
รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 388(8/2560) 

วนัเสาร์ท่ี 19 สิงหาคม 2560  
ณ ห้องประชมุ ชัน้ 5 ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต 

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

ผู้มาประชมุ 
1. นายชวน  หลีกภยั     ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั  อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 

ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ 
3. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
7. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
8. นายวิจิตร  ณ ระนอง     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
9.  ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
10. นายสราวธุ  เบญจกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
11. อธิการบดี      กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ชศูกัดิ์  ลิ่มสกลุ 
12. รองอธิการบดี                 กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวฒันา 
13. รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 รองศาสตราจารย์จฑุามาส  ศตสขุ 
14. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้วประดบั 
15. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และศษิย์เก่าสมัพนัธ์  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สพุจน์  โกวิทยา 

16. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภทัร  อยัรักษ์ 

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

19. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบตัิ 

20. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

วิทยาเขตปัตตานี 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง 

21. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั           
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา 

22. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์บดนิทร์  แวลาเตะ 

23. รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ 

24. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุลกัษณ์  วิสนุทร 

25. รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู 

26. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
วิทยาเขตภเูก็ต  
และรักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนภเูก็ต 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ 

27. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐัวิทย์  พจนตนัติ 

28. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลธี  ชีวะเศรษฐธรรม 
รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั วิทยาเขตปัตตานี 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

29. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อดุมผล  พืชน์ไพบลูย์ 
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30. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชตเิกียรติ 

31. อาจารย์กิตตพิงศ์  เรียบร้อย 
รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

32. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธีรวฒัน์  หงัสพฤกษ์ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและทรัพยากรการบริหาร 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะวิทยาการจดัการ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

33. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชตุมิา  ตนัตกิิตติ  
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์และบณัฑิตศกึษา 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

34. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิริรัศมิ์  ป่ินสวุรรณ 

35. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต 

36. คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ 

37. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์ 

38. คณบดีคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศกัดิ์ 

39. คณบดีคณะศลิปศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กานดา  จนัทร์แย้ม 

40. อาจารย์ธีรวฒัน์  ขวญัใจ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะนิตศิาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

41. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุอารี  วิบลูย์พงศ์ 

42. คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  

http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/StaffDetailchk.asp?STAFF_ID=0000505
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43. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกรินทร์  สงัข์ทอง 

44. คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน 

45. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กรรณิการ์  สหกะโร 
รองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศกึษา วิจยั และนวตักรรม 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

46. คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์มอูสัซลั  บลิแสละ       

47. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ 

48. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา 

49. คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกลุ 

50. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พนัธ์  ทองชมุนมุ 

51. คณบดีคณะวิเทศศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวุรรณ  ทบัเท่ียง 

52. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ 

53. คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สชุาดา  ทิพย์มนตรี      

54. อาจารย์วรางคณา  ตณัฑสนัตสิกลุ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบตักิารแทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

55. ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ยโูซะ  ตาเละ 

56. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์นิทศัน์  เพราแก้ว 
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57. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จมุพล  ช่ืนจิตต์ศริิ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

58. อาจารย์วรรณรัตน์  แซซ่ัน่  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

59. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิศกัดิ์  จนัทรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

60. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษา              กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกลุ 

61. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 

62. ผู้อ านวยการกองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางสวุิมล  คงพล 

63. หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 
 

ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา   นายกสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 นายบญัญตัิ  จนัทน์เสนะ 
7. รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกลุ 

รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
8. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ 
9. อาจารย์สรุวฒุน์  ชอ่ไม้ทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 
10. หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 

นายทวาทศ  สวุรรณโร 
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ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พงศ์ศกัดิ ์ เหลา่ดี ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
2. อาจารย์ไพศาล  บรรจสุวุรรณ์ รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
3. อาจารย์พงษ์พิช  เพชรสกลุวงศ์ ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง 
4. นายแดง  โฉมทอง ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา 
5. นางนิษณา  เหมกลุ ผู้อ านวยการกองคลงั 
6. นายสิทธิศกัดิ ์ สมบตัยิานชุิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
7. นายนิตธิร  ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองอาคารสถานท่ี 
8. นางสาววนิดา  ตนัตธิรรมภษิูต ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
9. นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตัิ หวัหน้าผู้ตรวจสอบ หนว่ยตรวจสอบภายใน 
 

เร่ิมประชมุเวลา 09.00 น. 
เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว  ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กล่าวเปิดประชมุ และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่านายกสภามหาวิทยาลยัติดภารกิจไปต่างประเทศ จึงมอบหมาย
ให้ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุแทน  จากนัน้ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
1.1  กรรมการท่ีขอลาประชมุ 

ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่การประชมุสภามหาวิทยาลยัในครัง้นีมี้กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคณุวฒุิขอลาการประชมุ จ านวน 5 ราย ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา 
2. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ 
3. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
4. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ 
5. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ครัง้ท่ี 387(7/2560)  
เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2560 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 
ไมมี่ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  ทิศทางและงานวิจยัของวิทยาเขตภเูก็ตท่ีมี Impact ตอ่จงัหวดัภเูก็ต และฝ่ังอนัดามนั 

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตได้น าเสนอทิศทางและงานวิจยัของวิทยาเขตภูเก็ตท่ีมี 
Impact ตอ่จงัหวดัภเูก็ต และฝ่ังอนัดามนั ซึง่มีประเดน็ส าคญั ดงันี ้

กรอบทิศทางภาพรวม 
- Vision : วิทยาเขตนานาชาติท่ีมีคณุภาพมาตรฐานสากล เป็นศนูย์กลางการศึกษา 

ท่ีก้าวไกลในภมูิภาคเอเชีย 
- เป็นวิทยาเขตนานาชาติ ท่ีมีขนาดเล็ก ภายใต้หลกัการ “จิ๋วแตแ่จว๋” 
- เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านการบริการและการท่องเท่ียวของเอเชีย  (Asia’s 

Education Hub of Hospitality and Tourism) มีความโดดเด่นด้านภาษาและวฒันธรรมของไทยและอาเซียน
ศกึษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการสิ่งแวดล้อมและภยัพิบตัิทางธรรมชาติ เสริมสร้างชมุชนเข้มแข็ง
และยัง่ยืน 

- เป็นเสาหลกัแหง่การพฒันาภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั โดยอาศยัความได้เปรียบของต าแหน่ง
ท่ีตัง้ World Class Destination และนโยบายของรัฐท่ีจะให้ภเูก็ตเป็นเมือง (Smart City) 1 ใน 9 ของ Super Cluster  

- การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับสากลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การผลิตงานวิจยัท่ีเน้นแก้ปัญหาของพืน้ท่ี (Area Base) และน าไปสูภ่าคปฏิบตัติอ่ยอดไปสูน่วตักรรม  

 

เปา้ประสงค์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในแผนกลยทุธ์ มหาวิทยาลยัเน้นการวิจยั
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ีสามารถสนบัสนุนการผลิตบณัฑิตอย่างมีคณุภาพ น าไปสู่การพฒันาและแก้ปัญหา
ชมุชน ท้องถ่ิน ประเทศ และภูมิภาค  วิทยาเขตภูเก็ตจึงมุ่งเน้นการท าวิจยั เพ่ือน าผลวิจยัไปแก้ปัญหา ส่งเสริม 
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และพฒันาชมุชนเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน สอดรับกบัการพฒันาเมืองภูเก็ตในด้านตา่ง ๆ เชน่ ด้านสิ่งแวดล้อม 
การท่องเท่ียว และเมืองอจัฉริยะ โดยเน้นงานวิจยัทางด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ภาษา วฒันธรรม และการ
ทอ่งเท่ียว ซึง่ผลงานวิจยัของคณะได้ถกูน าไปใช้และเผยแพร่ในระดบัชมุชน ภมูิภาคและระดบัชาติ 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  มีวิสยัทศัน์และพนัธกิจมุ่งมัน่ท าวิจยัท่ีมีผลกระทบ
ตอ่ชมุชนและสิ่งแวดล้อมด้วยผลงานวิจยัตา่ง ๆ เช่น ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยดั  โครงการการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินของจงัหวดัภูเก็ต  โครงการวิจยัเพ่ือบริหารจดัการหาดจงัหวดัภูเก็ต  โครงการพฒันาเครือขา่ย
เส้นทางการท่องเท่ียวอจัฉริยะจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั  โครงการบริหารจดัการน า้จงัหวดัภูเก็ต  โครงการ
มาตรฐานสินค้าบง่ชีท้างภมูิศาสตร์ภเูก็ต (มกุภเูก็ต)  โครงการแปลงเพศปลาเศรษฐกิจโดยวิธีทางไฟฟ้า เป็นต้น 

คณะการบริการและการท่องเท่ียว  ก าหนดทิศทางการวิจยัโดยค านึงถึงยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ Thailand 4.0  แบ่งงานวิจัยออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย H&T Marketing, Sustainability 
In H&T, ASEAN Tourism and HRD,  Risk and Crisis Management และ  Transportation รวมทัง้ผลิต
บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ฐานข้อมลู ISI นอกจากนีค้ณะได้ด าเนินงานวิจยัก่อให้เกิดประโยชน์
ตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต เช่น โครงการพฒันาศกัยภาพและ
สง่เสริมเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนต าบลราไวย์  โครงการวิจยัการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ สปาและส่งเสริมสขุภาพ
ในพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ต เป็นต้น 

คณะวิเทศศึกษา มุ่งเน้นงานวิจัยอาณาบริเวณศึกษา นานาชาติศึกษา ภาษาและ
วฒันธรรม โดยสร้างความร่วมมือในเร่ืองการเรียนการสอนและการวิจยัร่วมกบัสถานศกึษาตา่ง ๆ ทัง้ในระดบั
ภมูิภาคและนานาชาต ิเพ่ือสร้างเครือขา่ยการเรียนรู้และการวิจยัร่วมกนั โดยมีเปา้หมายสงูสดุในการแลกเปล่ียน 
และพฒันาการเรียนรู้ เพ่ือการอยู่ร่วมกนัในประชาคมโลกอย่างสนัติสขุ ซึ่งคณะได้เผยแพร่ผลงานวิจยัผ่านทาง
วารสารวิเทศศกึษา และในฐานข้อมลูระดบันานาชาติ เช่น โครงการศกึษาการจดัท าถนนคนเดินของชมุชนราไวย์  
โครงการวิจยัชาวจีนโพ้นทะเลในจงัหวดัภเูก็ต  การใช้มือถือเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ เป็นต้น 

วิทยาลยัชุมชนภูเก็ต หน่วยงานภายใต้วิทยาเขตภูเก็ต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชมุชนในด้านการพฒันาท่องเท่ียวชมุชน ส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชนสู่อาเซียน และการอบรม มคัคเุทศก์ 
โดยร่วมกบัคณะตา่ง ๆ ในวิทยาเขตภเูก็ต ในลกัษณะของ University Engagement 

นอกจากนี ้วิทยาเขตภูเก็ตยังสนับสนุนการพัฒนาภูเก็ต Smart City ในการจัดตัง้ 
Innovation Hub ร่วมกบัจงัหวดัและหนว่ยงานตา่ง ๆ นอกจากการผลิตบณัฑิตทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วยงั 
เป็นศนูย์ความเป็นเลิศ Digital ภูเก็ต ท่ีเน้นการให้ความรู้การใช้เทคโนโลยี และยงัเป็นท่ีปรึกษาร่วมพฒันา
แผนยทุธศาสตร์ด้านภาษาของจงัหวดัภเูก็ต  
 

ท่ีประชมุได้เสนอความคดิเห็นในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ ดงันี ้
1. มหาวิทยาลัยต้องน าความรู้ท่ีเกิดจากงานวิจยัไปให้เกิดประโยชน์ ต้องท าให้เกิด

ความเช่ือมโยงระหว่างงานวิจยัไปสู่การปฏิบตัิ ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก เช่น ผลงานวิจยัชดุตรวจ



 

- 9 - 
 

ฟอร์มาลินในอาหารราคาประหยดั และงานวิจยัเพ่ือบริหารจดัการหาดและน า้ในภูเก็ต ซึ่งงานวิจยัดงักล่ าว
โรงแรมและหนว่ยงานตา่ง ๆ ในภเูก็ต สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น 

2. วิทยาเขตภูเก็ตควรพิจารณาแนวทางการท างานวิจยั ซึ่งในยคุนีม้หาวิทยาลยัต้อง
ท างานให้เหมาะกบัยคุไทยแลนด์ 4.0 โดยโครงสร้างงานวิจยัต้องเปล่ียนจากโจทย์งานวิชาการเป็นตวัตัง้ จาก 
Research Based เป็น Engagement Based เป็นตัวตัง้ มหาวิทยาลัยต้องท างานร่วมกับชุมชน ต้องมี 
Partner กบัหนว่ยงานอ่ืน ๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคอตุสาหกรรมตา่ง ๆ 

การท างานวิจัยมีความส าคัญมาก วิทยาเขตภูเก็ตต้องท าฐานข้อมูล (Databased) 
ของจงัหวดัภูเก็ตและพืน้ท่ีอันดามัน มหาวิทยาลยัต้องท าความเข้าใจ Dynamic ของพืน้ท่ี ชุมชน บ้านเมือง   
ซึง่จะเช่ือมโยงกบั Engagement 

3. มหาวิทยาลยัมีภารกิจท่ีส าคญั คือ การน าองค์ความรู้ตา่ง ๆ ไปพฒันาให้เกิดประโยชน์
อย่างยัง่ยืน หากมีการบูรณาการงานวิจยัท างานร่วมกันได้จะเกิดประโยชน์ การท างานวิจยัอย่างครบวงจร 
ต้องประเมินทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส าหรับวิทยาเขตภูเก็ตซึ่งตัง้อยู่ในจังหวัดท่ีมีนักท่องเท่ียว      
จะเข้ามาจ านวนมาก ควรจะมีการศกึษาวิจยัในเชิงลึกว่าเม่ือนกัท่องเท่ียวกลบัไปแล้วต้องใช้เงินในการฟืน้ฟู
สิ่งแวดล้อมจ านวนเทา่ใด 

4. วิทยาเขตภูเก็ตควรจะมี Networking กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสร้างเครือข่ายงานวิจยั ตลอดจนมีความร่วมมือกับคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในของมหาวิทยาลยัด้วย 
เช่น ชุดตรวจฟอร์มาลินในอาหารราคาประหยดัควรจะร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ 
เป็นต้น 

5. วิทยาเขตภูเก็ตควรสร้าง Brand เพ่ือประชาสมัพันธ์วิทยาเขตภูเก็ตให้ชุมชนและ
สงัคมรู้จกัวิทยาเขตภเูก็ตมากขึน้ 

6. มหาวิทยาลัยควรจะสนับสนุนให้อาจารย์ท่ีท างานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สามารถน าผลงานไปเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการได้ 

7. ผู้บริหารของมหาวิทยาลยัควรจะรีบน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่ีประชุม
ตา่ง ๆ   ไปด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบตัแิละเกิดผลเป็นรูปธรรม 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้วิทยาเขตภเูก็ตจดัท าแผนกลยทุธ์ 
วิทยาเขตภูเก็ต ระยะ 20 ปี ท่ีมีรายละเอียด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานต่าง ๆ ทัง้นี ้โดยให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตภูเก็ตพิจารณา แล้วเสนอสภา
มหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณา 
5.1  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2559 - มีนาคม 2560 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตามค าสัง่ท่ี 002/2558  ลงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้จดัประชมุจ านวน 4 ครัง้ และได้ด าเนินการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตรวจสอบผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ในรอบ 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2559 - มีนาคม 2560  ซึง่มีรายงานผลการด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา ดงันี ้

1.  ก ากบัดแูลการบริหารจดัการฝ่ายบริหาร 
1.1 การพฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลการบริหารจัดการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นระบบท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาขึน้ใช้เอง  ได้แก่  
ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศบุคลากร ระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิจยั และระบบสารสนเทศเพ่ือการสนบัสนนุ 

2.  ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในตัง้แต่เดือนตลุาคม 2559 - มีนาคม 2560 

จ านวน 10 เร่ือง/หน่วยงาน เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2560 และได้รายงานผลการ
ตรวจสอบตอ่มหาวิทยาลยั ซึ่งอธิการบดีได้สัง่การให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วย
ตรวจสอบภายใน  มีผลการตรวจสอบท่ีส าคญัดงันี ้

2.1 การตรวจสอบด้านการเงินการบญัชี 
2.1.1  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยของบคุลากรภาครัฐท่ีมีรายได้ตัง้แต ่30,000 บาทขึน้ไป 

ของวิทยาเขตภเูก็ต และวิทยาเขตปัตตานี 
2.1.2 การประเมินผลการปฏิบตังิานด้านบญัชีการเงินประจ าปีงบประมาณ 2559 

(รอบท่ี 2) 
2.1.3 ด้านการเงินงบประมาณและบญัชีการรับ-จา่ยเงิน  คณะนิติศาสตร์ 

2.2  การตรวจสอบด้านพสัด ุ
2.2.1 การจดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 

e-bidding) คณะทรัพยากรธรรมชาต ิคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และกองคลงั วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2.3  การตรวจสอบด้านการควบคมุภายใน 

2.3.1 ประเมินการควบคมุภายในรอบ 12 เดือน ระดบัมหาวิทยาลยั  ได้จดัท า
รายงานเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
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2.3.2 ประเมินการควบคมุภายในรอบ 12 เดือน ระดบัหนว่ยงานยอ่ย 
2.4  การติดตามการปฏิบตัติามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้
1) ในเว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) มีโปรแกรมการค านวณภาษี      

ซึง่บคุลากรมหาวิทยาลยัสามารถค านวณเองได้ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายต้องท าให้ถกูต้อง หากหน่วยงานหกัภาษี
ไมค่รบถ้วน เจ้าหน้าท่ีการเงินและผู้ มีเงินได้ต้องร่วมกนัรับผิด  

2) การควบคมุทางการเงินของหน่วยงานขนาดเล็ก ซึ่งมีข้อจ ากดัเจ้าหน้าท่ีการเงิน
บญัชีเพียงคนเดียว ให้มหาวิทยาลยัจดัจ้างบคุคลภายนอกช่วยในการตรวจสอบและจดัท าบญัชีการเงิน เพ่ือให้
สามารถแบง่แยกหน้าท่ีสอบทานระหวา่งกนัตามหลกัการควบคมุภายในท่ีดี   

3) การจดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 
e-bidding) ให้ผู้ รับผิดชอบการปฏิบตัิงานศกึษาระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และแจ้งให้ทกุคณะด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง
ให้ถกูต้อง 

3.  ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคมุภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้
1) PSU Safety Goals การพัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษ ควรมีการเรียน

ภาษาองักฤษให้เพิ่มมากขึน้ มีการสร้างแรงจงูใจให้นกัศกึษา เช่น การมีประกาศนียบตัร (Certificate) การเรียนรู้
ด้วยตนเองของนกัศกึษา หรือบนัทกึในใบแสดงผลการศกึษา (Transcript)  

2) PSU Safety Goals ด้านความปลอดภยั ควรมีการบ ารุงรักษากล้องวงจรปิด 
(CCTV) และระแวดระวงัเพ่ือลดความสญูเสียท่ีอาจเกิดขึน้ 

4. ติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล (Good Governance)  

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอในรอบถดัไป 
5. ความเส่ียงทางการเงินของมหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอในรอบถดัไป 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามท่ีเสนอ ทัง้นี ้โดยขอให้ผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลยัน าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาด าเนินการ 

 
5.2  การแตง่ตัง้คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์สนิท อกัษรแก้ว 
ศาสตราจารย์นกัสิทธ์ ควูฒันาชยั  คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร 



 

- 12 - 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ
ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และน าเสนอผู้ เหมาะสมด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตอ่สภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการ
สรรหาฯ ตามล าดบัดงันี ้

1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขัน้ตอนการสรรหา ให้คณะกรรมการ

สรรหาฯ ทกุทา่นพิจารณา เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบคุลากรภายในพบบคุลากรคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 

3. แจ้งหวัหน้าหน่วยงานระดบัภาควิชา จ านวน 8 หน่วยงานในคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
คือ ส านกังานเลขานกุาร ภาควิชาพืชศาสตร์ ภาควิชาสตัวศาสตร์ ภาควิชาพฒันาการเกษตร ภาควิชาวาริชศาสตร์ 
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ภาควิชาธรณีศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการเพ่ือจัดด าเนินการให้ข้าราชการ 
พนกังานมหาวิทยาลยั พนักงานเงินรายได้ ที่เทียบเท่าข้าราชการระดับปฏิบัติการหรือระดบัปฏิบตัิงาน  
ท่ีปฏิบตัิงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติมาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2 ปี นบัถึงวนัท่ี 14 มิถนุายน 2560 (วนัท่ีกรรมการ
สรรหาฯ ไปพบบุคลากรคณะฯ) ประชุมปรึกษาหารือกนัในการเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่คณบดี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยงานละไม่เกิน 3 ช่ือ พร้อมทัง้คดัเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมลูการสรรหา
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 2 คน (ผู้ ท่ีจะไปให้ข้อมลู ประกอบด้วย
หวัหน้าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทนหน่วยงานละ 1 คน รวมจ านวน 16 คน) แล้วให้หวัหน้าหน่วยงานส่งเป็น
เอกสารลับโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวันท่ี 29 มิถุนายน 2560 เม่ือวันท่ี 16 
มิถนุายน 2560 

4. แจ้งให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้ท่ีเทียบเท่าข้าราชการ
ระดบัปฏิบตัิการหรือระดบัปฏิบตัิงาน ท่ีปฏิบตัิงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนบัถึง
วนัท่ี 14 มิถนุายน 2560 ซึ่งประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เสนอช่ือต่ออธิการบดีประธานกรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 ช่ือ ให้ส่งเป็นเอกสารลบัโดยตรงต่ออธิการบดี 
ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2560   

5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั หากประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เสนอช่ือคนละ 1 ช่ือ ภายในวันท่ี 29 มิถนุายน 2560   

6. ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบคุลากรภายใน เพ่ือพิจารณารายช่ือผู้ ท่ีจะเชิญ
มาสนทนาต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายนอกพิจารณา ซึ่งมีผู้ ได้รับการเสนอช่ือ จ านวน 8 ราย ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ ได้รับ
การเสนอช่ือ จ านวน 5 ราย เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม  2560 
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7. ออกหนงัสือเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วมาสนทนา 
โดยแจ้งให้ผู้ ท่ีจะตอบรับการสนทนาจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกับแนวคิด นโยบาย แผนการด าเนินงาน และแนวทาง
การบริหารคณะ เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากบัคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ
ภายในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหา จ านวน 2 ราย 
เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม  2560 

8. ออกหนงัสือแจ้งผู้ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ไมไ่ด้เชิญมาสนทนา
ต าแหนง่คณบดี (ซึง่ไมใ่ชผู่้ เสนอช่ือตนเอง และไมเ่ป็นบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั) โดยแจ้งการตอบรับภายใน
วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสรรหาฯ 

9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากบัผู้มาให้ข้อมลูการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ประกอบด้วย หวัหน้าหน่วยงาน/หวัหน้าภาควิชา บคุลากรท่ีเป็นผู้แทนหน่วยงาน/ผู้แทนภาควิชา ผู้ ได้รับการ
เสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาไม่ได้เชิญมาสนทนาต าแหน่งคณบดี และสนทนากบัผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา 
และพิจารณากลั่นกรองทาบทามผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เม่ือวนัท่ี 7 
สิงหาคม 2560 

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้แตง่ตัง้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ทวีศกัดิ์ นิยมบณัฑิต ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตัง้แต่วนัท่ี 1 กันยายน 
2560 เป็นต้นไป 

ท่ีประชมุได้ลงคะแนนลบั  ซึ่งท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับท่ีคณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวีศกัดิ ์ 
นิยมบณัฑิต ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาต ิตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2560 เป็นต้นไป 

 
5.3  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชมุ    
ครัง้ท่ี 53(4/2560) เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติ
เก่ียวกบัการก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน 16 ราย ดงันี ้

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
1.1  อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน 12 ราย 

1.1.1 อาจารย์กมัพล  เอ่ียมพนากิจ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหนง่อาจารย์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายรุศาสตร์ 
ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 18 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์  
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1.1.2 อาจารย์สุรีรัตน์  รงเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสขุศกึษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี  11 สิงหาคม  2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.3 อาจารย์สภุาวดี  เนาว์รุ่งโรจน์ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาทนัตกรรมอนรัุกษ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ทนัตแพทยศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.4 อาจารย์ยุทธพงษ์  สังข์น้อย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
วาริชศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 7 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบรูณ์ 

1.1.5 อาจารย์ปัญญยศ  ไชยกาฬ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 19 เมษายน 2559 เป็นต้นไป เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.6 อาจารย์ไชยวฒัน์  รงค์สยามานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 30 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบรูณ์ 

1.1.7 อาจารย์ลดัดา  ลีละวฒัน์วฒันา พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
สงักดัภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี ทัง้นี ้
ตัง้แตว่นัท่ี 4 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.8 อาจารย์เรวดี  อึง้โพธ์ิ  พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหนง่อาจารย์ ภาควิชา
สารัตถศกึษา คณะศลิปศาสตร์ ซึง่ขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี ทัง้นี  ้ตัง้แตว่นัท่ี 
24 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.9 Mr. Karthikeyan  Venkatachalam พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง  
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ี
คณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 
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1.1.10 อาจารย์สิทธิชยั  พิริยคณุธร ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทัง้นี  ้ตัง้แต่วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.11 อาจารย์รตพร เดอะ ยง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์      
คณะวิเทศศึกษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชามานุษยวิทยา ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี  9 
กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.12 อาจารย์ก าแหง  วฒันเสน ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.2  อนมุตัใิห้แตง่ตัง้รองศาสตราจารย์ จ านวน  2  ราย 
1.2.1 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อภิรดี  แซ่ลิ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น        
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจน์สนุภสั  บาลทิพย์ (ช่ือเดิมขวญัตา  บาลทิพย์) 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์     
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 
ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.3  อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์ จ านวน  1  ราย 
1.3.1 รองศาสตราจารย์เสาวลกัษณ์  พงษ์ไพจิตร ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 

อดุมศกึษา ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์โดยวิธีท่ี 2 สาขาวิชา
จลุชีววิทยา ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 11 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบรูณ์ 

1.4  อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขัน้สงู  จ านวน  1  ราย 
1.4.1 ศาสตราจารย์วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขัน้สูง 
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 
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1.5  ไมอ่นมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
1.5.1 อาจารย์ปิยวรรณ  ปิยะกาญจน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 

ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจีนศกึษา 

2. การขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ รายผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิชญา  พรรคทองสขุ 
คณะแพทยศาสตร์ 

ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ได้พิจารณากรณีการขอก าหนดต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ รายผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิชญา พรรคทองสุข แล้วเห็นว่า ผลงานหนังสือเร่ือง Primary,  
Secondary and Tertiary Prevention of Asbestos-related disease ไม่ปรากฏว่าได้พิมพ์เผยแพร่โดยโรงพิมพ์ 
(Printing House) หรือส านักพิมพ์ (Publishing House) ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนดจึงมีมติให้สภา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ตรวจสอบการเผยแพร่หนงัสือเร่ืองดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานหนงัสือเร่ือง Primary, Secondary and 
Tertiary Prevention of Asbestos-related disease แล้วมีมติเห็นว่าหนงัสือดงักล่าวได้เผยแพร่โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์
อย่างกว้างขวางตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ท่ีประชมุจึงมีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา 
พรรคทองสขุ คณะแพทยศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ตัง้แต่วนัท่ี 6 
ตลุาคม 2554  

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 12 ราย  รองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย  ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือน
ขัน้สงู จ านวน 1 ราย  ไม่เห็นชอบให้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหนง่ทางวิชาการเสนอ 

 
5.4  อนมุตัิการตอ่เวลาราชการของผู้ เกษียณอายรุาชการ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 

ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ตอ่เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 ก าหนดไว้ดงันี ้

ข้อ 6 ข้าราชการท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ตอ่เวลาราชการ ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
(1) ต าแหน่งศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ ภายในวนัสิน้ปีงบประมาณของปีท่ีเกษียณอายรุาชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ซึ่งได้ย่ืน

ค าขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อนย่ืนค าขอต่อเวลาราชการ ก็ให้มีสิทธิย่ืนได้แตม่หาวิทยาลยั
จะต่อเวลาราชการให้บุคคลนัน้ได้ก็ต่อเม่ือมีค าสั่งแต่งตัง้ให้ผู้นัน้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ก่อนสิน้       
ปีงบประมาณท่ีเกษียณอายรุาชการ 
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(2) เป็นผู้ เกษียณอายรุาชการ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป 
(3) คณุสมบตัอ่ืินท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด 
(4) มีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการย้อนหลงั 3 ปี จนถึงวนัสิน้ปีงบประมาณของ

ปีท่ีเกษียณอายรุาชการ ดงันี ้
(ก) ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานภาระงานขัน้ต ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบนั 

อดุมศกึษา ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด 
(ข) มีผลงานทางวิชาการ อนัได้แก่ ต ารา หนังสือ งานวิจยั ผลงานทางวิชาการ 

ในลกัษณะอ่ืนอย่างใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งรวมกนัเฉล่ียปีละ 1 เลม่หรือรายการ หรือบทความทางวิชาการ
เฉล่ียปีละไมน้่อยกวา่ 3 เร่ือง ทัง้นี ้เฉพาะท่ีได้รับการเผยแพร่ และมีคณุภาพตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

ในกรณีท่ีผู้ขอตอ่เวลาราชการด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ให้ลดบทความทางวิชาการ
เหลือเฉล่ียปีละไมน้่อยกว่า 2 เร่ือง 

ในกรณีท่ีผู้ขอตอ่เวลาราชการด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ ไม่ครบ 
3 ปี ให้น าผลงานทางวิชาการในขณะด ารงต าแหนง่ก่อนหน้านัน้มานบัรวมได้ 

สภามหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 371(1/2559) เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2559 ได้มี
มตเิห็นชอบเกณฑ์ในการพิจารณากลัน่กรองการตอ่เวลาราชการ ดงันี ้

1. เป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
และ 

2. ด ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์ หรือ 
3. กรณีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้พิจารณาถึงเหตผุลความจ าเป็นท่ีจะต้องรักษา

คณาจารย์ให้ปฏิบตังิานตอ่ หากไมต่อ่เวลาราชการก็จะมีผลกระทบอยา่งยิ่งกบัคณะ/หน่วยงาน เชน่ 
3.1 เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีหาผู้ ท่ีจะท า

หน้าท่ีแทนได้ยาก  
3.2 การเป็นอาจารย์คมุวิทยานิพนธ์นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา หรือการเป็นอาจารย์

ประจ าหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 
3.3 การเป็นพ่ีเลีย้งบม่เพาะนกัวิจยั และถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัวิจยัใหม่ 

ซึ่ง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 มีข้าราชการท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีวุฒิ
ปริญญาเอก และต าแหน่งศาสตราจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการ จ านวน 7 ราย โดยมีผู้ขอต่อเวลาราชการ
จ านวน 5 ราย คณะโดยคณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงานได้พิจารณาบคุคลภายในคณะ/หนว่ยงาน จาก
ข้อมลูภาระงานและผลงานทางวิชาการย้อนหลงั 3 ปี  แผนอตัราก าลงั 4 ปี และสาขาวิชาท่ีมีความขาดแคลน
และจ าเป็นต้องรักษาคณาจารย์ให้ปฏิบตัิงานตอ่ภายหลงัเกษียณอายุราชการ  เกณฑ์การพิจารณาต่อเวลา
ราชการท่ีสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบตามมติสภามหาวิทยาลยัในคราวประชุมครัง้ท่ี 371(1/2559) 
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เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2559 และคุณสมบัติของผู้ ท่ีจะได้รับการต่อเวลาราชการ ตามข้อ 6 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การต่อเวลาราชการของข้าราชการ         
พลเรือนในมหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 แล้ว เห็นสมควรให้ตอ่เวลาราชการ จ านวน 5 ราย ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์สาวิตรี  อษัณางค์กรชยั คณะแพทยศาสตร์ 
2. ศาสตราจารย์รวี  เถียรไพศาล  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
3. ศาสตราจารย์วิมล  ตนัตไิชยากลุ คณะเภสชัศาสตร์ 
4. ศาสตราจารย์วชัรินทร์  รุกขไชยศริิกลุ คณะวิทยาศาสตร์ 
5. รองศาสตราจารย์นงเยาว์  สวา่งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์    

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 6 
มิถนุายน 2560 เห็นชอบให้ตอ่เวลาราชการ จ านวน 5 ราย ตามท่ีคณะเสนอ   

ท่ีประชมุคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการตอ่เวลาราชการ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 
1/2560 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ตอ่เวลาราชการ จ านวน 5 ราย ตามท่ีคณะเสนอ 
และตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเห็นชอบ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการต่อเวลาราชการของผู้ เกษียณ 
อายุราชการ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 จ านวน 5 ราย คือ ศาสตราจารย์สาวิตรี อษัณางค์กรชยั คณะแพทยศาสตร์  
ศาสตราจารย์รวี เถียรไพศาล คณะทนัตแพทยศาสตร์  ศาสตราจารย์วิมล ตนัติไชยากุล  คณะเภสชัศาสตร์  
ศาสตราจารย์วชัรินทร์ รุกขไชยศริิกลุ คณะวิทยาศาสตร์  และรองศาสตราจารย์นงเยาว์  สว่างเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 
ตามท่ีเสนอ  

 
5.5  การก าหนดโครงสร้างภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประธานท่ีประชมุขอเล่ือนระเบียบวาระท่ี 5.5 การก าหนดโครงสร้างภายในมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ และให้น าเสนอในการประชมุสภามหาวิทยาลยัครัง้ตอ่ไป 

 
5.6  การเสนอขอจดัตัง้วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนดให้วิทยาเขตภูเก็ตเป็นวิทยาเขตนานาชาต ิ     
เน้นการจดัการศึกษาและบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งสู่มาตรฐานระดบัสากลและเป็น
เสาหลักแห่งการพัฒนาภาคใต้ฝ่ังอันดามัน โดยอาศัยความได้เปรียบของต าแหน่งท่ีตัง้และนโยบายของ
รัฐบาลท่ีจะให้ภูเก็ตเป็นเมืองน าร่องด้าน Smart City (1 ใน 9 ของ Super Cluster) การจัดตัง้วิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์เป็นไปตามนโยบายและหลกัการของมหาวิทยาลยัท่ีต้องการควบรวมหน่วยงานหรือสาขาวิชา   
ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีการจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหลกัสูตร

http://meeting.psu.ac.th/meeting/EM47/82560/5.4_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งมีเนือ้หาวิชาใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ มีหน้าท่ีผลิตบณัฑิตและผลงานวิจัย   
ด้านการวิเคราะห์ข้อมลูและวิศวกรรมดิจิทลั (Data Analytics and Digital Engineering) โดยเน้นหวัข้อวิจยั
ท่ีมีความส าคัญกับองค์ความรู้ด้าน Internet of Things, Robotics, Cloud and Network Computing, Big Data, 
Digital Economy, Financial Technology และ Business Analytics โดยจะเน้นทัง้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม 
เทคโนโลยี การประมวลผลข้อมลู และการจดัการเชิงธุรกิจ  

ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 
4 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ท่ีประชมุมีข้อเสนอแนะและความคดิเห็นในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้
1. การท่ีมหาวิทยาลยัจะด าเนินงานให้สอดคล้องกบั Thailand 4.0 การจดัตัง้หน่วยงาน

วิชาการ ต้องมี Engagement Platform, Engagement Strategy และ Engagement Partner ในแผนการก่อตัง้ 
ควรมีความร่วมมือกับ Engagement Partner ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะหา Potential Partner ในด้านต่าง ๆ    
ท่ีสามารถช่วยยกระดับ Technical Competition ของมหาวิทยาลัย และเช่ือมโยงเข้ากับ Smart City ของ
จงัหวดัภเูก็ต รวมทัง้การสร้างเครือขา่ยกบัภาคเอกชน             

2. การจดัตัง้วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตภเูก็ต ควรจะเน้นการผลิตบณัฑิต
ท่ีมีคณุภาพ เน่ืองจากปัจจุบนัมีสถาบนัการศึกษาหลายสถาบนัผลิตบณัฑิตในสาขา Digital ไม่มีคุณภาพ
เทา่ท่ีควร 

3. เอกสารแบบฟอร์มเสนอจดัตัง้วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ยงัขาดข้อมูล
ท่ีส าคัญในหลายด้าน เช่น ข้อมูลบัณฑิตท่ีจบการศึกษาแล้วเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการหรือไม ่
ข้อมลูอาจารย์ผู้สอนควรระบวุ่าส าเร็จการศกึษาจากสถาบนัและสาขาใด มีผลงานอะไรบ้าง มีอาจารย์ท่ีเช่ียวชาญ
ในสาขา Digital Analytics และ Digital Engineer หรือไม่ ในส่วนของแผนการด าเนินงานท่ีจะมีการเปิดสอน
ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ในระยะแรกควรผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีคณุภาพก่อนท่ีจะเปิดสอน
ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก และในด้านงานวิจยัเน่ืองจากศาสตร์สาขาด้านคอมพิวเตอร์มีการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว เป็นต้น 

4. จากข้อมลูการวิเคราะห์ของกองแผนงานได้ระบวุา่ในการจดัตัง้วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต มุ่งเน้นการบริหารจัดการท่ีสามารถเลีย้งตวัเองได้ ซึ่งท่ีประชุมตัง้ข้อสงัเกตว่า อาจจะท าได้
คอ่นข้างยาก หากต้องค านงึถึงคณุภาพบณัฑิตด้วย 

5. มหาวิทยาลยัควรสนบัสนนุให้หนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีจดัการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์
ร่วมมือกบัวิทยาเขตภเูก็ตในการเปิดสอนสาขา Digital และ Engineering เชน่ ควรจะมีความร่วมมือทางวิชาการ
กบัคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
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6. ในระยะยาวการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ มหาวิทยาลยัต้องเปล่ียนวฒันธรรม
องค์กร วิธีคดิในการท างาน และควรมีการสร้างเครือขา่ยกบัภาคเอกชน 

7. วิทยาเขตภูเก็ตควรปรึกษาหารือกับผู้ เช่ียวชาญด้าน Digital รวมทัง้ศึกษาดงูานจาก
หน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านนี ้เช่น รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคณุวฒุิ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นต้น 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลกัการให้มีการด าเนินการ
จัดตัง้วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ทัง้นี ้ให้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เสนอสภาวิทยาเขตภูเก็ต
พิจารณาโดยให้น าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัไปประกอบการพิจารณา 

 
5.7  การตัง้ช่ืออาคารบริหารคณะเภสชัศาสตร์ (อาคาร 1) เป็นช่ือ “อาคารสนุาลินี นิโครธานนท์” 

ด้วยคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะตัง้ช่ืออาคาร
บริหารคณะเภสชัศาสตร์ (อาคาร 1) ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของคณะเภสชัศาสตร์ สร้างขึน้เม่ือประมาณปี 
พ.ศ. 2522 โดยใช้ช่ือ “อาคารสุนาลินี นิโครธานนท์” เพ่ือเชิดชูเกียรติประวัติและคุณงามความดีของ         
รองศาสตราจารย์สนุาลินี  นิโครธานนท์ ผู้ก่อตัง้คณะเภสชัศาสตร์และเป็นคณบดีท่านแรกของคณะเภสชัศาสตร์ 
โดยรองศาสตราจารย์สุนาลินี นิโครธานนท์ เป็นผู้ วางรากฐานทางวิชาการด้านสาขาวิชาชีพเภสัชศาสตร์
ให้แก่คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นคณะเภสชัศาสตร์แห่งแรกของภาคใต้ ปัจจบุนั
รองศาสตราจารย์สุนาลินี  นิโครธานนท์ ได้เสียชีวิตแล้วเม่ือเดือนพฤษภาคม 2559 คณะเภสชัศาสตร์จึงได้
ด าเนินการขออนญุาตใช้ช่ือของรองศาสตราจารย์สนุาลินี นิโครธานนท์ เป็นช่ืออาคาร 1 จากทายาท  

ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 9/2560 เม่ือวนัท่ี 
1 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตักิารตัง้ช่ืออาคารบริหาร 
คณะเภสชัศาสตร์ (อาคาร 1) เป็นช่ือ อาคารสนุาลินี นิโครธานนท์ ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง 

6.1  การแตง่ตัง้หวัหน้าสาขาวิชา 
มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองการแตง่ตัง้อาจารย์สภุสัรา  ขนุศรี คณาจารย์ประจ าเป็นหวัหน้า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตัง้แตว่นัท่ี 8 มิถนุายน 2560 เป็นต้นไป 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
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6.2  การให้ความเห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงช่ือหลกัสตูร การขออนมุตัหิลกัสตูร และการ
ขอเปล่ียนแปลง/เพิ่มเตมิอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย์ประจ 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 และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา     
ให้ความเห็นชอบ นัน้ 

สภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครัง้ท่ี 13(2/2560) เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงช่ือหลกัสตูร การขออนุมตัิหลกัสูตร และการขอเปล่ียนแปลง/
เพิ่มเตมิอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ดงันี ้

1. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงช่ือหลักสูตร และขออนุมัติหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. ....) คณะการบริการและ 
การทอ่งเท่ียว 

2. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการการบริการ (หลกัสตูรนานาชาติ/หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะการบริการและการทอ่งเท่ียว 

เดมิ ใหม ่ เหตผุล 
อาจารย์พชัรพิมล อภิธรรมบณัฑิต* อาจารย์พชัรพิมล อภิธรรมบณัฑิต* คงเดมิ 
อาจารย์ชยันนัท์  ไชยเสน*   อาจารย์ชยันนัต์  ไชยเสน*   คงเดมิ (แตแ่ก้ไขช่ือให้ถกูต้อง) 
อาจารย์ประทีป  เวทย์ประสิทธ์ิ อาจารย์ประทีป  เวทย์ประสิทธ์ิ คงเดมิ 
อาจารย์ปทมุมาลยั  พฒัโร อาจารย์ปทมุมาลยั  พฒัโร คงเดมิ 
อาจารย์สรุรักษ์  วิชชปัุญญ์กลุ อาจารย์กฤตภาส  ขวญัยืน เปล่ียนจากอาจารย์สรุรักษ์ วิชชปัุญญ์กลุ 

เป็นอาจารย์กฤตภาส ขวญัยืน  
หมายเหต ุ* อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

3. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการการทอ่งเท่ียว (หลกัสตูรนานาชาติ/หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะการบริการและการท่องเท่ียว 

เดมิ ใหม ่ เหตผุล 
อาจารย์กมลธรณ์  พรหมพิทกัษ์* อาจารย์กมลธรณ์  พรหมพิทกัษ์* คงเดมิ 
Mr. Colin Chi Hang Law อาจารย์ปฐวี  อินทร์สวุรรณโณ ย้าย Mr. Colin Chi Hang Law    

ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรอ่ืน 
และเพิ่มอาจารย์ปฐวี อินทร์สวุรรณโณ 
แทน 
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เดมิ ใหม ่ เหตผุล 
อาจารย์สมุธัยา  ธรรมจกัร* อาจารย์สมุธัยา  ธรรมจกัร* คงเดมิ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สร์ิุขวญั   
ถิรสตัยาพิทกัษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อารีย์ฏา   
ถิรสตัยาพิทกัษ์ 

คงเดมิ แตเ่ปล่ียนช่ือ 

อาจารย์พิสิทธ์ิ  ตนัตพิิสิฐกลุ 
 

อาจารย์สรุรักษ์  วิชชปัุญญ์กลุ 
 

เปล่ียนอาจารย์สรุรักษ์ วิชชปัุญญ์กลุ 
แทน  

หมายเหต ุ* อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

4. เห็นชอบการเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติม อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิเทศศกึษา (หลกัสตูรนานาชาติ/หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558)       
คณะวิเทศศกึษา 

เดมิ ใหม ่ เหตผุล 

 วิชาเอกเกาหลีศกึษา  

อาจารย์ปญุชิดา แสนพิทกัษ์* อาจารย์ปญุชิดา แสนพิทกัษ์* คงเดมิ 

Miss Do Youn Kim Miss Kim Jihyun Miss Do Youn Kim  ลาออก 

Mr. Douglas Philip Marsh อาจารย์กรธชั  ชาติอารยะวดี เปล่ียนเป็นอาจารย์ชาวไทย 

 วิชาเอกวิเทศธุรกิจ: เกาหลี  

อาจารย์ชลธิชา แสนเข่ือน* อาจารย์เนตมิา บรูพศริิวฒัน์* อาจารย์ชลธิชา แสนเข่ือนลาออก 

Mr. Kwon Il Tae Miss Lee Myung Hee Mr. Kwon Il Tae ลาออก  

- อาจารย์พนิตา ตะเคียนเก้า เพิ่มอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

หมายเหต ุ* อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบหลกัสตูรของสภาวิทยาเขตปัตตานี 

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

สภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครัง้ท่ี 14(5/2559) เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2560   
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี คือ หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การประมง หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินการตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลยั 

                                  อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยั ดงันี ้
เร่ืองท่ี ประชมุวนัท่ี ประเดน็มต/ิข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
1 ครัง้ท่ี 387(7/2560)         

วนัท่ี 15 กรกฎาคม 
2560 

หลกัสตูรเทคโนโลยีชีวภาพเป็น
หลกัสตูรท่ีมีความส าคญัของ 
Thailand 4.0 มหาวิทยาลยัควร
หาทางบริหารในภาพรวม และท า
แบบ Social Engagement 

มอบบณัฑิตวิทยาลยัไปด าเนินการ
บริหารหลกัสตูรแบบคลสัเตอร์ 

 
ท่ีประชมุรับทราบ 

 
7.2  รายงานผลการด าเนินงานโครงการจดัการศกึษาพิเศษ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

ปีการศกึษา 2558 (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 
ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการจดัการศกึษาพิเศษ

ของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 ก าหนดให้ “หนว่ยงานจดัท ารายงานตอ่มหาวิทยาลยัตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด และให้มหาวิทยาลยัรายงานตอ่สภามหาวิทยาลยัตอ่ไป” นัน้   

ในรอบปีการศึกษา 2558 มีโครงการจัดการศึกษาพิเศษ รวมทัง้สิน้ 33 โครงการ    
เป็นโครงการระดบัปริญญาตรี 4 โครงการ  ระดบัปริญญาโท 27 โครงการ  ระดบัปริญญาเอก 2 โครงการ 
และมหาวิทยาลัยได้จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ประจ าปี 2558 ตามระเบียบฯ 
พร้อมสรุปวิเคราะห์ข้อมลูตามตวัชีว้ดัคณุภาพ ท่ีก าหนดโดยฝ่ายแผนฯ โดยมีการน าเสนอข้อมลูตวัชีว้ดัคณุภาพ
เป็น 4 ตวัชีว้ัด คือ เป้าหมายการรับนักศึกษา จ านวนการออกกลางคนัของนักศึกษา การเผยแพร่ผลงาน
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วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และสถานะทางการเงิน ซึ่งจากการประเมินวิเคราะห์โครงการ ปรากฏว่ามีโครงการ/
หลกัสูตรท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดบั A จ านวน 3 โครงการ  โครงการ/หลกัสูตรท่ีมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบั C จ านวน 6 โครงการ และโครงการท่ีมีผลการประเมินดีขึน้จากปีก่อน จ านวน 4 โครงการ นอกจากนี ้ 
มีการพฒันาอาจารย์ประจ าโครงการให้มีความรู้ความช านาญในวิทยาการใหม่ ๆ มีความส าคญัตอ่การเรียน
การสอนเพ่ือให้ได้ผลผลิต มีคณุภาพ ตลอดจนการพฒันาหลกัสตูรเพ่ือให้มีเนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์
ปัจจบุนั และการน ามาประยกุต์ใช้ของผู้ เรียนในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์จากวิชาการท่ีได้เรียนรู้ในการ
ท างานจริง 

ซึ่งท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 
7 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้รับทราบแล้ว 
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7.3  โครงการจดัตัง้สถานวิจยัมลพิษทางอากาศและผลกระทบตอ่สขุภาพ 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการจดัตัง้เครือข่ายวิจยั โดยแบง่

เครือข่ายวิจยัออกเป็น 4 ประเภท คือ สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจยัความเป็นเลิศ สถานวิจยัและหนว่ยวิจยั นัน้ 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุน “สถานวิจยัมลพิษ

ทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ” โดยอาจารย์ดุษฎี  หม่ืนห่อ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  เป็น
ผู้อ านวยการสถานวิจยัฯ โดยผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัตัง้และ
ด าเนินการเครือข่ายวิจยั ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560 โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์มลพิษทางอากาศและปัญหาปัจจบุนั โดยเน้นประเดน็การวิจยัใน 2 ด้าน คือ 

1. มลพิษทางอากาศในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ และแหลง่ท่ีมา เชน่ อนภุาค
แบล็กคาร์บอน, สารพอลิไซคลิกอะโรมาตกิไฮโดรคาร์บอน และอนภุาคนาโน 

2. ผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอ่สขุภาพมนษุย์ 
ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 7 

มีนาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ทัง้นี ้กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นว่า 
สถานวิจยัมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพควรศึกษาเร่ืองมลพิษทางน า้ควบคู่กับมลพิษทาง
อากาศด้วย เน่ืองจากสารมลพิษท่ีเกิดจากไฟป่าจะลงสู่ทะเลชายฝ่ังท าให้เกิดน า้เสีย ซึ่งจะส่งผลกระทบตอ่
หว่งโซ่อาหาร นอกจากนี ้ควรจะน าข้อมลูปริมาณการเกิดไฟป่าในพืน้ท่ีภาคใต้ของกรมควบคมุมลพิษมาศกึษา
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานของสถานวิจยัตอ่ไป 
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7.4  อาจารย์ดีเดน่กองทนุเอกิน้ เลาเกเซน่อนสุรณ์ ประจ าปี 2560 
กองทุนเอกิน้  เลาเกเซ่นอนุสรณ์  (THE EAKIN LAUGESEN MEMORIAL FUND)     

ได้มอบเงินดอกผลจากกองทนุปีละ 10,000 บาท (หนึง่หม่ืนบาทถ้วน) ให้เป็นรางวลัแก่อาจารย์ดีเดน่ประจ าปี
ของทกุสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ราชอาณาจกัรหมนุเวียนกนัไป โดยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้ให้ความร่วมมือ 
กบักองทนุในการประสานงานกบัสถาบนัอดุมศกึษาทกุสถาบนั ส าหรับในปี 2535 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ในฐานะผู้ประสานงานกองทุนได้พิจารณาเพิ่มเงินรางวลัเป็น  20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) และเข้ารับ
พระราชทานโล่เกียรติยศในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรประจ าปีของมหาวิทยาลยั  ส าหรับในปี พ.ศ. 2560 
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ ศาตราจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
ได้รับคดัเลือกเป็นอาจารย์ดีเดน่กองทนุเอกิน้เลาเกเซน่อนสุรณ์ ประจ าปี 2560 
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7.5  รายงานการประชมุสภาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ครัง้ท่ี 18(2/2560) เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 
2560 

ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ได้มีการประชมุสภาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
ในคราวประชมุครัง้ท่ี 18(2/2560) เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีสาระส าคญัเก่ียวกับรายงานการประเมินผล
การด าเนินงานบริหารในรูปแบบกรรมการสภาวิทยาเขต  สรุปประเด็นประชุมรับฟังความคิดเห็นและหารือ
แนวทางการพฒันาพืน้ท่ียกระดบัคณุภาพชีวิตชมุชนขนุทะเล  ร่างแผนยทุธศาสตร์การวิจยั วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  
การพฒันาหลกัสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  การพัฒนาหลกัสูตรสู่ความเป็นเลิศหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ
การท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  และรายงานผลการจดัการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ เป็นต้น 
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7.6  รายงานการด าเนินงานของสภาวิทยาเขตภเูก็ต 
ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตภูเก็ต ได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราว

ประชมุครัง้ท่ี 13(2/2560) เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้วิทยาเขตภูเก็ตเป็นวิทยาเขตนานาชาติ   การอนุมัติหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี/ปริญญาโท  การอนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร เป็นต้น 
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