ
เป็นหลักสูตรนานาชาติ ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรับวัตถุประสงค์
ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ปรับเปลี่ยนและยกเลิกรายวิชาบังคับบางรายวิชา
และปรับหน่วยกติใหม่ให้เป็น Active learning มากขึ้น 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 23(4/2564) เมื่อวันที่ 
16 เมษายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 
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5.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถจัดการปัญหาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (First S-curve และ New S-
curve) 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 23(4/2564) เมื่อวันที่ 
16 เมษายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 

5.17 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์เสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่  
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขของประเทศ และ
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 23(4/2564) เมื่อวันที่ 
16 เมษายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
คลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 
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5.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตาน ี  

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธี
วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิธีวิทยาการวิจัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และจะเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 
เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงตามแนวทาง Outcome Based Education 
(OBE) เพ่ือสะท้อนเอกลักษณ์ของหลักสูตรให้ชัดเจนขึ้น ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และเพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 22(3/2564) เมื่อวันที่ 
12 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 
6.1  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง การแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี และการขอปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการ 
นโยบายวิชาการ 

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

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 22(3/2564) เมื่อวันที่ 
12 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 23(4/2564) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง การแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
และการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1.  เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรอนุปริญญา

นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตานี 

4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปัตตานี 

2. เห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 15 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4) หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
5) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ 

วิทยาเขตหาดใหญ ่
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ 
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 สถาบันนโยบายสาธารณะ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 
11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

เชิงนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 
12) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา

อิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปัตตานี 
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13) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

14) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

15) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

3. เห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชบ าบัด 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4. เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาเทคนิคการแพทย์ 

5. เห็นชอบการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 

 

6.2  การให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชา การเปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อน การเปลี่ยนชื่อวิชา 
และการขอเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 114(3/2564) 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 115(4/2564) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเปิดรายวิชา การเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน การเปลี่ยนชื่อวิชา และการเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปิดรายวิชา จ านวน 5 รายวิชา ดังนี้  
1) รายวิชา 650-192 ทักษะชีวิตและความสุข (Life Skills and Happiness) จ านวน 

3((3)-0-6) หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ ส าหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป คณะทันตแพทยศาสตร์ 

2) รายวิชา 315-111 บูรณาการชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ ( Integrated 
Biomolecules and Cell Biology) จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 



34 

 

วิชาเลือก เป็นรายวิชากลางของคณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป คณะวิทยาศาสตร์ 

3) รายวิชา 001-104 ปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร (Young 
Agri business Entrepreneur Workshops) จ านวน 6((2)-8-8) หน่วยกิต ในหมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชากลาง
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

4) รายวิชา 375-101 รู้ เท่าทันภาวะฉุกเฉิน (Emergency Awareness) จ านวน 
1((1)-0-2) หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเลือก ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์ 

5) รายวิชา 375-102 ทักษะการฉุกเฉินเบื้องต้น (Basic Emergency Skills) จ านวน 
2((2)-0-4)หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาเลือก ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ตั้งแต่
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์ 

2. เห็นชอบการเปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อน จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
1) รายวิชา 332-494 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-18-0) หน่วยกิต 

ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 61 ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป คณะวิทยาศาสตร์ 

 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
332-494  สหกิจศึกษา  6(0-18-0)  หน่วยกิต 332-494  สหกิจศึกษา  6(0-18-0)  หน่วยกิต 
 Cooperative Education  Cooperative Education 
รายวิชาบังคับก่อน: 216-111, 226-211, 226-212,  
211-211, 210-202 และ 332-415 และต้องสอบผา่นกลุ่ม
วิชาบังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

รายวิชาบังคับก่อน: 332-415 และต้องสอบผ่านกลุ่มวิชา
บังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

 

3. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 61 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จ านวน 
4 รายวิชา คณะทันตแพทยศาสตร์ ดังนี้  

แผนการ
ศึกษา 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

ช้ันปีท่ี 3 675-325 การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วย 
 ฟันเทียมติดแน่น 1 

675-325 ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 1 
            (Crown and Fixed Partial Denture 1) 

               (Restoration of the Teeth and 
Related Structures with Fixed Prostheses 1) 
 

  

ช้ันปีท่ี 4 675-422 การบูรณะฟันและอวัยวะท่ีเกี่ยวขอ้ง               
ด้วยฟันเทียมตดิแน่น 2 

675-422 ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 2 
            (Crown and Fixed Partial Denture 2) 

               (Restoration of the Teeth and 
Related Structures with Fixed Prostheses 2) 
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แผนการ
ศึกษา 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

ช้ันปีท่ี 5 675-533  คลินิกครอบและสะพานฟัน 1 675-533  คลินิกครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 1 
  (Clinical Crown and Bridge 1)  (Clinical Crown and Fixed Partial 

Denture 1) 
ช้ันปีท่ี 6 675-633  คลินิกครอบและสะพานฟัน 2 675-633  คลินิกครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 2 

  (Clinical Crown and Bridge 1)  (Clinical Crown and Fixed Partial 
Denture 2) 

 

4. เห็นชอบการเพ่ิม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 20 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม     
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

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

6) เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร    
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ 

7) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์
และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์ 

8) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

9) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
สัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

10) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล 

11) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล 
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12) เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

13) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

14) ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

15) ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร                           
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะเภสัชศาสตร์ 

16) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์ 

17) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ 

18) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ 

19) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 

20) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์  

5. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์ 

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

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

5) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 



37 

 

6) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะแพทยศาสตร์ 

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

8) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและการเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษาเกินกว่าแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตาน ี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2564 และโดยมติเวียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษาเกินกว่าแผนการรับ
นักศึกษาในหลักสูตร ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะศึกษาศาสตร์ 

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(วิชาเอกภาษาไทย) คณะศึกษาศาสตร์ 

5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
(วิชาเอกภาษาไทย) คณะศึกษาศาสตร์ 
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6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
จัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสื่อสาร 

7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการอิสลาม 

8) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะรัฐศาสตร์ 
9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3. เห็นชอบการเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษาเกินกว่าแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 65 คน เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่ก าลังศึกษาอยู่ให้
ได้รับการรับรองปริญญาบัตรทางการศึกษาของคุรุสภา โดยมีอาจารย์นิเทศ 1 คน ดูแลนักศึกษาท่ีปฏิบัติการสอน  
ในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่เกิน 10 คน ครบตามเกณฑ์การรับรองของคุรุสภา ส่วนรายละเอียดจ านวนที่รับจริง จ านวน
ที่ขอเพ่ิมของแต่ละสาขาวิชา รายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร/วิชาเอก แผนการรับ 
ในหลักสูตร 

จ านวนที่รับจริง (ปี) จ านวนที่ขอเพิ่ม (ปี) รวม 
62 63 64 62 63 64 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (ศึกษาศาสตร์)  
(4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

       
14 

 คณิตศาสตร์ 30 30 37 30 0 7 0 7 
 เคมี 30 28 26 37 0 0 7 7 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศกึษาศาสตร์) (4 ปี)
หลักสตูรปรับปรุง 2562 

       16 

 ภาษาไทย 30 28 32 32 0 2 2 4 
 ภาษาอังกฤษ 30 30 32 30 0 2 0 2 
 เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา 30 24 31 39 0 1 9 10 
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

       26 

 การประถมศึกษา 30 31 28 31 1 0 1 2 
 พลศึกษา 30 29 32 32 0 2 2 4 
 ศิลปศึกษา 30 25 24 31 0 0 1 1 
 สุขศึกษา 30 20 30 37 0 0 7 7 
 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 30 37 28 35 7 0 5 12 
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและประเมินผลทางการศึกษา (4 ปี) 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

       9 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลทาง
การศึกษา 

30 36 22 33 6 0 3 9 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
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6.4  การให้ความเห็นชอบโครงการทดแทนการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2563       
ณ ต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศไทย ส าหรับนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต  

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 117(2/2564) 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการทดแทนการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/
2563 ณ ต่างประเทศและมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศไทย ส าหรับนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน นักศึกษารหัส 61 และ 62 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน นักศึกษารหัส 63 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา นักศึกษารหัส 61 และ 62   
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา นักศึกษารหัส 62 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา นักศึกษารหัส 61 และ 62 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

6.5  การให้ความเห็นชอบและอนุมัติการขอเปิดรายวิชา การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตตรัง 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตตรัง โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2564 และวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชา และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปิดรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
1) รายวิชา 948-415 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะทางการบัญชี จ านวน 3((2)-2-5) 

หน่วยกิต เป็นวิชาชีพเลือกให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ ทั้งนี้ มีผลกับนักศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

3) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2563 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้ 

เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 

1 419(2/2564)  
20 มีนาคม 2564 

ขอให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
เรื่องกลยุทธ์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยใช้ผล
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกไปพิจารณาด าเนินการ 

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

2 419(2/2564)  
20 มีนาคม 2564 

ขอให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเรื่องระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปพิจารณาปรับปรุง
แก้ไข และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

มอบรองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
คุณภาพรับไปด าเนินการ 

3 419(2/2564)  
20 มีนาคม 2564 

ขอให้มหาวิทยาลัยน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการสรรหาและแต่งตั้งคณบดีไปพิจารณา
ด าเนินการ 

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

4 419(2/2564)  
20 มีนาคม 2564 

ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการประชุมของ
คณะกรรมการกลั่นกรองว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
ทีเ่กินอ านาจของอธิการบดีฯ ที่มีข้อมูลกระบวนการ
จัดซื้อชุดหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น เหตุผล
ในการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและ
พิจารณาสั่งซื้อจากบริษัทดีทีจี เมดิคอล จ ากัด 
ข้อมูลจากการสอบถามการจัดซื้อหุ่นยนต์ดังกล่าว
ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เคยด าเนินการจัดซื้อมาก่อน 
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นลายลักษณ์อักษร 
อนึ่ง ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจให้
นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ

ด าเนินการแล้ว นายกสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบรายงานการ
ประชุมและเอกสาร เมื่อวันที่ 
1 เมษายน 2564 และคณะ
แพทยศาสตร์ได้ลงนามสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2564 

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


41 

 

เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
รายงานการประชุมและเอกสารทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง 
หากนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ขอถือว่าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติสั่งซื้อชุดหุ่นยนต์ช่วย
ผ่าตัด พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณและคอมพิวเตอร์ 
และชุดควบคุมความดันระบบส่งแก๊สและก าจัดควัน 
จ านวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จากบริษัท ดีทีจี 
เมดิคอล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในวงเงิน 
130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) 
และนายกสภามหาวิทยาลัยจะแจ้งเรื่องดังกล่าว  
ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม
ครั้งต่อไป แต่หากยังมีประเด็นที่ไม่ชัดเจนจะน าเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

5 419(2/2564)  
20 มีนาคม 2564 

ขอให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งมอบอ านาจให้คณบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุฉบับใหม่ 
โดยให้ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นผู้
ลงนามแทนฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งลงนาม   
โดยอธิการบดีคนก่อน 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และการเงิน และรองอธิการบดี
วิทยาเขตหาดใหญ่ไปด าเนินการ 

6 419(2/2564)  
20 มีนาคม 2564 

มหาวิทยาลัยควรจัดส่งเอกสารวาระการประชุมที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้แก่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยไม่ควรน าเอกสารแจก  
ในที่ประชุม แต่หากมหาวิทยาลัยมีวาระการประชุม 
หรือเรื่องที่จ าเป็นจะเสนอสภามหาวิทยาลัยเร่งด่วน
สามารถเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบเป็นรายกรณี ดังนั้น ขอให้คณะ/
ส่วนงาน และกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ที่จะ
เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัยส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และขอให้ถือ
เป็นแนวปฏิบัติในการส่งเอกสารวาระการประชุม
ของสภามหาวิทยาลัย 

ด าเนินการแล้ว โดยอธิการบดี
ได้แจ้งแนวปฏิบัตินี้ต่อที่ประชมุ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
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เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
7 419(2/2564)  

20 มีนาคม 2564 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็น
คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ โดยเฉพาะสาขาวิชาภาษาอาหรับ 
ประธานที่ประชุมจึงขอให้คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการฯ น าข้อสังเกตดังกล่าวไป
พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง หากพิจารณา
แล้วเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานดังกล่าว ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

มอบรองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
คุณภาพไปด าเนินการ 

ที่ประชุมรับทราบ 

7.2  รายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563) 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เริ่มด าเนินการจัดการศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 
2532 เพ่ือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
และถือเป็นการเปิดโอกาสและทางเลือกให้กับผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและภาระงานสามารถเรียนรู้วิชาการ 
ที่ทันสมัยอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นและได้รับวุฒิการศึกษาสูงขึ้น นั้น ในปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานโครงการจัดการพิเศษ จ านวน 33 โครงการ เป็นระดับปริญญาเอก จ านวน 2 โครงการ 
ระดับปริญญาโท จ านวน 26 โครงการ และระดับปริญญาตรี จ านวน 5 โครงการ มีนักศึกษาใหม่ในโครงการ 
จ านวน 600 คน เป็นระดับปริญญาเอก 14 คน ระดับปริญญาโท 281 คน และระดับปริญญาตรี 305 คน โดยมี
นักศึกษารวมทั้งหมด 2,613 คน เป็นระดับบัณฑิตศึกษา 1,368 คน และระดับปริญญาตรี 1,245 คน มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 155 คน มีรายรับ จ านวน 87,496,082.19 บาท และมีค่าใช้จ่ายด าเนินงาน จ านวน 
72,124,313.67 ล้านบาท โดยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 15,371,768.52 ล้านบาท 

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดคุณภาพ 4 ตัวชี้วัด คือ เป้าหมายการรับนักศึกษา 
จ านวนการออกกลางคันของนักศึกษา การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และสถานะทางการเงิน โดยใช้
ข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานที่คณะ/โครงการ สรุปได้ดังนี้  

1. โครงการ/หลักสูตรที่สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ A  จ านวน 8 โครงการ
2. โครงการ/หลักสูตรที่สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ B  จ านวน 14 โครงการ
3. โครงการ/หลักสูตรที่สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ C  จ านวน 5 โครงการ
4. โครงการ/หลักสูตรที่ปรับการรับนักศึกษาเป็นภาคปกติ จ านวน 6 โครงการ

ที่ประชุมรับทราบ  






