
รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 384(4/2560) 

วนัเสาร์ท่ี 22 เมษายน 2560  
ณ ห้องประชมุเขาทา่เพชร ชัน้ 2 ส านกังานอธิการบดี วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

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

ผู้มาประชมุ 
1. นายชวน  หลีกภยั     ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา   นายกสภามหาวิทยาลยั 
3. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั  อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
4. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
7. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
8.  ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
9. นายสราวธุ  เบญจกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
10. ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

นายบญัญัต ิ จนัทน์เสนะ 
11. อธิการบดี      กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ชศูกัดิ์  ลิ่มสกลุ 
12. รองอธิการบดี                 กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 

อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวฒันา 
13. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้วประดบั 
14. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และศษิย์เก่าสมัพนัธ์  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สพุจน์  โกวิทยา 

15. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภทัร  อยัรักษ์ 

16. รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
 อาจารย์บญุประสิทธ์ิ  กฤตย์ประชา 
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17. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์ 

18. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบตัิ 

19. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

วิทยาเขตปัตตานี 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง 

20. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั           
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา 

21. รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ 

22. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภเูก็ต  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รักษาการในต าแหนง่รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต 
และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะวิเทศศกึษา 
รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู 

23. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐัวิทย์  พจนตนัติ 
24. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุลกัษณ์  วิสนุทร 
25. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ 

รักษาการในต าแหนง่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
26. รองศาสตราจารย์พรชยั  พฤกษ์ภทัรานนต์ 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั          

27. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชตเิกียรติ 

28. อาจารย์เรืองศกัดิ์  ลีธนาภรณ์ 
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
และผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
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29. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บษุบง  ชยัเจริญวฒันะ 

30. รองศาตราจารย์อรัญ  งามผ่องใส 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

31. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิริรัศมิ์  ป่ินสวุรรณ 

32. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต 

33. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรธนะ  พิธพรชยักลุ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและสารสนเทศ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

34. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์ 

35. คณบดีคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศกัดิ์ 

36. คณบดีคณะศลิปศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กานดา  จนัทร์แย้ม 

37. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ศภุวชัร์  มาลานนท์ 

38. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุอารี  วิบลูย์พงศ์ 

39. รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกลุ 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

40. รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

41. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกรินทร์  สงัข์ทอง  

42. คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน 
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43. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิตยา แม็คแนล 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

44. คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์มอูสัซลั  บลิแสละ       

45. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ 

46. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา 

47. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ 

48. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พนัธ์  ทองชมุนมุ 

49. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ 

50. คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สชุาดา  ทิพย์มนตรี      

51. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภยั 

52. อาจารย์ตรีชาติ  เลาแก้วหน ู 
รักษาการในต าแหนง่รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

53. ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ยโูซะ  ตาเละ 

54. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์นิทศัน์  เพราแก้ว 

55. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกือ้กลู  สนุนัทเกษม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

56. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วนัวิสาข์  ธรรมมานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 
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57. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สทุธิศกัดิ์  ดือเระ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

58. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษา              กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกลุ 

59. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 

60. ผู้อ านวยการกองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางสวุิมล  คงพล 

61. หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 

62. หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นายทวาทศ  สวุรรณโร 
 

ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
2. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. นายวิจิตร  ณ ระนอง     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
7. รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 รองศาสตราจารย์จฑุามาส  ศตสขุ 

8. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 อาจารย์บดนิทร์  แวลาเตะ 

9. คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกลุ 

10. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนภเูก็ต   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ 
11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วราย ุ บญุปกครอง กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1.  นายแดง  โฉมทอง      ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา 
2.  นายสิทธิศกัดิ ์ สมบตัยิานชุิต      ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
3.  นางสาววนิดา  ตนัตธิรรมภษิูต      ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
4.  นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตั ิ      หวัหน้าผู้ตรวจสอบ หนว่ยตรวจสอบภายใน 
5.  นายผดงุศกัดิ ์ อรนพ      หวัหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน 

    กองแผนงาน 
 
เร่ิมประชมุเวลา 09.30 น. 

เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว  ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้แนะน าผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์  วิสุนทร รองอธิการบดี    
ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลยัใหม ่ตอ่จากนัน้ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
1.1  กรรมการท่ีขอลาประชมุ 

ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่การประชมุสภามหาวิทยาลยัในครัง้นีมี้กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคณุวฒุิขอลาการประชมุ จ านวน 6 ราย ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์ 
2. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์  
3. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
4. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช 
5. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี 
6. นายวิจิตร  ณ ระนอง 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 383(3/2560) เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2560 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  แผนพฒันาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลยัได้น าเสนอข้อมลูแผนพฒันาระยะยาว 15 ปี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ซึ่งในการจัดท าแผนพฒันาระยะยาว 15 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้น าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผน Thailand 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ 
การเปล่ียนแปลงในอนาคต 15 ปีข้างหน้า เช่น โครงสร้างประชากรเปล่ียนไปสูส่งัคมผู้สงูอายุ  การเปล่ียนวิถี
วฒันธรรมเป็น Smart City   ความต้องการคนท่ีมีสมรรถนะพืน้ฐานท่ีหลากหลายมากขึน้  การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มีผลกระทบเชิงลบท่ีมีความรุนแรงมากขึน้  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะ
เข้ามามีบทบาทในการท างานและการด ารงชีวิต เป็นต้น มาใช้เป็นแนวทางการจดัท าแผนพฒันาระยะยาว 
15 ปี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิสยัทศัน์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือนวตักรรมและสงัคมท่ีมีความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ และเป็นกลไกหลกัในการพฒันาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลยัชัน้น า 1 ใน 5 ของอาเซียน
ภายใน ปี 2570  

พนัธกิจ 
1. สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการ และนวตักรรม โดยมีการวิจยัเป็นฐานเพ่ือการพฒันา

ภาคใต้และประเทศ เช่ือมโยงสูส่งัคมและเครือขา่ยสากล 
2. สร้างบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา       

จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติ       
ในสถานการณ์จริง 

3. พฒันามหาวิทยาลยั ให้เป็นสงัคมฐานความรู้บนพืน้ฐานพหวุฒันธรรม และหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อยา่งหลากหลายรูปแบบ 

อนาคตของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปี 2570  
1. ก้าวสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าของโลก และ 1 ใน 5 ของอาเซียน 
2. เป็นมหาวิทยาลยัวิจยัท่ีมุง่สร้างความรู้ระดบัสงู นวตักรรม และน าไปใช้ประโยชน์

ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  
3. มีบทบาทในการแก้ปัญหาประเทศ และสามารถเป็นผู้ ชีน้ าสงัคม 
4. พฒันาบณัฑิตให้มีความรู้คูค่ณุธรรม พร้อมเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 มีความ

เป็นนานาชาต ิสามารถคดิงานเองได้ 
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5. มีกลไกการท างานท่ีเน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการท างานท่ีเป็นเครือข่าย 
เพ่ือตอบสนองการพฒันาภาคใต้และประเทศ  

6. เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจดัการท่ีคล่องตวั มีผลผลิตสูง มีความมัน่คงทางการเงิน
และมีบคุลากรท่ีมีคณุภาพ 

เปา้หมายของการพฒันา 
มหาวิทยาลยัมุ่งสร้างความรู้เชิงลึกรองรับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งอนาคต 

(Future Economy) ของประเทศใน 3 มิตหิลกั 
1. Bio-based Economy (เศรษฐกิจฐานชีวภาพ) 
 เน้นความเช่ียวชาญด้าน 

- การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
- เทคโนโลยีชีวภาพและการแปรรูปอาหาร  
- ระบบสาธารณะสขุและการสง่เสริมสขุภาพครบวงจร 
- พลงังาน 

2. Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์) 
 เน้นความเช่ียวชาญด้าน 

- การท่องเท่ียวกลุม่รายได้ดี  
- การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและอนรัุกษ์ 
- ศลิปวฒันธรรมภาคใต้ 

3. Digital Economy (เศรษฐกิจดจิิทลั) 
 เน้นความเช่ียวชาญด้าน 

- เทคโนโลยีสมองกลฝังตวั และ Internet of Things 
- FinTech 
- ระบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์ 

มุง่สูก่ารเป็นผู้น าทางทะเล ชายฝ่ัง และยางพารา 
โครงสร้างของแผนพฒันา 15 ปี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
1. ยทุธศาสตร์ 1  สร้างกลไกการท างานเชิงรุก 
 เป็นการปรับเปล่ียนกลไกระดบัฐานรากเพ่ือให้เกิดการท างานเชิงรุกและน าไปสู่

ความยัง่ยืนใหมใ่นอนาคต ประกอบด้วย 4 กลไกในการขบัเคล่ือน คือ 
 1.1 เน้นบรูณาการข้ามศาสตร์ 
 1.2 เน้นความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต/ผู้ เรียน และการแก้ปัญหาของประเทศ 
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 1.3 เน้นประสิทธิภาพท่ีขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.4 เน้นการสร้างความร่วมมือจากเครือข่าย 

2. ยทุธศาสตร์ 2  สร้างความเป็นผู้น าวิชาการ 
 กรอบยทุธศาสตร์การเป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นยทุธศาสตร์เชิงพนัธกิจท่ีมุง่ปิดช่องวา่ง

สภาพปัญหาการด าเนินงานปัจจบุนัและการยกระดบัการพฒันาให้ดีขึน้ ประกอบด้วย 3 จดุเน้น คือ 
 2.1 เน้นการพฒันาและสร้างทรัพยากรบคุคลท่ีมีประสิทธิภาพให้กบัประเทศ 
 2.2 เน้นการพฒันางานวิจยัและนวตักรรมเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ 
 2.3 เน้นพนัธกิจมหาวิทยาลยัเพ่ือสงัคม 

3. ยทุธศาสตร์ 3  สร้างความเป็นนานาชาติ 
 3.1 เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัให้มีแนวปฏิบตัิ

และนโยบายด้านวิเทศสัมพันธ์ในอนัท่ีจะมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ โดยให้มีระบบหลายภาษาในทุกบริบท 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะภาษาองักฤษและภาษามลาย ู

 3.2 พัฒนาศกัยภาพการใช้ภาษาและความรู้ข้ามวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและ
บคุลากรของมหาวิทยาลยั และวางมาตรการเพิ่มมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์
ก่อนส าเร็จการศกึษา 

 3.3  เพิ่มจ านวนอาจารย์ชาวตา่งประเทศและนกัศกึษาชาวตา่งประเทศในทกุระดบั
การศกึษามหาวิทยาลยั รวมถึงให้มีการใช้ภาษาองักฤษในการให้บริการทกุประเภทของมหาวิทยาลยั 

 3.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจะพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษา     
และบคุลากร โดยการแลกเปล่ียนนกัศกึษาและบคุลากรในทกุระดบักบัสถาบนัในตา่งประเทศ 

 3.5 สร้างความร่วมมือกับสถาบนัในต่างประเทศด้านการเรียนการสอน วิจยั และ
บริการวิชาการ โดยเน้นเพิ่ม/ปรับปรุงหลกัสตูรให้เป็นหลกัสตูรนานาชาต ิ 

 3.6 จดัเวทีวิชาการระดบันานาชาติ ในหลายหลายรูปแบบ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ วิจยั แลกเปล่ียนประสบการณ์ องค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจยั ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ และการแลกเปล่ียนด้านวฒันธรรม 

4. ยทุธศาสตร์ 4 พฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการ 
 4.1 เน้นหลกัการบริหารความต่าง โดยเฉพาะในการบริหารส่วนงานและบุคลากร  

ท่ีอิงเปา้ผลลพัธ์และสมัฤทธิผล มีระบบตอบแทนท่ีจงูใจบคุลากรท่ีมีความสามารถระดบัโลก และมีระบบการ
บริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สามารถแขง่ขนัได้อยา่งรวดเร็ว 

 4.2 สร้างเสถียรภาพและความมัน่คงทางการเงิน โดยเน้นการบริหารจดัการ การแสวงหา
แหลง่ทนุ และการสร้างประสิทธิภาพกลไกการใช้จา่ยงบประมาณ 
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 4.3 พัฒนาทรัพยากรบุคคล และก ากับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะสาย
วิชาการให้มีความพร้อมตอ่การพฒันางานวิจยั บณัฑิตศกึษาและนานาชาติได้อยา่งมีประสิทธิภาพและทนัตอ่
การเปล่ียนแปลง 

 4.4 สร้างระบบและกลไกในการจดัการเพ่ือให้ได้มาซึง่บคุลากรสมรรถนะสงู จากสถาบนั
ชัน้น าในระดบัสากล 

 4.5 ปรับโครงสร้างองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ
ให้สอดคล้องกบัภารกิจภายใต้การรวมกลุม่สาขาวิชา ท่ีเป็นการร่วมมือระหว่างหนว่ยงานภายใน เพ่ือก่อให้เกิด 
productivity สงูสดุ 

 4.6 มีระบบงบประมาณส าหรับขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ เพ่ือให้การพฒันามีความชดัเจน
ท่ีตอ่เน่ือง รวมทัง้การสนบัสนนุกิจกรรม/ภารกิจใหมจ่ากประเดน็เชิงนโยบายของรัฐบาล 

 4.7 การสร้างรายได้จากผลงานวิจยัและนวตักรรม และการลงทนุในการน านวตักรรม
สูเ่ชิงพาณิชย์ 

 

ผงัความเช่ือมโยงแผนพฒันา 15 ปี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์กบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

                                                          
 

จดุเน้นทิศทางหลกัของแตล่ะวิทยาเขตในระยะยาว (ภายใต้หลกัการบริหาร Cross 
Campus) 

1. วิทยาเขตหาดใหญ่ 
    - การแพทย์และระบบสขุภาพ 
    - วิทยาศาสตร์เชิงลกึ 
    - เทคโนโลยีชีวภาพ 
    - เกษตรแนวใหมแ่ละการแปรรูป 
    - เทคโนโลยีดจิิทลัและระบบอตัโนมตัิ 
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2. วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
    - เพาะเลีย้ง : สตัว์น า้เศรษฐกิจแหง่เอเซียอาคเนย์  
    - ไม้ และพืชเศรษฐกิจภาคใต้ 
3. วิทยาเขตปัตตานี 
    - ฐานผลิตบคุลากรทางการศกึษา ของชาตแิละการศกึษาวิถีพหวุฒันธรรม 
    - ความมัน่คงทางอาหาร : -ประมง เพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
    - ยางพารา / ฮาลาล 
    - สขุภาวะในวิถีอิสลาม 
4. วิทยาเขตภเูก็ต 
    - ความเป็นนานาชาติ 
    - Digital Economy  
    - การบริการและการทอ่งเท่ียวแหง่เอเชีย 
    - ระบบสิ่งแวดล้อมท่ียัง่ยืน 
5. วิทยาเขตตรัง 
    - การจดัการ 
    - Creative อนัดามนั 
    - แพทย์วิถีใหม่ 

ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดงันี ้
1. คณุภาพบณัฑิต 

1.1 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีหน้าท่ีผลิตบณัฑิตท่ีเป็นคนดี เป็นก าลงัส าคญัในการ
พฒันาประเทศชาตบ้ิานเมืองและสงัคมภาคใต้ 

1.2 ในแผนพฒันามหาวิทยาลยั ควรจะมีการก าหนดเร่ืองการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็น
เร่ืองท่ีมีความส าคญั 

1.3 คณุภาพบณัฑิตเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัมาก และในปัจจุบนับณัฑิตไทยมีคณุภาพ
ลดลง ส าหรับบณัฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรมีคณุสมบตัิตามมาตรฐานเช่นเดียวกับบณัฑิต
ของสถาบนัการศกึษาในระดบัประเทศ แตต้่องมีคณุลกัษณะพิเศษ คือเป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ มีความซ่ือสตัย์สุจริต หากมหาวิทยาลยัสามารถผลิตบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะดงักล่าวได้จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ประเทศชาตเิป็นอยา่งมาก 

1.4 ในขณะนีแ้ละในอนาคตภาษาจีนจะมีความส าคญัมาก มหาวิทยาลยัควรจะสง่เสริม
ให้นกัศกึษาได้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนเพิ่มขึน้ นอกเหนือจากการเน้นภาษาองักฤษ ในส่วนของ
วิทยาเขตปัตตานีนกัศึกษาทุกคนควรมีความรู้ความสามารถในการส่ือสารภาษามลายูได้ เพ่ือให้นกัศึกษา  
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ได้เรียนรู้และเข้าใจวฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านเพิ่มมากขึน้ และนอกจากนีม้หาวิทยาลยัควรให้ความส าคญั
กบัวฒันธรรมภาษาไทย โดยควรจะปรับวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีเน้นให้นกัศกึษามีความรู้ภาษาไทยมากขึน้ เพราะ
ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ ทัง้ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน หรือภาษาอ่ืน ๆ แล้ว แตอ่ยา่งไรก็ตามวฒันธรรมไทยควรเป็นตวัหลกัท่ีส าคญัด้วย 

2. กระบวนการจดัท าแผน 
2.1 การจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยัมีความท้าทาย คือการท าให้แผนประสบความส าเร็จ

ในทางปฏิบตั ิ
2.2 การจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยัให้ประสบความส าเร็จต้องท าบนพืน้ฐานภูมิศาสตร์ 

ต้องค านึงถึงภูมิสงัคม วิถีชีวิตของคนในภาคใต้ มีความเข้าใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
เข้าใจปัญหาของภาคใต้ มหาวิทยาลัยจะท าอย่างไรให้คนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ มหาวิทยาลัย     
สงขลานครินทร์ มี 5 วิทยาเขตควรจะร่วมมือกันท างาน ช่วยกันขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งกญุแจส าคญั 
ในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ไปสู่ความส าเร็จต้องท างานร่วมกนัระหวา่งคณะ ระหวา่งวิทยาเขต  

2.3 แผนพฒันามหาวิทยาลยัควรสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์พฒันาประเทศ ซึง่เป็น
แผนระยะยาว 20 ปี การขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบตั ิควรจะล้อกบัแผนยทุธศาสตร์พฒันาประเทศท่ีจะท าให้
มหาวิทยาลยัได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ 

2.4 มหาวิทยาลัยต้องจัดล าดบัความส าคญัว่าเร่ืองใดมีความจ าเป็นเร่งด่วน เร่ืองใด         
มีความส าคญัควรท าก่อน-หลงั 

2.5 การจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยัควรจะมีการรับฟังความคดิเห็นจากทกุภาคสว่น 
2.6 การจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยั 20 ปี ต้องเป็นแผนของบุคลากรมหาวิทยาลยั  

ทกุคน เช่น การเป็นมหาวิทยาลยั 1 ใน 5 ของอาเซียน จะต้องอยู่ในใจของบคุลากร ซึ่งวิทยาเขตตา่ง ๆ จะต้อง
น าแผนพฒันาไปแปลงเป็นแผนของวิทยาเขต 

3. เนือ้หาของแผนพฒันาท่ีควรมีเพิ่มเตมิ 
3.1 แผนพฒันามหาวิทยาลยัควรจะมีเร่ืองความเส่ียง การเตรียมพร้อมด้านความเส่ียง   

ในระยะยาว และมหาวิทยาลยัต้องมีระบบการจดัการความเส่ียงในอนาคต 
3.2 ในแผนพฒันามหาวิทยาลยัควรก าหนดให้ชดัเจนวา่มีความร่วมมือระหวา่งวิทยาเขต 

มีกลไกในการท างานร่วมกนัทัง้ 5 วิทยาเขต 
3.3 ควรจะก าหนดไว้ให้เห็นชดัว่ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นหนึ่งเดียว ทกุวิทยาเขต 

ต้องท างานร่วมกัน ส าหรับในด้านวิชาการและการสร้างบณัฑิต ต้องมีการบูรณาการกิจกรรมตา่ง ๆ ให้เป็น
หนึ่งเดียว เพ่ือเปา้หมายใหญ่ของมหาวิทยาลยั คือการท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และการท าคณุประโยชน์
ตอ่ภาคใต้ 
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3.4 ในแผนพฒันาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้ก าหนดเปา้หมายของการพฒันา

ท่ีมุ่งการเป็นผู้น าด้านตา่ง ๆ เช่น ยางพารา ปาล์มน า้มนั ทะเลและชายฝ่ัง เป็นต้น แตใ่นฐานะท่ีมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ตัง้อยู่ในภาคใต้ ควรจะเน้นและให้ความส าคญัเร่ืองปัญหาความมัน่คงของภาคใต้ ตลอดจน 

มหาวิทยาลยัต้องเป็นหลกัให้สงัคมและต้องมีบทบาทในการชีน้ าสงัคม  

3.5 ในอนาคตวิธีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมจะมีการเปล่ียนแปลง มีการใช้ก าลงัคน   

ลดน้อยลง สิ่งท่ีมหาวิทยาลยัต้องเข้าไปชว่ยพฒันา คือด้านอตุสาหกรรมการบริการ (Service Industry)     

ซึ่งด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านการพยาบาล ถือว่าอยู่ในประเภทนี ้และเป็น High Value Service    

ซึง่มหาวิทยาลยัต้องให้ความส าคญักบัเร่ืองนี ้โดยต้องน าเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใช้ในการบริการ เพราะประเทศ

ไทยยงัมีความต้องการการบริการท่ีดีขึน้ในอนาคต 

4. ข้อเสนอแนะบางประการท่ีท าให้แผนบรรลเุปา้หมาย 

4.1 การเป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าในอนาคตเป็นสิ่งท่ีท าได้ยาก มหาวิทยาลยัต้องมีอตัลกัษณ์

ท่ีชัดเจน ส าหรับแนวทางหนึ่งท่ีจะท าให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชัน้น าในอาเซียน 

มหาวิทยาลยัต้องสร้างคน ต้องสร้างอาจารย์ใหม่ ต้องส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ ตลอดจนควรจะดงึผู้ ท่ีมีความ

เช่ียวชาญ ศิษย์เก่าหรือคนเก่งระดบัโลก ระดบัภูมิภาคให้มาท างานท่ีมหาวิทยาลยั ซึ่งมหาวิทยาลยัต้องมีระบบ

รองรับผู้ เช่ียวชาญดงักลา่ว 

4.2 มหาวิทยาลยัควรมีความร่วมมือกบัท้องถ่ิน องค์กรส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มี 5 วิทยาเขต การร่วมมือกนัจดัท าโครงการตา่ง ๆ จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก

หากมหาวิทยาลยัได้ใช้ศกัยภาพของทัง้ 5 วิทยาเขต ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันามหาวิทยาลยัและ

ประเทศชาต ินอกจากนี ้การจดัท าโครงการตา่ง ๆ ร่วมกันสามารถจะของบประมาณสนบัสนนุจากแหลง่ตา่ง ๆ ได้ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโดยขอให้อธิการบดีและทีมงาน

น าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
แผนพฒันาดงักลา่ว 
 

4.2  แผนการพฒันาความเป็นนานาชาติ 
ประธานท่ีประชมุขอเล่ือนระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนการพฒันาความเป็นนานาชาติ  

และให้น าเสนอในการประชมุสภามหาวิทยาลยัครัง้ตอ่ไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณา 
5.1  การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี 046/2556  ลงวันท่ี 26 กันยายน 2556  
สภามหาวิทยาลยัได้แตง่ตัง้ให้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิริรัศมิ์  ป่ินสวุรรณ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 
ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะครบก าหนด 4 ปี ในวันท่ี 30 
กนัยายน 2560 นัน้ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ .ศ. 2538 
ก าหนดไว้ ดงันี ้

“ข้อ 4 เม่ือไม่มีผู้ ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเม่ือวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี       
เป็นปีสดุท้ายเหลือเวลาไม่น้อยกวา่ 4 เดือน ให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง  เรียกว่า
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการอ่ืนซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้  จากกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 2 คน ผู้ทรงคณุวฒุิภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสบการณ์ด้านบริหารระดบั
คณบดีขึน้ไป จ านวน 2 คน และผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหาร ในต าแหน่งคณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืน     
ในสาขานัน้หรือใกล้เคียง ซึง่แตง่ตัง้จากกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ หรือบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั
จ านวน 1 คน ให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ผู้ ท่ีสภามหาวิทยาลยัเห็นสมควรคนหนึง่ เป็นเลขานุการ” 

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสชัศาสตร์
ดงันี ้

1. อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
2. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการโดยต าแหนง่ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 2 คน 
4. ผู้ทรงคณุวฒุิภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสบการณ์ด้านบริหารระดบัคณบดีขึน้ไป

จ านวน 2 คน 
5. ผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารในต าแหน่งคณบดีจากสถาบนัการศกึษาอ่ืนในสาขานัน้ 

หรือใกล้เคียง ซึง่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิหรือบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั จ านวน 1 คน 
6. ผู้ ท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ (ผู้ อ านวยการกองการ

เจ้าหน้าท่ี) 
 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์วิจารณ์  

พานิช  ศาสตราจารย์อาวธุ ศรีศกุรี  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  คณบดีคณะ
เภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร 
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5.2  การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี 048/2556 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2556   

สภามหาวิทยาลยัได้แตง่ตัง้ให้รองศาสตราจารย์อดุมผล  พืชน์ไพบลูย์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  เป็นต้นไป ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะครบก าหนด 4 ปี ในวนัท่ี 30 
กนัยายน 2560 นัน้ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ .ศ. 2538
ก าหนดไว้  ดงันี ้

“ข้อ 4 เม่ือไม่มีผู้ ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเม่ือวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี       
เป็นปีสดุท้ายเหลือเวลาไม่น้อยกวา่ 4 เดือน ให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง  เรียกว่า
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการอ่ืนซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้  จากกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 2 คน ผู้ทรงคณุวฒุิภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสบการณ์ด้านบริหารระดบั
คณบดีขึน้ไป จ านวน 2 คน และผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหาร ในต าแหน่งคณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืน     
ในสาขานัน้หรือใกล้เคียง ซึง่แตง่ตัง้จากกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ หรือบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั
จ านวน 1 คน ให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ผู้ ท่ีสภามหาวิทยาลยัเห็นสมควรคนหนึง่ เป็นเลขานกุาร” 

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดงันี ้

1. อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
2. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการโดยต าแหนง่ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 2 คน 
4. ผู้ทรงคณุวฒุิภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสบการณ์ด้านบริหารระดบัคณบดีขึน้ไป

จ านวน 2 คน 
5. ผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารในต าแหน่งคณบดีจากสถาบนัการศกึษาอ่ืนในสาขานัน้ 

หรือใกล้เคียง ซึง่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิหรือบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั จ านวน 1 คน 
6. ผู้ ท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ (ผู้ อ านวยการกองการ

เจ้าหน้าท่ี) 
 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ศาสตราจารย์นักสิทธ์  

ควูฒันาชัย  รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี
เป็นเลขานกุาร 
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5.3  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในคราว

ประชุมครัง้ท่ี 51(2/2560) เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว    
มีมตเิก่ียวกบัการก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน 24 ราย ดงันี ้

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
1.1  อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน 19 ราย 

1.1.1 อาจารย์ยุวติยา  ปลอดภัย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
โสต ศอ นาสิกวิทยา ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 4 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์  

1.1.2 อาจารย์ศุภฤกษ์  เลาหวิริยะกมล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.3  อาจารย์สมฤทธ์ิ  มหทัธโนบล พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศลัยศาสตร์ 
ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.4  Mr.Edward  Mcneil พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ งอาจารย์      
หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาระบาดวิทยา 
ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.5  อาจารย์โกเมศวร์  ทองขาว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์      
คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศลัยศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 20 
เมษายน 2559 เป็นต้นไป เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.6  อาจารย์เอธัสวฒัน์  ค ามณี พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 17 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.7  อาจารย์วิภาพรรณ  ขิมมากทอง พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหนง่อาจารย์ 
สงักดัภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 



 

- 17 - 
 

1.1.8  อาจารย์วีระพงค์  เกิดสิน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ี
คณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.9  อาจารย์วนัจิตรา  โต๊ะหวนัหลง พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 7  เมษายน  2559  เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ือง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.10 อาจารย์อซีส  นนัทอมรพงศ์ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง      
เป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทัง้นี ้ตั ง้แต่วันท่ี 10 มิถุนายน  2559 เป็นต้นไป     
ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.11 อาจารย์ปญุญาภา  รุ่งปิตะรังสี ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา
ต าแหนง่อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศกึษาพยาบาลและบริการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ซึง่ขอ
ก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 9 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป 
ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.12 อาจารย์ประภาพร  ชกู าเหนิด ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 
ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป 
ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.13 อาจารย์ศิริวัฒน์  วาสิกศิริ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 
ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี 3 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.14 อาจารย์สธุน  แซ่ว่อง พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 6 ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.15 อาจารย์มะรอนิง  สาแลมิง พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่ง อาจารย์ 
วิทยาลยัอิสลามศึกษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายอิสลาม ทัง้นี ้ตัง้แต่
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 
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1.1.16  อาจารย์ศิษฎา  ตันนุกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคีย้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 21 กนัยายน 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีส่งผลงาน
ทางวิชาการเพิ่มเตมิ 

1.1.17 อาจารย์ญาดลุฮกั  มิ่งสมร พนกังานมหาวิทยาลยั  ต าแหน่งอาจารย์
ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
กฎหมายอิสลาม ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี  3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.18 อาจารย์พรปวีณ์  ศรีงาม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาประวตัิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 16 มิถนุายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะ
รับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.19  อาจารย์ธัชชัย  เอ้งฉ้วน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับ
เร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.2  อนมุตัใิห้แตง่ตัง้รองศาสตราจารย์ จ านวน  4  ราย 

1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลกัษณ์  รุ่งตะวนัเรืองศรี ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบนัอุดมศึกษา คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ  จินตภากร ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 
อดุมศกึษา ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
อายรุศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยู  สงเคราะห์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 
อุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 28 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ี
คณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.2.4 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  กีรติชนานนท์ ข้าราชการพลเรือน       
ในสถาบนั อดุมศกึษา ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
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สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.3  อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
1.3.1 รองศาสตราจารย์ด ารงศกัดิ์  ฟ้ารุ่งสาง ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 

อดุมศกึษา ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีท่ี 1 สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 7 ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ี
คณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.4  ไมอ่นมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
1.4.1 อาจารย์ลภัสวัฒน์  ศุภผลกุลนันทร์ พนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหน่ง

อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการตลาด  

1.5  ไมอ่นมุตัใิห้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์ จ านวน  1  ราย 
1.5.1 รองศาสตราจารย์ปริศนา ปริพฒันานนท์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 

อดุมศึกษา คณะทนัตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีท่ี 2 สาขาวิชาศลัยศาสตร์
ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

2.  การแตง่ตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ 
พนกังานมหาวิทยาลยั 

2.1 อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิประเมินผลงานทางวิชาการ รายอาจารย์นมุาน
หะยีมะแซ  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ซึ่งขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชามลายูศึกษา 
จ านวน 1 ราย คือ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จฬุิศพงศ์  จฬุารัตน์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2.2 รายอาจารย์อาลี  สาเมาะ วิทยาลยัอิสลามศกึษา ซึ่งขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอิสลามศกึษา โดยได้เสนอรายช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 3 ราย คือ    

 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดันนั  สือแม   มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
 2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อาหมดัมอูาร์  จะปะเกีย มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
 3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จฬุิศพงศ์  จฬุารัตน์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 เน่ืองจากผลงานท่ีใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการเป็นภาษาอาหรับ ท่ีประชุม

พิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดันนั  สือแม และผู้ช่วยศาสตราจารย์อาหมดัมอูาร์  
จะปะเกีย จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ ส าหรับ
ผู้ทรงคณุวฒุิรายท่ี 3 อาจมีปัญหาในการพิจารณาผลงานดงักลา่ว ขอให้น าไปพิจารณาทบทวนและให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลยัพิจารณาอีกครัง้หนึง่ 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 
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5.4  หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. …. 

คณะแพทยศาสตร์ ได้เร่ิมเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญา
ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ตัง้แต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา และปรับปรุงหลกัสูตรครัง้ล่าสุด
เม่ือปีการศึกษา 2555 ขณะนีไ้ด้ครบระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุงหลกัสูตรแล้ว หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 
เป็นหลกัสูตรท่ีเน้นการศึกษาแบบสหวิทยาการท่ีผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสต ร์
กายภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าด้วยกัน  ซึ่งการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์   
มีบทบาทส าคญัท่ีจะช่วยแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขท่ียงัคงเป็นปัญหาส าคญัของคนไทยและทัว่โลก ดงันัน้ 
คณะแพทยศาสตร์จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว เพ่ือมุ่งเน้นการจดัการเรียนเชิงรุกด้านชีววิทยาโมเลกุล สามารถสร้างสรรค์งานวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีมีคณุภาพ โดยมีประเดน็ส าคญัการปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้ 

1. ปรับปรุงหลกัการและเหตผุล ปรัชญา และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
2. ปรับปรุงโครงสร้างหลกัสตูรระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ดงันี ้

2.1 ระดบัปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชา หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรับปรุง 

- รายวิชาบงัคบั 10 หนว่ยกิต 10 หนว่ยกิต 
- รายวิชาเลือก 6 หนว่ยกิต 8 หนว่ยกิต 
- วิทยานิพนธ์ 20 หนว่ยกิต 18 หนว่ยกิต 
รวมหนว่ยกิตตลอดหลกัสตูร 36 หนว่ยกิต 36 หนว่ยกิต 

2.2 ระดบัปริญญาเอก แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 

หมวดวิชา 
แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรับปรุง หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรับปรุง 
- รายวิชาบงัคบั 10 หนว่ยกิต 9 หนว่ยกิต 10 หนว่ยกิต 16 หนว่ยกิต 
- รายวิชาเลือก 2 หนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต 14 หนว่ยกิต 8 หนว่ยกิต 
- วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 36 หนว่ยกิต 48 หนว่ยกิต 48 หนว่ยกิต 
รวมหนว่ยกิตตลอดหลกัสตูร 48 หนว่ยกิต 48 หนว่ยกิต 72 หนว่ยกิต 72 หนว่ยกิต 

3. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยปรับปรุง
ช่ือวิชา จ านวนหนว่ยกิต ค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนเปิดรายวิชาใหม ่และยกเลิกบางรายวิชา 

ซึง่ท่ีประชมุสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม
2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิ 
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5.5  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ....  

คณะแพทยศาสตร์ ได้เร่ิมเปิดสอนหลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ ตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา และปรับปรุงหลกัสตูรครัง้ล่าสดุเม่ือปี พ.ศ. 2555 ขณะนีไ้ด้ครบ
ระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุงหลกัสตูรแล้ว เน่ืองจากการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสขุ ท าให้ต้องมีการผลิตบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของภาคอตุสาหกรรมทัง้ทางด้านเทคนิคและจ านวนคน ดงันัน้ คณะแพทยศาสตร์ จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงหลักสูตรดงักล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เพ่ือมุ่งผลิต  
ดษุฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถอยา่งบรูณาการในการท าวิจยัด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ สามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการท างานได้อย่างมีหลกัการ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวตักรรมได้อย่างมีคณุภาพ
และมีประสิทธิภาพ โดยมีประเดน็ส าคญัการปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้ 

1. ปรับปรุงปรัชญา และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
2. ปรับปรุงโครงสร้างหลกัสตูร แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ดงันี ้

หมวดวิชา 
แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรับปรุง หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรับปรุง 
- วิชาบงัคบั 7 หนว่ยกิต 9 หนว่ยกิต 7 หนว่ยกิต 9 หนว่ยกิต 
- วิชาเลือก ไมน้่อยกวา่ 5 หนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต 17 หนว่ยกิต 15 หนว่ยกิต 
- วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 36 หนว่ยกิต 48 หนว่ยกิต 48 หนว่ยกิต 
รวมหนว่ยกิตตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 48 หนว่ยกิต 48 หนว่ยกิต 72 หนว่ยกิต 72 หนว่ยกิต 

3. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยปรับปรุง
รหสัรายวิชา จ านวนหนว่ยกิต ค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนเปิดรายวิชาใหม ่และยกเลิกบางรายวิชา 

ซึง่ท่ีประชมุสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม
2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิ 
 

5.6  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เร่ิมเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ  ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นมา และปรับปรุงหลกัสตูรครัง้ล่าสดุเม่ือปี 2555 เน่ืองจาก
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาท่ีมีการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มาประยกุต์ใช้
ในกระบวนการเปล่ียนแปลงวตัถุดิบจากการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ 
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หรือเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทางชีวภาพท่ีมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอตุสาหกรรม ซึ่งปัจจบุนั
ประเทศไทยยงัคงประสบกับสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ในหลายด้าน ด้วยเหตนีุ ้
ท าให้การศึกษาวิจยัทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเร่ืองเร่งด่วนและจ าเป็นท่ีจะต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ ดังนัน้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เน้นให้ผู้ เรียนมีการวิจยัเชิงลึกเพ่ือพฒันาองค์ความรู้ใหม่
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ น าไปสู่การสร้างนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศได้อย่างยัง่ยืน 
โดยมีประเดน็ส าคญัการปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้ 

1. ปรับปรุงหลกัการและเหตผุล ปรัชญา และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
2. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยปรับปรุง

รหสัวิชา ช่ือวิชา จ านวนหนว่ยกิตและค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนเพิ่มรายวิชา และยกเลิกบางรายวิชา 
ซึง่ท่ีประชมุสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม

2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิ 
 

5.7  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาอาหารสขุภาพและโภชนาการ หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. .... 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เร่ิมเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อาหารสุขภาพและโภชนาการ  ตัง้แต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา และปรับปรุงหลักสูตรครัง้ล่าสุดเม่ือปี 
พ.ศ. 2555 ขณะนีไ้ด้ครบระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว เน่ืองจากแนวโน้มของการพัฒนา
อาหารของโลกในปัจจุบนัและอนาคตมีทิศทางในการพัฒนานวตักรรมอาหารในกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพ   
ในรูปของอาหารฟังก์ชัน่และผลิตภัณฑ์นิวตราซูติคอลเป็นหลกั การศึกษาวิจยัอย่างครบวงจร ตลอดห่วงโซ่
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เชิงลึก     
อย่างจริงจัง จึงเป็นเร่ืองเร่งด่วนและจ าเป็นท่ีจะต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญอย่างครบวงจร
ทางด้านอาหารสุขภาพและโภชนาการ ดังนัน้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตร
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เพ่ือมุ่งเน้นให้ดุษฎีบัณฑิต          
มีความรู้ความเข้าใจแบบสหวิทยาการในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านอาหารสุขภาพ
และโภชนาการ โดยมีประเดน็ส าคญัการปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้ 

1. ปรับปรุงปรัชญาของหลกัสตูร 
2. ปรับปรุงโครงสร้างหลกัสตูร แบบ 2.2 ดงันี ้
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หมวดวิชา หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรับปรุง 
- รายวิชาบงัคบั 16 หนว่ยกิต 17 หนว่ยกิต 
- รายวิชาเลือก 8 หนว่ยกิต 7 หนว่ยกิต 
- วิทยานิพนธ์ 48 หนว่ยกิต คงเดมิ 
รวมหนว่ยกิตตลอดหลกัสตูร 72 หนว่ยกิต คงเดมิ 

3. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยปรับปรุง
ช่ือวิชา จ านวนหนว่ยกิต ตลอดจนเปิดรายวิชาใหม ่และยกเลิกบางรายวิชา 

ซึง่ท่ีประชมุสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม
2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิ 

 
5.8  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เร่ิมเปิดสอนหลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ 
ตัง้แต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา และปรับปรุงครัง้ล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2555 ขณะนีไ้ด้ครบระยะเวลา 5 ปี  
ของการปรับปรุงหลกัสตูรแล้ว โดยการปรับปรุงหลกัสตูรในครัง้นี ้เพ่ือให้หลกัสตูรมีความทนัสมยั ตอบสนอง
ต่อสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไปทัง้ในด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เน้นการปรับปรุงในด้านการวิจัย
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งใหม่ การวิจยัด้านภยัภิบตัิธรรมชาติ การประยกุต์และบรูณาการความรู้กบังานวิจยั 
มุ่งผลิตนกัวิชาการท่ีมีความรู้ขัน้สูง สามารถท าวิจัยเชิงลึกเพ่ือสร้างองค์ความรู้ หรือนวตักรรมใหม่อย่างมี
คณุธรรมและจริยธรรม  ซึง่มีประเดน็ในการปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้

1. ปรับปรุงปรัชญา วตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร คณุสมบตัิของผู้ เข้าศึกษาและเกณฑ์
การส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรให้เหมาะสม และสอดคล้องกบัเกณฑ์สกอ. พ.ศ. 2558 

2. เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูรให้สอดคล้อง
กบัเกณฑ์สกอ. พ.ศ. 2558 

3. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยปรับเปล่ียน
ช่ือวิชา รหสัวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

ซึง่ท่ีประชมุสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 
2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิ 
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5.9  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. .... 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เร่ิมเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ตัง้แต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา และปรับปรุงครัง้ล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2555 ขณะนีไ้ด้ครบระยะเวลา 5 ปี 
ของการปรับปรุงหลกัสูตรแล้ว โดยการปรับปรุงหลกัสตูรในครัง้นี ้เพ่ือให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงและพฒันา
เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีเกิดจากการท่ีสงัคมเร่ิมตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลง เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาตมิากขึน้ และการพฒันาสิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ชว่ยพฒันาคณุภาพชีวิตของประชากร
โลกโดยรวม หลกัสตูรจึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการ เพ่ือผลตทิรัพยากรบคุคลท่ีทรงคณุคา่
และผลิตผลงานท่ีเป็นประโยชน์ เป็นท่ียอมรับในสากล  ทัง้นี ้ได้มีการออกแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ 
active and module learning ให้นกัศกึษาฝึกฝน ใฝ่รู้ ค้นคว้า เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์และท าความเข้าใจ
ตลอดชีวิตด้วยตนเองมากขึน้ ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท าวิจยัท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของการวิจยั รวมถึง
มุ่งเน้นผลิตดษุฎีบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถท างานได้ในระดบัสากลและส าเร็จการศึกษาตามโปรแกรม
การศกึษา ซึง่มีประเดน็ในการปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้

1. ปรับปรุงเป็นหลกัสตูรนานาชาติ 
2. เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูรให้สอดคล้อง

กบัเกณฑ์สกอ. พ.ศ. 2558 
3. ปรับเปล่ียนคณุสมบตัิของผู้ เข้าศกึษา ความหมายของรหสัวิชา และเกณฑ์การส าเร็จ

การศกึษาตามหลกัสตูรให้เหมาะสม 
4. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยเปล่ียน

รหสัวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ซึง่ท่ีประชมุสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 

2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิ 
 

5.10 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ      
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เร่ิมเปิดสอนหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา 
ตัง้แต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา และปรับปรุงครัง้ล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2555 ขณะนีไ้ด้ครบระยะเวลา 5 ปี 
ของการปรับปรุงหลกัสูตรแล้ว โดยการปรับปรุงหลกัสูตรในครัง้นี ้เพ่ือให้เป็นหลกัสูตรนานาชาติ ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศและมุ่งเน้นการสร้าง พฒันาบุคลากรด้านการศึกษาและการวิจยัทางด้านจลุชีววิทยา
เฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมอาหาร การปลกูพืชและการเพาะเลีย้งสตัว์ การเพิ่มมลูคา่และการแปรรูป
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วตัถดุิบทางการเกษตร การบ าบดัของเสีย การผลิตพลงังานทดแทน การใช้ประโยชน์จากจลุินทรีย์ในระบบนิเวศ 
ตลอดจนการวินิจฉยัและการรักษาโรคตดิเชือ้ รวมทัง้เป็นพลงัขบัเคล่ือนในการพฒันาภาคเศรษฐกิจให้เตบิโต
อย่างยัง่ยืน และยกระดบัการศกึษาท่ีเน้นการพฒันาบคุลากรให้เทียบเท่ามาตรฐานในระดบัสากล และสร้าง
มหาบณัฑิตท่ีมีคณุภาพทดัเทียมกบันานาชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางจลุชีววิทยาท่ีสามารถแข่งขนั
กบัประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ โดยอิงตามปรัชญาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีถือประโยชน์ของเพ่ือนมนษุย์
เป็นกิจท่ีหนึง่ ซึง่มีประเดน็การปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้

1. ปรับปรุงเป็นหลกัสตูรนานาชาติ 
2. ปรับปรุงความส าคญั / หลกัการและเหตผุล ปรัชญา วตัถปุระสงค์ ปรับปรุงองค์ประกอบ

ในหมวดท่ี 7 ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และเกณฑ์ของสกอ. พ.ศ. 2558 พร้อมทัง้เพิ่มรายวิชาเรียนในกรณี
ท่ีสอบไมผ่า่น pre-test โดยไมน่บัหนว่ยกิต จ านวน 1 รายวิชา 

3. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยเปล่ียน
ช่ือรายวิชา รหสัรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และปรับลดจ านวนหนว่ยกิตบางรายวิชา 

ซึง่ท่ีประชมุสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 
2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิ 
นอกจากนี ้ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นว่าควรจะมีการพิจารณา

ทบทวนกระบวนการ และขัน้ตอนในการปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับปริญญาเอกท่ีแสดงให้เห็นว่า
หลกัสตูรเหลา่นัน้มีความทนัสมยัและทนัตอ่วิชาการท่ีมีอยู่ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง 
 6.1 การแตง่ตัง้กรรมการประจ าคณะ 

  มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองการแตง่ตัง้ต าแหนง่ตา่ง ๆ ดงันี ้
1. การแต่งตัง้อาจารย์สุดารัตน์ ศรีรักษ์ คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะ

วิเทศศกึษา ตัง้แตว่นัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นต้นไป 
2. การแตง่ตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

ตัง้แตว่นัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นต้นไป ดงันี ้
2.1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุสลนั  อทุยั 
2.2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิริมา  ปริุนทราภิบาล 
2.3 อาจารย์วาสนา  คงขนัธ์ 
2.4 อาจารย์วีระพงศ์  ยศบญุเรือง 
2.5 อาจารย์ชาคร  ประพรหม 
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3. การแตง่ตัง้อาจารย์มะลิ  นิยมบณัฑิต คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะ    
ทนัตแพทยศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นต้นไป 

4. การแต่งตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าวิทยาเขตภูเก็ต ตัง้แต่วันท่ี 22 
มีนาคม2560 เป็นต้นไป ดงันี ้

4.1 อาจารย์วนัจิตรา  โต๊ะหวนัหลง 
4.2 อาจารย์พรพิษณุ  พรหมศวิะพลัลภ 
4.3 อาจารย์นวลนชุ  เขียวหวาน 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.2  การให้ความเห็นชอบหลกัสตูรระดบัปริญญาโท ของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 
ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) ก าหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง 
หรือการยบุรวมหลกัสตูรการศกึษาและรายวิชา ส าหรับหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบและทกัท้วงและพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยบุรวม 
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   
ให้ความเห็นชอบ นัน้ 

ซึง่สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ในคราวประชมุครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560
ให้ความเห็นชอบหลกัสตูรระดบัปริญญาโท จ านวน 10 หลกัสตูร ดงันี ้

1. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ  
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

2. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

3. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  

4. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

5. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

6. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
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7. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาจลุชีววิทยา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

8. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
9. หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
10. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาอาหารสขุภาพและโภชนาการ  

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. …. 
 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบหลกัสตูร และการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
ของสภาวิทยาเขตภเูก็ต  

ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) ก าหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง 
หรือการยบุรวมหลกัสตูรการศึกษาและรายวิชาส าหรับหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ และทกัท้วงพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาส าหรับหลักสูตรระดบัปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิ จารณา    
ให้ความเห็นชอบ นัน้ 

สภาวิทยาเขตภเูก็ต ในคราวประชมุครัง้ท่ี 12(1/2560) เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบ ดงันี ้ 

1. เห็นชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. ....) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

2. การขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (เดมิ) อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (ใหม)่ 

อาจารย์มณีเนตร  พวงมณี ** 
อาจารย์กาญจนา  ทองกลิ่น ** 
อาจารย์จนัทร์นิภา  หวงัธรรมาชีพ 
อาจารย์ชตุมิา  ตอ่เจริญ 
อาจารย์กลุวรรธน์  เชาวนวาที 

  อาจารย์มณีเนตร  พวงมณี ** 
  อาจารย์กาญจนา  ทองกลิ่น ** 
  อาจารย์ณฐัพงศ์  ทองเทพ 
  Prof. Dr.Kiyota  Hashimoto 
  อาจารย์กลุวรรธน์  เชาวนวาที 

หมายเหต ุ** อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
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3. การขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (เดมิ) อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (ใหม)่ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธ์ิ ** 
อาจารย์อซีส  นนัทอมรพงศ์ ** 
อาจารย์วรวิกา  วฒันสนุทร ** 
อาจารย์ณฐัพงศ์  ทองเทพ 
อาจารย์จิรวฒัน์  แทน่ทอง 

  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธ์ิ ** 
อาจารย์อซีส  นนัทอมรพงศ์ ** 
อาจารย์วรวิกา  วฒันสนุทร ** 
อาจารย์ขวญักมล  ดฐิกญัจน์ 
อาจารย์จิรวฒัน์  แทน่ทอง 

หมายเหต ุ** อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินการตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลยั 

                                  อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยั ดงันี ้

 

เร่ืองท่ี ประชมุวนัท่ี ประเดน็มต/ิข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 

1 ครัง้ท่ี 383 (3/2560)         
วนัท่ี 25 มีนาคม 
2560 

ควรปรับให้กรรมการรับเร่ืองร้องเรียน
ให้มีความอิสระโดยอาจจะมีคนนอก
มหาวิทยาลยัเป็นกรรมการ 

มอบรองอธิการบดีและกรรมการรับเร่ือง
ร้องเรียนน าเร่ืองนีไ้ปพิจารณา 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

7.2  การอนมุตัใิห้ลาออกจากต าแหนง่ 
ตามมตสิภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 134 (6/2530) เม่ือวนัท่ี 

21 พฤศจิกายน 2530 มีมตอินมุตัใินหลกัการให้อธิการบดีอนมุตัิการลาออกจากต าแหนง่ของผู้ด ารงต าแหนง่
ตา่งๆ และแจ้งให้สภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบนัน้  

อธิการบดีอนมุตัิให้รองศาสตราจารย์ภวูดล บตุรรัตน์ ซึง่ได้รับแตง่ตัง้เป็นรองอธิการบดี
วิทยาเขตภเูก็ต ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2558 เป็นต้นมา ลาออกจากต าแหนง่ดงักลา่ว ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 
2560 เป็นต้นไป เน่ืองจากมีปัญหาสขุภาพ 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 



 

- 29 - 
 

7.3  โครงการจดัตัง้สถานวิจยัการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจดัการของเสีย
อนัตราย 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการจดัตัง้เครือข่ายวิจยั โดยแบง่
เครือข่ายวิจยัออกเป็น 4 ประเภท คือ สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจยัความเป็นเลิศ สถานวิจยัและหนว่ยวิจยั นัน้ 

คณะการจดัการสิ่งแวดล้อมได้เสนอโครงการขอรับทนุสนบัสนุน “สถานวิจยัการประเมิน 
ทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย” โดยผู้ ช่วยศาสตราจารย์เกือ้อนันต์  เตชะโต  
คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้อ านวยการสถานวิจยัฯ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการประเมิน
ทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตรายผ่านงานวิจัยบณัฑิตศึกษาและน าเสนอในรูปแบบ
ผลงานทางวิชาการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายนกัวิจยัเพิ่มเติม โดยมุ่งแก้ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการจดัการของเสีย
อนัตรายและการประเมินทางสิ่งแวดล้อมรวมถึงสารอันตรายจากกิจกรรมพลังงาน สารก่อมะเร็ง  ฟีนอลิค  
สารอนัตรายท่ีบ าบดัได้โดยเทคโนโลยีชีวภาพ และสารอนัตรายในขยะชมุชน 

ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ท่ี 2/2560 
เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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7.4  รายงานการประชมุสภาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ครัง้ท่ี 16(6/2559) 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 

ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ได้มีการประชมุครัง้ท่ี 16(6/2559) เม่ือ
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีสาระส าคญั เช่น การเตรียมการถ่ายโอนศนูย์วิจยัและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ ง
กลุาด า รายงานผลการจดัการศกึษาในเชิงคณุภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  แนวทางสู่ความส าเร็จในการพัฒนางานวิจยัของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม  การจดัโครงการประชมุนานาชาติด้านการท่องเท่ียวและการจดัการ ประจ าปี 2559 
Tourism and Hospitality International Conference (THIC 2016)  การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ ”พลิกธุรกิจ
สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0”  การประชมุวิชาการด้านยางระดบันานาชาติ ครัง้ท่ี 3 ประจ าปี 2560 
The Third Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2017  ข้อเสนอโครงการพัฒนาศนูย์เพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเพ่ือขอรับทุนสนบัสนุนจากรัฐบาล  (ร่าง)แผนพฒันา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในชว่ง 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2575)  เป็นต้น 
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