
รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 385(5/2560) 

วนัเสาร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2560  
ณ ห้องประชมุ 202 ชัน้ 2 ส านกังานอธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 

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

ผู้มาประชมุ 
1. นายชวน  หลีกภยั     ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา   นายกสภามหาวิทยาลยั 
3. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั  อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
4. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
7. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
8.  นายวิจิตร  ณ ระนอง     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
9. นายสราวธุ  เบญจกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
10. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
11. อธิการบดี      กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ชศูกัดิ์  ลิ่มสกลุ 
12. รองอธิการบดี                 กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวฒันา 
13. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้วประดบั 
14. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และศษิย์เก่าสมัพนัธ์  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สพุจน์  โกวิทยา 

15. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์ 

16. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบตัิ 

17. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

วิทยาเขตปัตตานี 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง 
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18. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั           
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา 

19. รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ 

20. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุลกัษณ์  วิสนุทร 

21. รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะวิเทศศกึษา 
รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู 

22. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐัวิทย์  พจนตนัติ 

23. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

24. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั          
รองศาสตราจารย์อดุมผล  พืชน์ไพบลูย์ 

25. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชตเิกียรติ 

26. คณบดีคณะแพทยศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พฒุิศกัดิ ์ พทุธวิบลูย์ 

27. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บษุบง  ชยัเจริญวฒันะ 

28. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวีศกัดิ ์ นิยมบณัฑิต 

29. รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกลุ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะเภสชัศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

30. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต 

31. คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/StaffDetailchk.asp?STAFF_ID=0000505
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32. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์ 

33. คณบดีคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศกัดิ์ 

34. อาจารย์เรวดี  อึง้โพธ์ิ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะศลิปศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

35. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธนา  เพ็งแจม่ 
รักษาการในต าแหนง่รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

36. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ศภุวชัร์  มาลานนท์ 

37. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุอารี  วิบลูย์พงศ์ 

38. รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกลุ 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

39. รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

40. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกรินทร์  สงัข์ทอง  

41. คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน 

42. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม 

43. คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์มอูสัซลั  บลิแสละ       

44. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ 

45. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา 
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46. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พนัธ์  ทองชมุนมุ 

47. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ 

48. คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สชุาดา  ทิพย์มนตรี      

49. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภยั 

50. ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ยโูซะ  ตาเละ 

51. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์นิทศัน์  เพราแก้ว 

52. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกือ้กลู  สนุนัทเกษม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

53. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วนัวิสาข์  ธรรมมานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

54. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สทุธิศกัดิ์  ดือเระ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

55. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษา              กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกลุ 

56. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 

57. ผู้อ านวยการกองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางสวุิมล  คงพล 

58. หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 

59. หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นายทวาทศ  สวุรรณโร 
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ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
2. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

นายบญัญัต ิ จนัทน์เสนะ 
7. รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์จฑุามาส  ศตสขุ 
8. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภทัร  อยัรักษ์ 
9. รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั    

อาจารย์บญุประสิทธ์ิ  กฤตย์ประชา 
10. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์บดนิทร์  แวลาเตะ 
11. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ 
12. คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกลุ 
13. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนภเูก็ต   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ 
14. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วราย ุ บญุปกครอง กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1.  นายแดง  โฉมทอง      ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา 
2.  นางนิษณา  เหมกลุ      ผู้อ านวยการกองคลงั 
3.  นายสิทธิศกัดิ ์ สมบตัยิานชุิต      ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
4.  นางสาววนิดา  ตนัตธิรรมภษิูต      ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
5.  นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตั ิ      หวัหน้าผู้ตรวจสอบ หนว่ยตรวจสอบภายใน 
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เร่ิมประชมุเวลา 09.00 น. 
เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว  ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานท่ีประชมุกล่าวเปิดประชมุ และได้แนะน ารองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู รองอธิการบดีวิทยาเขต
ภเูก็ต กรรมการสภามหาวิทยาลยัใหม ่ตอ่จากนัน้ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

1.1  กรรมการท่ีขอลาประชมุ 
ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่การประชมุสภามหาวิทยาลยัในครัง้นีมี้กรรมการสภามหาวิทยาลยั

ผู้ทรงคณุวฒุิขอลาการประชมุ จ านวน 5 ราย ดงันี ้
1. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ 
2. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช 
3. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ
4. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
5. ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว 
 
ท่ีประชมุรับทราบ 

 
1.2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัอบุตัภิยั 

 อธิการบดีได้แจ้งว่าตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการศกึษาวิจยัเก่ียวกับอบุตัิภัย มหาวิทยาลยัน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินการศึกษาวิจยั โดยมี
ศาสตราจารย์นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย เป็นท่ีปรึกษา คณะท างานได้ประชุมร่วมกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย      
ท่ีวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการน า้ ซึ่งมีกิจกรรมท่ีด าเนินการไปแล้ว คือ การจดักิจกรรมศกึษาดงูานการบริหาร
จดัการน า้ ในโครงการพฒันาพืน้ท่ีหนองใหญ่ตามพระราชด าริ จงัหวดัชมุพร เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 และ
มีโครงการจัดกิจกรรมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของภาคใต้ตอนบน เพ่ือร่วมกัน
แก้ปัญหาน า้ท่วม ซึ่งจะจดัในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ท่ีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลงัจากนัน้ นกัวิจยัจะน า
ข้อมลูท่ีได้จากการสมัมนามาประมวลผลและจดัท าแผนการด าเนินการในพืน้ท่ีภาคใต้ตอนบน และหารือกบั
ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั อีกครัง้หนึ่ง และจะน าเสนอสภามหาวิทยาลยั ในเร่ืองแผนการด าเนินการ
บริหารจดัการน า้ภาคใต้ตอนบน ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 

   
ท่ีประชมุรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ครัง้ท่ี 384(4/2560)  
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2560 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  การขบัเคล่ือนระบบวิจยัตามแผนยทุธศาสตร์ 20 ปี 

รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษาได้น าเสนอข้อมลูการขบัเคล่ือนระบบวิจยั
ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ท่ีเน้นตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยน าประเด็น   
ท่ีเก่ียวข้องมาจดัท าเป็นแผนขบัเคล่ือนระบบวิจยัในอนาคต โดยยทุธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัด้านวิจยั คือ ด้านนวตักรรมและสงัคม ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลกั
ในการพฒันาภาคใต้และประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลยัเน้นการเป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ
ใน 3 มิตหิลกั ได้แก่ 

1. เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based Economy) 
2. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
3. เศรษฐกิจดจิิทลั (Digital Economy) 

  ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัทางด้านวิจยั ได้แก่  
1. ยทุธศาสตร์ 1 สร้างกลไกการท างานเชิงรุก 
     เน้นบรูณาการข้ามศาสตร์ 

- ก าหนดทิศทางท่ีมีศกัยภาพเป็นแนวรุกใหมส่ าหรับมหาวิทยาลยั โดยการบรูณาการ
ระหวา่งศาสตร์ของกลุม่สาขาวิชาในรูปแบบคลสัเตอร์ 

- สร้างกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการศาสตร์เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาของประเทศ    
อยา่งรอบด้าน 

     เน้นการสร้างความร่วมมือจากเครือขา่ย ทัง้ภายในและภายนอก 
- สร้างเครือขา่ยกบัองค์กรภายนอก โดยเฉพาะภาคธุรกิจอตุสาหกรรม 
- สร้างความเช่ือมโยงของเครือขา่ยอดุมศกึษาทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

2. ยทุธศาสตร์ 2 สร้างความเป็นผู้น าวิชาการ 
     เน้นการพัฒนางานวิจยัและนวตักรรมเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
- ความเป็นเลิศทางวิชาการระดบัโลกในสาขาท่ีมีความพร้อมสงู 
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- การมี Innovation Hub ในการสร้างนวตักรรมเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
และภาคใต้ 

- การให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่นร่วมในวิจยั 
- การจดัการทรัพยากรวิจยัและระบบวิจยั 

     เน้นพนัธกิจมหาวิทยาลยัเพ่ือสงัคม 
- เป็นองค์กรชีน้ าสงัคม 
- แก้ปัญหาและพฒันาสงัคมด้วยงานวิชาการในลกัษณะบรูณาการศาสตร์ 
- สร้างเครือขา่ย 
- สนบัสนนุให้เอือ้และจงูใจให้บคุลากรของมหาวิทยาลยัร่วมสร้างผลงานเพ่ือรับ

ใช้สงัคม 
3. ยทุธศาสตร์ 3 สร้างความเป็นนานาชาต ิ

 สร้างความร่วมมือกบัสถาบนัในตา่งประเทศด้านการเรียนการสอน วิจยั 
 จดัเวทีวิชาการระดบันานาชาต ิ

4. ยทุธศาสตร์ 4 พฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการ 
 ปรับโครงสร้างองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอน การวิจยั 
 การสร้างรายได้จากผลงานวิจัยและนวตักรรม และการลงทุนในการน านวัตกรรม   

สูเ่ชิงพาณิชย์ 
มหาวิทยาลยัได้น ายทุธศาสตร์ดงักลา่ว มาจดัท าแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงาน ดงันี ้
1. ความเป็นเลิศระดบัโลก (World-class Research Lab) 

- มีความเช่ียวชาญระดบัโลก 1-3 สาขา 
- มีผลงานในวารสาร Top 1% ของโลก เพิ่ม Nature Index 
- สร้างระบบ World-class Research Lab มีศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ และผู้ชว่ยวิจยั 
- ใช้งบประมาณ 5 ปี รวม 200 ล้านบาท  

2. การขบัเคล่ือนงานวิจยัและบณัฑิตศกึษาแบบคลสัเตอร์ 
ยทุธศาสตร์ 
- ก าหนดทิศทางท่ีมีศกัยภาพ โดยการบรูณาการระหว่างศาสตร์ในรูปแบบคลสัเตอร์ 
- สร้างกลุม่วิจยัเชิงบรูณาการศาสตร์เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาของประเทศ 
การด าเนินการ 
- ปรับรูปแบบการท างานของหน่วยงานสนบัสนุน คือ ส านกัวิจยัและพฒันา และ

บณัฑิตวิทยาลยัให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ 
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- จดักลุม่ ควบรวมหลกัสตูรท่ีคล้ายคลงึกนั 
- จดัตัง้สถาบนัวิจยัและนวตักรรม และบณัฑิตวิทยาลยัสหวิทยาการท่ีสอดคล้อง

กบัทิศทางของประเทศ เชน่ ดจิิทลั นวตักรรมการแพทย์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. ขยายทนุบณัฑิตศกึษา ASEAN Education Hub 5 ปี 

- โครงการ Education Hub สามารถเพิ่มจ านวนบณัฑิตตา่งชาตไิด้ถึง 3 เทา่  
- เป็นนกัศกึษาท่ีมีคณุภาพสงู 
- สร้างผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพ 
- โครงการระยะแรกจะหมดในปี 2561 
- ควรมีการขยายโครงการในระยะท่ี 2 

4. จดัตัง้ Holding Company  
จัดตัง้เป็นนิติบุคคล ท่ีท าธุรกิจโดยการไปร่วมลงทุนในธุรกิจ/บริษัทท่ีมีการใช้

ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลยั โดยการระดมทนุ จ านวน 100 ล้านบาท จากเงินรายได้มหาวิทยาลยั 
49 % ส่วนท่ีเหลือจากศิษย์เก่า (ไม่เกิน 30%) และเอกชน (ไม่เกิน 30%) โดยรายได้ท่ีคาดว่าจะไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7 ของเงินลงทนุในแตล่ะปี 

งานวิจยัท่ีคาดวา่จะลงทนุ 
1. ชดุอปุกรณ์ถงุทวารเทียม จากยางธรรมชาติ 
2. อปุกรณ์ผา่ตดัพงัผืดบริเวณข้อมือแบบแผลเล็ก 
3. ผงวาเนเดียมไดออกไซต์ท่ีมีคณุสมบตัเิทอโมโคมิกด้วยวิธีการเผาแบบใหม่ 
4. โพรไบโอติกจากเชือ้ Lactobacillus paracasei เพ่ือยบัยัง้การเจริญของเชือ้ก่อ

โรคในชอ่งปาก 
5. เพิ่มรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา 

วิธีการ 
5.1 การท า Technology transfer เชิงรุก 
5.2 การติดตามการช าระคา่ตอบแทน (Royalty Fee) ผลงานท่ีได้รับการอนญุาต

ใช้สิทธิไปแล้ว 
5.3 ผลกัดนัให้แหลง่ทนุท่ีให้ทนุ Proof technology ตา่ง ๆ สนบัสนนุคา่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
5.4 จดัตัง้ Holding Company 
5.5 เพิ่มผลงานวิจยัเข้าสูก่ระบวนการ Translational Research 
5.6 จัดท า Promotion ค่าอนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนจ านวนการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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6. ผลกัดนัให้เป็น Digital Innovation Hub ของประเทศตอบสนอง Thailand 4.0 
7. ผลกัดนัศนูย์วิจยัล้อยางร่วมกบับริษัทเอกชน 

1. งานวิจยั/นวตักรรมยางและการใช้ประโยชน์ (ปัจจบุนั)  
2. ต้นแบบการแปรรูปผลิตภณัฑ์ 

 2.1 ศกัยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลยั  
     - หลกัสตูรทางด้านเทคโนโลยียางและสาขาท่ีเก่ียวข้อง  
     - วิทยาลยันานาชาตยิางพารา ไทย-จีน  
     - โครงการพฒันายางพาราของประเทศไทย  
     - ความร่วมมือในประเทศ  
     - ความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา/ สถาบนัวิจยั/เอกชนในตา่งประเทศ  

 2.2 ขยายผลงานวิจยัสูเ่ชิงพาณิชย์ (Rubber city) 
     - โรงงานต้นแบบการแปรรูปรองเท้าจากยาง ธรรมชาตเิทอร์โมพลาสตกิ  
     - โรงงานแปรรูปยางรองส้นเท้า รองเท้าแตะ  
     - โรงงานแปรรูปหมอนยางพารา หมอนเจล  
     - โรงงานแปรรูปเม็ดยางธรรมชาตเิทอร์โมพลาสตกิ  

3. ศนูย์วิจยัยางล้อ  
 3.1 วิธีการด าเนินการของศนูย์ฯ  
     - สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยัและพฒันากบัหนว่ยงานวิจยั/

แหลง่สนบัสนนุทนุวิจยัหลกัของประเทศ และภาคอตุสาหกรรมยางล้ออยา่งครบวงจร  
     - ศนูย์ทดสอบยางล้อท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ  
     - พฒันาหนว่ยวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ศนูย์ออกแบบแมพ่ิมพ์ ฯลฯ) 

 3.2 การลงทนุในอตุสาหกรรมยางล้อและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง  
     - บ.ยางโอตานิ/ป.สยามอตุสาหกรรมยาง (ขยายการผลิตยางเรเดียล)  
     - อตุสาหกรรมยางล้อของจีนเข้ามาลงทนุในไทย  
     - บริษัท Continental (เร่ิมผลิต พ.ศ. 2562)  
     - การลงทนุผลิตยางผสมสารตวัเตมิ (ยางมาสเตอร์แบท)  
     - นโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มมลูคา่และปริมาณการใช้ยางพารา  

4. เพิ่มมลูคา่และปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
8. สร้างต้นแบบการท างานเชิงบรูณาการเชิงพืน้ท่ี 

- ส่งเสริมการท างานเชิงพืน้ท่ีท่ีเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม เกิดผลกระทบท่ี
สามารถประเมินได้ 
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- พัฒนาพืน้ท่ีต้นแบบของการท างานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม  โดยในช่วงปี       
พ.ศ. 2560 - 2561 มีต้นแบบจ านวน 4 พืน้ท่ี คือ ปากรอ (วิทยาเขตหาดใหญ่) ย่านตาขาว (วิทยาเขตตรัง) 
ชมุชนรอบอ่าวปัตตานี (วิทยาเขตปัตตานี) และราไวย์ (วิทยาเขตภูเก็ต) และขยายพืน้ท่ีต้นแบบเพิ่มเติมเป็น 
8 พืน้ท่ีในปี พ.ศ. 2562 

- ร่วมมือกบัหน่วยงานตา่ง ๆ เชน่ สกว. สถาบนัคลงัสมอง กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มลูนิธิปิดทองหลงัพระฯ มลูนิธิรากแก้ว ศอ.บต. กอ.รมน. ภาค 4 สสส. ฯลฯ 

- จดัสรรงบประมาณปีละไมน้่อยกวา่ 8 ล้านบาทในการขบัเคล่ือน 
- เกิดการจดัสรรทนุวิจยัและพฒันาแบบ ABC  
 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้มีความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดงันี ้
1. ความเป็นเลิศระดบัโลก (World-class Research Lab)  
 ให้วางระบบการคดัเลือก Lab ท่ีมีศกัยภาพ และมองโอกาสภายนอกเป็นตวัตัง้ 

2. การขบัเคล่ือนงานวิจยัและบณัฑิตศกึษาแบบคลสัเตอร์ 
2.1 การท างานวิจยัข้ามศาสตร์โดยร่วมกนัเป็น Cluster ขอให้ไปพิจารณารายละเอียด

โครงสร้างท่ีจะท าให้เกิดกลไกในการด าเนินงานข้ามศาสตร์ เช่น การบริหารบุคคล โดยอาจจะน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป 

2.2 ควรสร้างนกัวิจยัรุ่นใหมเ่พ่ือให้สามารถท างานได้อย่างตอ่เน่ืองกบันกัวิจยัรุ่นเก่า 
2.3 วิทยาเขตต่าง ๆ ควรมีแผนท่ีจะน าทรัพยากรท่ีมีอยู่มาท าวิจัยเร่ืองเก่ียวกับ

เศรษฐกิจและสงัคม เช่น วิทยาเขตภูเก็ตศกึษาวิจยัเร่ืองการท่องเท่ียว มีการจดัตัง้ศนูย์บริการการท่องเท่ียว 
เป็นต้น 

2.4 ควรศึกษาจ านวนหรือสัดส่วนอาจารย์ท่ีท าวิจัยตลอดจนมหาวิทยาลัยต้อง
สร้างแรงจงูใจให้อาจารย์ท าวิจยัมากขึน้ 

2.5 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปัญหาจากพืน้ท่ีท่ีตัง้อยู่ และมีการขับเคล่ือนการ
ศกึษาวิจยัอยา่งตอ่เน่ืองในเร่ืองดงักลา่ว 

3. ขยายทนุบณัฑิตศกึษา ASEAN Education Hub 5 ปี 
3.1 การเป็น ASEAN Education Hub ควรจะมีกลไกเพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาต ิ     

ให้มากขึน้ และในปัจจบุนับณัฑิตไทยมีคณุภาพลดลง จึงขอให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลยัน าประเด็นดงักล่าว
ไปพิจารณาแก้ไขด้วย 

4. จดัตัง้ Holding Company 

การจดัตัง้ Holding Company เป็นสิ่งท่ีดี ท าให้มหาวิทยาลยัสามารถน าผลงานวิจยั
ไปท าให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ยังติด     
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กบัความเป็นราชการ จงึควรจะมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกบับริษัทท่ีจะเกิดขึน้ ซึ่งสภามหาวิทยาลยั 
เห็นชอบให้มีการจดัตัง้ Holding Company เน่ืองจากเป็นการเพิ่มรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งต้องมี
กลไกในการจดัการทรัพย์สินดงักล่าว ขอให้มหาวิทยาลยัจดัท ารายละเอียดในการจดัตัง้ Holding Company 
เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป 

5. เพิ่มรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา 
    การท างานวิจยัออกไปสู่ชมุชน บางสถาบนัมีอทุยานวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานท่ีน า

ผลงานวิจยัของอาจารย์ไปตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์ 
6. ผลกัดนั Digital Innovation Hub 
 สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบและด าเนินการขบัเคล่ือนให้เห็นผลเชิงปฏิบตัิ 

7. ผลกัดนัศนูย์วิจยัล้อยางร่วมกบับริษัทเอกชน 
    สภามหาวิทยาลัยเห็นด้วยในการผลักดนัศูนย์วิจยัล้อยาง เน่ืองจากมหาวิทยาลัย      

มีความพร้อมและมีศกัยภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการสนบัสนนุของรัฐบาล ผลงานวิจยัด้านยางพารา 
ควรจะตัง้เปา้หมายให้สงูระดบัโลก สว่นงานวิจยัท่ีท าควรแยกเป็นระดบัความส าคญั และมีเปา้หมายท่ีชดัเจน 

8. สร้างต้นแบบการท างานเชิงบรูณาการเชิงพืน้ท่ีตวัอยา่ง 3 พืน้ท่ี 
    ในการท างานวิจยับรูณาการเชิงพืน้ท่ี ท าอย่างไรให้อาจารย์มีความสนใจมาท างาน   

ในลกัษณะดงักล่าวเพิ่มมากขึน้ ตลอดจนมหาวิทยาลยัควรมีแรงจูงใจ (Incentive) เช่น เป็นงานวิจยัท่ีสามารถ
น าไปขอต าแหนง่ทางวิชาการได้ อาจารย์ได้ทนุมากขึน้ เป็นต้น 

9. ข้อเสนอแนะเพ่ือการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 

    9.1 ในโอกาสท่ี ม.อ. ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐควร
จะปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ ให้เหมาะสมกบัการด าเนินงาน 

    9.2 ในการก าหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จะไม่ใช่ปัญหา แต่จะมีปัญหาในทางปฏิบตั ิ
มหาวิทยาลยัควรมีกลไกในการน านโยบายหรือยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบตัิ 

    9.3 เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลและมีผลกระทบตอ่การด าเนินชีวิต ในปัจจบุนั
ความเจริญก้าวหน้าด้านไซเบอร์ (Cyber) รวดเร็วมาก จงึควรจะมองอนาคตให้มาก งานท่ีท าควรรองรับอนาคต 

    9.4 ควรมีการดแูลและใช้ความรู้ความสามารถจากบุคลากรท่ีเกษียณแล้ว แต่ต้องมี
การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ คุณสมบัติท่ีท าให้ทรัพยากรบุคคลท่ีเกษียณแล้วท างานให้เกิดประโยชน์       
ตอ่มหาวิทยาลยัตอ่ไปได้ ตลอดจนต้องมีการดแูลรักษาทรัพยากรบคุคลท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั มหาวิทยาลยัต้องมี 
Talent Management รวมทัง้ต้องวางแผนพฒันาคน การหาอาจารย์ใหมแ่ละการส่งอาจารย์ใหม่ไปศกึษาตอ่
ตา่งประเทศเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีมีความส าคญั 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบในหลกัการ ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณา 
5.1  การแตง่ตัง้คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ 

อธิการบดีขอถอนระเบียบวาระเร่ืองการแตง่ตัง้คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ออกไปก่อน 
 

5.2  การแตง่ตัง้คณบดีคณะวิเทศศกึษา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา                            

ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ปราณี กลุละวณิชย์                          
นายวิจิตร ณ ระนอง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  คณบดี
คณะการบริการและการท่องเท่ียว ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ                    
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษาและ
น าเสนอผู้ เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศกึษาตอ่สภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ                
ได้ด าเนินการสรรหาฯ ตามล าดบัดงันี ้

1. มหาวิทยาลยัมีหนงัสือแจ้งเวียนก าหนดขัน้ตอนการสรรหาฯ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ทกุทา่นพิจารณา เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบุคลากรภายในพบบุคลากร คณะวิเทศศึกษา       
เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560 

3. แจ้งหวัหน้าหน่วยงานในคณะวิเทศศกึษา คือส านกังานคณบดี สาขาเอเชียศกึษา 
สาขาภาษาตา่งประเทศ เพ่ือจดัด าเนินการให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนักงานเงินรายได้ ท่ีเทียบเท่า
ข้าราชการ ระดบัปฏิบตัิการหรือระดบัปฏิบตัิงาน ท่ีปฏิบตัิงานในคณะวิเทศศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
นับถึงวันที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2560 ประชมุปรึกษาหารือกันในการเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะวิเทศศึกษา หน่วยงานละไม่เกิน  3 ช่ือ พร้อมทัง้คัดเลือกผู้ แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหา
คณบดีคณะวิเทศศึกษา ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 5 คน (ผู้ ท่ีจะไปให้ข้อมูลประกอบด้วย
หวัหน้าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทนหน่วยงานละ 4 คน) แล้วให้หวัหน้าหน่วยงานส่งเป็นเอกสารลบัโดยตรงต่อ
อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 

4. แจ้งให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้ ท่ีเทียบเทา่ข้าราชการ
ระดบัปฏิบตัิการหรือระดบัปฏิบตัิงานท่ีปฏิบตัิงานในคณะวิเทศศกึษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นบัถึงวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2560 ซึ่งประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศกึษา ให้เสนอช่ือต่อ
อธิการบดีประธานกรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 ช่ือ ให้ส่งเป็นเอกสารลบัโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการ
สรรหาฯ ภายในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 

5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั หากประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิเทศศกึษาเสนอช่ือคนละ 1 ช่ือ ภายในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 
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6. ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบคุลากรภายในเพ่ือพิจารณารายช่ือผู้ ท่ีจะเชิญ
มาสนทนาต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอก
พิจารณา ซึ่งมีผู้ ได้รับการเสนอช่ือ จ านวน 12 ราย ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ ได้รับการ
เสนอช่ือทัง้หมด ยกเว้นหนึ่งราย เน่ืองจากได้รับการเชิญมาสนทนาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา   
ในการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศกึษาครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 มาแล้ว เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2560 

7. ออกหนังสือเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วมาสนทนา  
โดยแจ้งให้ผู้ ท่ีจะตอบรับการสนทนาจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบัแนวคิดนโยบาย แผนการด าเนินงาน และแนวทาง
การบริหารคณะ เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากบัคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ
ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2560 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ จ านวน 5 ราย 
เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2560 

8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากบัผู้มาให้ข้อมลูการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศกึษา
ประกอบด้วยหัวหน้าส านักงานคณบดี และผู้ แทน หัวหน้าสาขา และผู้ แทนสาขา ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ           
ท่ีคณะกรรมการสรรหาทาบทามเป็นคณบดีแต่ปฏิเสธการทาบทาม ผู้ ตอบรับการเชิญมาสนทนาและ
พิจารณากลัน่กรองผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่คณบดีคณะวิเทศศกึษา เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย  ให้แต่งตัง้                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุวรรณ ทบัเท่ียง ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา ตัง้แต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 
เป็นต้นไป 

ท่ีประชมุได้ลงคะแนนลบั  ซึง่ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์เห็นด้วยกบัท่ีคณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

5.3  การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
ตามค าสัง่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี 084/2555 ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555   

สภามหาวิทยาลยัได้แตง่ตัง้ให้รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ ด ารงต าแหนง่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ตัง้แต่
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2555 ซึง่วาระการด ารงต าแหนง่ดงักล่าวจะครบก าหนด 4 ปี ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 นัน้ 

เน่ืองจากรองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันา ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2560 อีกต าแหนง่หนึง่ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ .ศ. 2538
ก าหนดไว้  ดงันี ้

“ข้อ 4 เม่ือไม่มีผู้ ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเม่ือวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี       
เป็นปีสดุท้ายเหลือเวลาไม่น้อยกวา่ 4 เดือน ให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เรียกว่า
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คณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการอ่ืนซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้จากกรรมการสภา
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” 

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 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   
ควูฒันาชยั  ศาสตราจารย์ปราณี กุลละวณิชย์  รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศึกษา  คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
เป็นเลขานกุาร 

 

5.4  นโยบายและแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ด้วยมหาวิทยาลยัได้เสนอนโยบายและแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้การจดัท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีทิศทางท่ีสอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลยัจึงได้ก าหนดทิศทาง นโยบายและ
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ซึ่งผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 4(1/2560)  
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 และท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชุมครัง้ท่ี 5/2560  
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 แล้วนัน้ ส าหรับวตัถปุระสงค์การใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัมีวตัถปุระสงค์หลกั 
เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานตามภารกิจด้านตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั ซึ่งได้รับการจดัสรรจากงบประมาณแผน่ดิน
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ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับการจัดสรร ทัง้นี ้เพ่ือให้การด าเนินงานในภารกิจนัน้ ๆ ได้คุณภาพตามเป้าหมาย 
ตลอดจนสนบัสนนุงาน/โครงการใหม่ท่ีมีความส าคญั หรือมีความจ าเป็นเร่งดว่นของมหาวิทยาลยั เพ่ือเสริม
ให้บรรลเุปา้ประสงค์ของการพฒันามหาวิทยาลยัท่ีก าหนดไว้ในแผนพฒันามหาวิทยาลยั 

ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มี
ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. ในส่วนของทิศทางอ่ืน ๆ และนโยบายอ่ืน ๆ ควรก าหนดหมวดงบประมาณท่ีชดัเจน
วา่เป็นรายการอะไรบ้าง  เน่ืองจากมียอดเงินในทิศทางและนโยบายนีเ้ป็นจ านวนมาก 

2. มหาวิทยาลยัควรมีผงับญัชีท่ีเป็นมาตรฐาน กระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ และมี
การตีราคามูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทัง้หมด เพ่ือบันทึกงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย        
ได้ครบถ้วนสมบรูณ์ 

3. มหาวิทยาลัยควรออกนโยบายเร่งรัดคณะ/หน่วยงานให้ด าเนินการบนัทึกข้อมูล    
ในระบบ โดยยดึหลกัเกณฑ์ทิศทางและแนวทางเดียวกนั พร้อมทัง้บนัทกึข้อมลูทัง้หมดให้เป็นปัจจบุนั 

4. รายงานของระบบฯ ได้มีความคลาดเคล่ือนในส่วนของการคิดเปรียบเทียบสดัสว่น   
จา่ยจริงเทียบกบัแผนในบางรายการ  ดงันัน้ ขอให้มหาวิทยาลยัไปตรวจสอบความถกูต้องอีกครัง้ 

การก าหนดอตัราเงินรายได้สมทบสว่นกลาง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2551  

หมวด 3 ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ข้อ 13 “ให้มีเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย (1) เงินรายได้
ท่ีได้มาจากการด าเนินการเป็นส่วนรวมทัง้มหาวิทยาลยั (2) เงินสมทบท่ีหกัจากรายได้ของหน่วยงานในอตัรา 
ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ” นัน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัก าหนด ดงันี ้

เงินสมทบเงินรายได้ส่วนกลาง ตาม (2) ก าหนดให้หกัสมทบในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5  
(ในกรณีคณะแพทยศาสตร์หกัสมทบในอตัราร้อยละ 7) หากเป็นรายได้จากคา่ธรรมเนียมพิเศษและโครงการ
พิเศษ ให้หกัสมทบในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 12  หรืออตัราตามประกาศของมหาวิทยาลยั      

กองทนุวิจยั 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย    

พ.ศ. 2544  ข้อ 8  “ ให้หน่วยงานจดัสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประมาณ
การรายรับ สมทบกองทนุวิจยัของหนว่ยงาน ”  ซึง่หนว่ยงานท่ีต้องจดัตัง้กองทนุวิจยั ตามระเบียบฯ ได้แก่ 

1.  มหาวิทยาลยัจดัตัง้ “กองทนุวิจยัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์” 
2.  หนว่ยงานระดบัวิทยาเขต  
3. คณะ/หน่วยงานหรือหน่วยงานภายในท่ีจดัตัง้โดยสภามหาวิทยาลยัหรือโครงการ

จดัตัง้หนว่ยงานตามประกาศของมหาวิทยาลยั (ท่ีมีพนัธกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจยั และหรือวิจยั
วิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศกึษา) 
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จึงขอเสนอทิศทาง นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทัง้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ใช้นโยบายเดียวกัน) จ านวน            
6 ทิศทาง 31 นโยบาย เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้ถือเป็นนโยบายและแนวทาง 
การจดัท างบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุมีความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการเพิ่มรายได้ เช่น รายได้จากการระดมทุน

ศิษย์เก่า รายได้ท่ีเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา รายได้ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเงินอดุหนนุการวิจยัจากแหลง่อ่ืน ๆ  รวมถึงการจดัการทรัพย์สินท่ีมีอยู ่ 

2. ควรพิจารณาการใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัย โดยให้มุ่งเน้นในเร่ืองวิชาการ
เพ่ือให้มีงานวิจยัเพิ่มมากขึน้ 

3. ควรให้ศนูย์คอมพิวเตอร์น าเสนอความคืบหน้าการพฒันาระบบ IT ท่ีใช้ในการดแูล
บริหารด้านการเงินและบัญชีในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ต่อไป ซึ่งระบบดงักล่าวจะเป็นข้อมูลให้
ผู้บริหารใช้ในการบริหารจดัการ 
    

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 
 

5.5  การแก้ไขข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยการอทุธรณ์และการร้องทกุข์ของพนกังานมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2559 และข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบตังิานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้ประกาศใช้ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการ
อทุธรณ์และการร้องทุกข์ของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 ตัง้แต่วนัท่ี 7 ธันวาคม 2559 และข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 ตัง้แตว่นัท่ี 7 
ธนัวาคม 2559 และก าหนดให้แตง่ตัง้คณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์ และคณะกรรมการจรรยาบรรณใหม่
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีข้อบงัคบัฯ มีผลใช้บงัคบั(วันท่ี 4 มิถุนายน 2560) และ        
ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตัง้ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และประธานกรรมการจรรยาบรรณมาจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ นัน้ 

เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิชดุใหม่ยงัไม่ได้โปรดเกล้าฯ จึงขอ
ขยายระยะเวลาการแต่งตัง้ประธานกรรมการทัง้ 2 ชุดออกไป 180 วันนับแต่วันท่ีมีสภามหาวิทยาลัย       
ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอแก้ไขข้อบังคับฯ     
ว่าด้วยการอทุธรณ์และการร้องทุกข์ของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 และข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 ดงัร่างข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยการอทุธรณ์และการร้องทกุข์ของพนกังาน
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มหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. .... และร่างข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. .... 

 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุขอให้ตรวจสอบและแก้ไข ดงันี ้
1. ข้อบงัคบัฯ วา่ด้วยการอทุธรณ์และการร้องทกุข์ของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในการอ้างอิงการอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  

2. ข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 ให้แก้ไข
ข้อความจากเดมิ “อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 23(2)” เป็น “อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 23(3)” 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง 
 6.1 การแตง่ตัง้กรรมการประจ าคณะ 

  มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองการแตง่ตัง้ต าแหนง่ตา่ง ๆ ดงันี ้
1. การแต่งตัง้อาจารย์พรปวีณ์  ศรีงาม คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะ

รัฐศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
2. การแต่งตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ดงันี ้
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรมาศ  สิทธินุน่ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศกัดิช์ยั  ปรีชาวีรกลุ 
3. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์ 
4. รองศาสตราจารย์อดศิา  แซเ่ตียว 

3. การแต่งตัง้ศาสตราจารย์อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ
ประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 

4. การแตง่ตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตัง้แต่
วนัท่ี 19 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ดงันี ้

1. อาจารย์คมัภีร์  คล้ามนฤมล 
2. อาจารย์ภวตั  รอดเข็ม 
3. อาจารย์ชาวดี  ง่วนสน 
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4. อาจารย์โอปอร์  ชยัสง่าพงษ์ 
5. อาจารย์วรวฒุิ  มธัยนัต์ 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.2  การแตง่ตัง้ต าแหนง่หวัหน้าฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์      
คณะแพทยศาสตร์ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้ บริหารและประเภทวิชาเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะกรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2558 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ อนุมัต ิ
การแตง่ตัง้ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัเช่ียวชาญ เม่ือคณะกรรมการบริหารงาน
บคุคลมหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ นัน้ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชุมครัง้ท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 
2560 มีมติเห็นชอบผลการคดัเลือกรายนางสาวจนัทร์ฉาย  แซ่ตัง้  ต าแหน่งพยาบาล ระดบัช านาญการพิเศษ 
ด ารงต าแหน่งพยาบาล ระดับเช่ียวชาญ หัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์          
คณะแพทยศาสตร์ ตัง้แตว่นัรายงานตวัผู้ผา่นการคดัเลือก เป็นต้นไป 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบและอนมุตักิารเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ ของสภาวิทยาเขตตรัง  

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

สภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชมุครัง้ที่ 16 (2/2560) เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2560   
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร      
คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ  คือ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 16 มกราคม 2560 ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 เป็นต้นไป 
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อาจารย์ประจ าหลกัสตูร  
ปีการศกึษา 2558 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร  
ตัง้แตภ่าค 2/2559 เป็นต้นไป 

1. อาจารย์เมธาวี  ว่องกิจ 
    คณุวฒุิ 
    - Doctor of Hotel and Tourism Management,  
      The Hong Kong Polytechnic University, 2555 
    - Master of International Tourism and Hospitality   
      Management, Griffith University, Australia, 2549 
    - บธ.บ. (การจดัการการโรงแรม) เกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่,   
      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2547 

คงเดมิ 
 

2. อาจารย์นิตยา  พร้าวงาม 
    คณุวฒุิ 
    - บธ.ม (การจดัการการทอ่งเท่ียว),  
      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2558 
    - ศศ.บ. (การโรงแรม), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี         
      ราชมงคลศรีวิชยั สงขลา, 2552 

คงเดมิ* 
ให้เป็นเลขานกุารหลกัสตูร 

3. อาจารย์อภิสรา  ตนัตสทุธิกลุ 
    คณุวฒุิ 
    - บธ.ม. (การจดัการการท่องเท่ียว),   
      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2556 
    - บธ.บ. (การจดัการการท่องเท่ียว) (เกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่), 
      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2552 

คงเดมิ* 
ให้เป็นประธานหลกัสตูร 
 

4. อาจารย์อมัมาน  โสดาหวนั* 
    คณุวฒุิ 
    - บธ.ม. (การจดัการการท่องเท่ียว),   
      มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2554 
    - บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลยั  
      รามค าแหง, 2541 

คงเดมิ 
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อาจารย์ประจ าหลกัสตูร  
ปีการศกึษา 2558 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร  
ตัง้แตภ่าค 2/2559 เป็นต้นไป 

5. อาจารย์นฤบาล  ยมะคปุต์ 
    คณุวฒุิ 
    - D.B.A., Universiti Utara Malaysia, Malaysia, 2557 
    - กจ.ม.(การจดัการทัว่ไป), มหาวิทยาลยัมหิดล, 2546 
    - รป.บ.(นโยบายสาธารณะ),    
      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2545 

คงเดมิ 

    หมายเหต*ุ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.4  การให้ความเห็นชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

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

สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 
ได้ให้ความเห็นชอบหลกัสตูร 1 หลกัสตูร คือ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ....  

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  ถอดเทปวาระเชิงนโยบาย แผนพฒันาระยะยาว 15 ปี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

อธิการบดีขอถอนระเบียบวาระท่ี 7.1 เร่ืองถอดเทปวาระเชิงนโยบาย แผนพัฒนา
ระยะยาว 15 ปี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ออกไปก่อน 
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7.2  โครงการจดัตัง้สาขาความเป็นเลิศการเพาะเลีย้งสตัว์น า้อยา่งยัง่ยืน 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการจดัตัง้เครือข่ายวิจยั โดยแบง่

เครือข่ายวิจยัออกเป็น 4 ประเภท คือ สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจยัความเป็นเลิศ สถานวิจยัและหนว่ยวิจยั นัน้ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติได้เสนอโครงการขอรับทนุสนบัสนนุ “สาขาความเป็นเลิศการ

เพาะเลีย้งสตัว์น า้อย่างยัง่ยืน” โดยผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชตุมิา  ตนัตกิิตต ิคณะทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นผู้อ านวยการ
สาขาความเป็นเลิศ โดยผ่านการพิจารณาจากท่ีประชมุคณะกรรมการส่งเสริม สนบัสนนุการจดัตัง้และด าเนินการ
เครือขา่ยวิจยั ครัง้ท่ี 8/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. สร้างความเป็นเลิศในสาขาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ให้มีความแข็งแกร่งอันดบัท่ี 1 
ของประเทศ โดยมุ่งเน้นงานวิจยัท่ีสนบัสนุนความยัง่ยืนของอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ โดยเฉพาะ 
สตัว์เศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัล าดบัต้น ๆ ของประเทศ เช่น กุ้ งทะเล และปลาเศรษฐกิจ โดยมีความร่วมมือ
ของวิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี และสรุาษฎร์ธานี ท่ีมีการเรียนการสอนและวิจยัด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

2. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการท างานวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยต่าง ๆ     
ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และหนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลยัทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน  

3. ผลิตและเผยแพร่งานวิจยัท่ีมีคณุภาพ โดยเป็นงานวิจยัท่ีมุง่เน้นการแก้ปัญหาและ
น าไปสูก่ารใช้งานในเชิงพาณิชย์ รวมถึงงานวิจยัพืน้ฐานท่ีมีความส าคญัตอ่การแก้ปัญหา  

4. เป็นแหล่งสนบัสนนุการผลิตบณัฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะท่ีเก่ียวข้อง
ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

5. เป็นเครือขา่ยการรับทนุผู้ช่วยวิจยัปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  
6. เป็นแหลง่ในการรับทนุวิจยัตา่งๆ ทางด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
7. เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ชุมชนในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลีย้ง

สตัว์น า้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ และตรวจสอบผลิตภณัฑ์ และการ ตรวจสอบ
สขุภาพสตัว์น า้ 

ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชุมครัง้ท่ี 2/2560 
เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ท่ีประชมุรับทราบ   
 

7.3  บคุลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้รับรางวลัระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ 
มหาวิทยาลยัขอรายงานเร่ืองบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับรางวลัระดบัชาติและ

ระดบันานาชาต ิดงันี ้
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รางวัลระดับชาต ิ

ล าดบัท่ี ช่ืองานวิจยั นกัวิจยั รางวลัท่ีได้รับ 

รางวลัสภาวิจยัแหง่ชาต:ิ รางวลัผลงานประดษิฐ์คิดค้น ประจ าปี 2560 รับรางวลัในงาน "วนันกัประดษิฐ์ ประจ าปี 2560" 
Thailand Inventors' Day 2017 ระหวา่งวนัท่ี 2 - 6 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร  

1. ชดุอปุกรณ์รองรับสิ่งขบัถ่ายจาก    
ทวารเทียมด้วยยางพาราสกดัโปรตีน 
(Innovation of Colostomy 
Appligance from Deproteinised 
Natural Rubber (DPNR)) 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรวิทย์  
    วาณิชย์สวุรรณ 

2. รองศาสตราจารย์วราภรณ์  ตนัรัตนกลุ 

3. อาจารย์เอกวิภ ู กาลกรณ์สรุปราณี 

4. รองศาสตราจารย์วิวฒัน์  พิชญากร 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิรัช  ทวีปรีดา 
6. นายปวนั  ไกรนรา 
7. นางสมพร  วรรณวงศ์ 
8. นายเกรียงศกัดิ ์ วงศ์พร้อมรัตน์ 

9. นายนนัทวฒัน์  พร้อมภมูิ 
10. นายถิระภทัร  เมืองแสน 

คณะแพทยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, 
คณะเภสชัศาสตร์ 

รางวลัระดบัดีมาก  
สาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

2. ชดุตรวจปริมาณเมทแอมเฟตามีน
ราคาประหยดั 
(Cost Effective Test Kit for 
Methamphetamine Quantification) 

1.  รองศาสตราจารย์อารีย์  ชดู า 
2.  รองศาสตราจารย์เพริศพิชญ์  
    คณาธารณา 
3.  ผู้ชว่ยศาตราจารย์วรวิทย์ วงศ์นิรามยักลุ 
4.  Prof.Dr.Niamh Nic Daeid 
5.  อาจารย์วชัรวดี  ลิ่มสกลุ 
6.  รองศาตราจารย์พนัธ์  ทองชมุนมุ 
7.  นายอดิศร  รัชนิพนธ์ 
8.  นางสาวจฑุาพร  เกษร 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 
คณะวิทยาศาสตร์ 
 

รางวลัระดบัดี  
สาขาวิทยาศาสตร์เคมี  
และเภสชั 
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ล าดบัท่ี ช่ืองานวิจยั นกัวิจยั รางวลัท่ีได้รับ 

3. ตวัดดูซบัคอมโพสิทชนิดใหม่ อนภุาค
แมเ่หล็กนาโน ท่อนาโนคาร์บอนผนงั
หลายชัน้และอลัจิเนตส าหรับสกดั
และเพิ่มความเข้มข้นสารพิษโพลีไซ
คลิกอะโรมาตกิไฮโดรคาร์บอน       
(A New Composite Sorbent of 
Magnetite Nanoparticles, 
Multiwalled Carbon Nanotubes 
and Alginate for the Extraction 
and Preconcentration of Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons) 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์โอภาส  บญุเกิด  
คณะวิทยาศาสตร์ 

รางวลัระดบัดี  
สาขาวิทยาศาสตร์เคมี  
และเภสชั 

4. อปุกรณ์สกดัสารสเตอร์บรัช        
แบบพกพาส าหรับการวิเคราะห์     
ยาฆา่แมลงในตวัอยา่งผกัและผลไม้ 
(A Portable Stir-brush 
Microextractor Device for 
Analysis of Contaminated 
Pesticides in Fruit and Vegetables)  

1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จงดี  บรูณชยั 
2.  รองศาสตราจารย์เพริศพิชญ์  
    คณาธารณา 
3.  รองศาสตราจารย์ปณต  ถาวรังกรู 
4.  นางสาวฝนทิพย์  มากเกลีย้ง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

รางวลัระดบัดี  
สาขาวิทยาศาสตร์เคมี  
และเภสชั 

5. ปากกาชบุเคลือบผิวและกดัผิววสัดุ
ด้วยไฟฟ้าแบบพกพา (Portable 
Electroplating and Electroetching 
Pen) 

1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรากร ลิ่มบตุร 
2.  รองศาสตราจารย์เพริศพิชญ์  
    คณาธารณา 
3.  รองศาสตราจารย์ปณต ถาวรังกรู 
คณะวิทยาศาสตร์ 

รางวลัประกาศเกียรติคณุ  
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และคณิตศาสตร์ 

รางวลัจากส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิงาน "วนันกัประดษิฐ์ ประจ าปี 2560" Thailand Inventors' Day 2017 
ระหวา่งวนัท่ี 2 - 6 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  

6. การผลิตไบโอดีเซลแบบตอ่เน่ือง  
ด้วยอลัตราโซนิกชนิดแคลมป์ทอ่  

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กฤช  สมนกึ  
2. รองศาสตราจารย์ก าพล ประทีปชยักรู 
นกัศกึษา 
1. นายทนงศกัดิ ์ ประสิทธ์ิ  
2. นายดลุยาวชัร์  พนัธุ์ยโูซ๊ะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 
รางวลันกัคดิสิ่งประดษิฐ์ 
รุ่นใหม ่ประจ าปี 2559 
ระดบัอดุมศกึษา           
กลุม่เร่ืองท่ี1 สิ่งประดษิฐ์
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลงังาน 
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ล าดบัท่ี ช่ืองานวิจยั นกัวิจยั รางวลัท่ีได้รับ 

7. ระบบผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาล์ม
แบบ 3 ขัน้ตอนด้วยเคร่ืองปฏิกรณ์ทอ่
ผสมสถิตขดเกลียว  

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กฤช  สมนกึ  

2. รองศาสตราจารย์ก าพล  ประทีปชยักรู  
นกัศกึษา 
นายณฐัพล  สร้อยสวุรรณ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 3 
รางวลันกัคดิสิ่งประดษิฐ์ 
รุ่นใหม ่ประจ าปี 2559 
ระดบัอดุมศกึษา กลุม่
เร่ืองท่ี1 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลงังาน 

8. ยางธรรมชาตเิทอร์โมพลาสติกลอกลาย
แบบ 3 มิต ิ(ส าหรับงานพิสจูน์
หลกัฐาน)  

1. อาจารย์เอกวิภ ู กาลกรณ์สรุปราณี  
2. นางสาวธีรรัตน์  เส้งสขุ 
3. อาจารย์วิสทุธ์ิ  แก้วสกลุ 

4. นางบงกช  เศวตามร์ 
5. พนัต ารวจเอกกฤษฎากร   
    เชวงศกัดิโ์สภาคย์ 

คณะวิทยาศาสตร์, มลูนิธินวตักรรม,  
ศนูย์พิสจูน์หลกัฐาน 9 ส านกังานพิสจูน์
หลกัฐานต ารวจ 

รางวลั Special Price  
กลุม่สิ่งประดษิฐ์เพ่ือ
ความมัง่คัง่   

9. เตียงถ่ายภาพรังสีทารก  นางสาวพชัรีย์  ไชยฤกษ์  
คณะแพทยศาสตร์  

Special Price จาก
ประเทศอิหร่าน 

รางวลัจากมลูนิธิเพ่ือสงัคมไทย โดยได้รับมอบโลร่างวลัและประกาศเกียรตคิณุจาก พล.อ.สรุยทุธ์ จลุานนท์ องคมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ หอประชมุกองทพัอากาศ กรุงเทพมหานคร 
10.  ศาสตราจารย์ศภุยางค์  วรวฒุิคณุชยั  

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

รางวลัสตรีตวัอยา่งแหง่ปี 
สาขาวิจยัและพฒันา 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2559  

รางวลัจากโครงการบริหารศนูย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพ่ืออนรัุกษ์พลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน รับรางวลัเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560 ณ ห้องป่ินเกล้า โรงแรมรอยลัซิตี ้ป่ินเกล้า 
กรุงเทพมหานคร 
11. แบบอาคารอนรัุกษ์พลงังาน ปี 2559  1. อาจารย์โอปอร์  ชยัสง่าพงษ์  

2. อาจารย์ชาวดี  ง่วนสน  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

โลป่ระกาศเกียรติคณุ   
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รางวัลระดับนานาชาติ 

ล าดบัท่ี ช่ืองานวิจยั นกัวิจยั รางวลัท่ีได้รับ 

รางวลั “45th International Exhibition of Inventions of Geneva” ระหวา่งวนัท่ี 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560  
ณ นครเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส 
1. หุน่จ าลองการชว่ยชีวิตขัน้พืน้ฐาน  1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิโชค       

    อนนัตเสรี  
2. อาจารย์เอกวิภ ู กาลกรณ์สรุปราณี 
3. อาจารย์วราห์  ยืนยงวิวฒัน์  
คณะแพทยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ 

รางวลัเหรียญทอง  
และรางวลั Special 
Prize จากประเทศ
มาเลเซีย 

2. แผน่แปะแก้ปวดจากสารสกดัไพล
และสารเมือกจากเมล็ดแมงลกั 

1. รองศาสตราจารย์ภาคภมูิ           

    พาณิชยปูการนนัท์ 

2. นางสาวนิตมิา  บนิดเุหล็ม  

3. นางสาวอาพาภรณ์  แก้วชทูอง  

คณะเภสชัศาสตร์ 

รางวลัเหรียญทอง 

3. ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับการตรวจ
วินิจฉยัตาเขและการดแูล 

1. รองศาสตราจารย์สภุาภรณ์  
    เตง็ไตรสรณ์  
2. รองศาสตราจารย์พรชยั 
    พฤกษ์ภทัรานนต์  
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รางวลัเหรียญทอง   

4. ไบโอแคลเซียมจากกระดกูปลาทนูา่ 1. ศาสตราจารย์สทุธวฒัน์  เบญจกลุ  
2. นายสไุลมาน  หมดัอะหลี  
3. นายธีระพล  เสนพนัธุ์  
คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

รางวลัเหรียญเงิน  
และรางวลั Special 
Prize จากประเทศเกาหลี 

5. ชดุทดสอบการปนเปือ้นสกุรในอาหาร 1. นางพจชนาถ  พทับรีุ 
2. นายอทุยั  ไทยเจริญ  
ศนูย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

รางวลัเหรียญเงิน   

 
ท่ีประชมุรับทราบ  

 




