
รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 391(11/2560) 

วนัเสาร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2560  
ณ ห้องประชมุ 202 ชัน้ 2 ส านกังานอธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชมุ 
1. ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา   นายกสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั  อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
3. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
7. นายวิจิตร  ณ ระนอง     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
8. ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
9. นายสราวธุ  เบญจกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
10. ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 นายบญัญตัิ  จนัทน์เสนะ 
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. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์ 
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18. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบตัิ 

19. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
วิทยาเขตปัตตานี 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง 

20. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั           
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา 

21. รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ 

22. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุลกัษณ์  วิสนุทร 

23. รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู 

24. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
วิทยาเขตภเูก็ต  
และรักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนภเูก็ต 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ 

25. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐัวิทย์  พจนตนัติ 
26. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลิมยานนท์ 
27. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชตเิกียรติ 
28. คณบดีคณะแพทยศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์พฒุิศกัดิ ์ พทุธวิบลูย์ 
29. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บษุบง  ชยัเจริญวฒันะ 
30. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวีศกัดิ ์ นิยมบณัฑิต 
31. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกลุ 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/StaffDetailchk.asp?STAFF_ID=0000505
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32. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต 

33. คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ 

34. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์ 

35. คณบดีคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศกัดิ์ 

36. คณบดีคณะศลิปศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กานดา  จนัทร์แย้ม 

37. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา 

38. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ศภุวชัร์  มาลานนท์ 

39. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกลุ 

40. คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  

41. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกรินทร์  สงัข์ทอง 

42. คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน 

43. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม 

44. คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์มอูสัซลั  บลิแสละ       

45. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ 

46. คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกลุ 

47. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พนัธ์  ทองชมุนมุ 
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48. คณบดีคณะวิเทศศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวุรรณ  ทบัเท่ียง 

49. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ 

50. คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สชุาดา  ทิพย์มนตรี    

51. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภยั 

52. อาจารย์ตรีชาติ  เลาแก้วหน ู 
รักษาการในต าแหนง่รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

53. ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ยโูซะ  ตาเละ 

54. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์นิทศัน์  เพราแก้ว 

55. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จมุพล  ช่ืนจิตต์ศริิ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

56. อาจารย์วรรณรัตน์  แซช่ัน่  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

57. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิศกัดิ์  จนัทรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

58. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษา              กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกลุ 

59. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 

60. ผู้อ านวยการกองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางสวุิมล  คงพล 

61. หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 

62. หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
  นายทวาทศ  สวุรรณโร 
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ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 
1.  นายชวน  หลีกภยั     ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลยั 
2.  ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
3.  ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4.  ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5.  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6.  ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
7.  รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั    

 อาจารย์บญุประสิทธ์ิ  กฤตย์ประชา 
8.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 อาจารย์บดนิทร์  แวลาเตะ 
9.  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 รองศาสตราจารย์ด ารงศกัดิ ์ ฟ้ารุ่งสาง 
10. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั

ศาสตราจารย์เกียรตคิณุอารี  วิบลูย์พงศ์ 
11. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา 
12. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ 
13. อาจารย์สรุวฒุน์  ชอ่ไม้ทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พงศ์ศกัดิ ์ เหลา่ดี ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
2. อาจารย์ไพศาล  บรรจสุวุรรณ์ รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
3. อาจารย์พงษ์พิช  เพชรสกลุวงศ์ ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง 
4. นายแดง  โฉมทอง ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา 
5. นายสิทธิศกัดิ ์ สมบตัยิานชุิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
6. นางสาววนิดา  ตนัตธิรรมภษิูต ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
7. นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตัิ หวัหน้าผู้ตรวจสอบ หนว่ยตรวจสอบภายใน 
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เร่ิมประชมุเวลา 09.00 น. 
เม่ือครบองค์ประชมุแล้ว  ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลยั ประธาน

ท่ีประชมุกลา่วเปิดประชมุ และได้แนะน ารองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัใหม ่ตอ่จากนัน้ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
1.1  กรรมการท่ีขอลาประชมุ 

ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่การประชมุสภามหาวิทยาลยัในครัง้นีมี้กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคณุวฒุิขอลาการประชมุ จ านวน 5 ราย ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์ 
2. ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์ 
3. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
4. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ 
5. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี 

ท่ีประชมุรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ครัง้ท่ี 390(10/2560)  

เม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2560 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 
ไมมี่ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  การด าเนินงานด้านการศกึษา 

รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษาได้น าเสนอการด าเนินงานด้านการศกึษา ซึง่มีประเดน็ส าคญั 
ดงันี ้

เปา้หมาย 
- บัณฑิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 

สามารถเข้าสูต่ลาดงานสากล สร้างงานเองได้ สร้างสรรค์นวตักรรมตามนโยบาย Thailand 4.0  
- ก้าวสู่ความเป็นนานาชาต ิพฒันาสูก่ารเป็น Education Hub ในภมูิภาค 
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การพฒันาหลกัสตูร (Active Learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายการจดัการศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2558 2559 
แบบ WIL ไมน้่อยกว่าร้อยละ 30           
ของรายวิชาในหลกัสตูร 

WIL เตบิโตปีละไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 5 ทกุปี 
(สอดคล้องกบัประกาศ สกอ.) 

จ านวนนกัศกึษาสหกิจศกึษาไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 10 ของจ านวนนกัศกึษาในหลกัสตูร 
 

- จ านวนนกัศกึษาสหกิจศกึษาไมน้่อยกวา่  
   ร้อยละ 10 ของจ านวนนกัศกึษาในหลกัสูตร     
   (คงเดมิ) 
- ทกุหลกัสตูรมีโปรแกรมสหกิจศกึษา 

มีรายวิชาท่ีสอนแบบ Active Learning     
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 ของรายวิชา 

จดัการเรียนการสอนแบบ  Active Learning  
ในทกุรายรายวิชา 

จดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนชัว่โมง
บรรยาย 

จดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนชัว่โมง
บรรยาย 

ใช้ภาษาองักฤษร่วมในการสอนไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 50 ของรายวิชา 

สอนเป็นภาษาองักฤษ ร้อยละร้อยในบาง
รายวิชา  

 

                 2553              ปลาย  
             2555                     2556                      2557            2558 – 2560.... 

ให้ความรู้  ปรับเจตคติ  น าร่อง สนับสนุน   ขยายผล สนับสนุน นโยบาย พัฒนา ประกาศมหาวิทยาลัย 

• อบรมเชิงปฏิบตัิการ
กลุม่น าร่อง 

• กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

• ให้ทนุการจดัการจดั
เรียนการสอน /วิจยั ใน
ชัน้เรียน 

• ให้ทนุผลติสื่อการเรียน
การสอน 

• ให้ทนุสนบัสนนุการเข้า
ร่วมประชมุสมัมนา 
เสนอผลงาน 

• Active learning 
• สหกิจศกึษา 

• บรรยาย การจดัการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 - Active 
Learning 

• อบรมเชิงปฏิบตัิการ
ตามกลุม่สาขา 

• กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

• อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
• กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

• ให้ทนุการจดัการเรียน
การสอน /วิจยัในชัน้
เรียน 

• ให้ทนุผลติสื่อ 

อบรมเชิงปฏบิัติการ 

กจิกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ 

ให้ทุนการจัดการจัด
เรียนการสอน /วจิัยใน
ช้ันเรียน 

ให้ทุนผลติส่ือ 

• อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
• กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

• ให้ทนุการจดัการจดัเรียน
การสอน /วิจยัในชัน้
เรียน 

• ให้ทนุผลติสื่อ 
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การพฒันาอาจารย์  อบรมเชิงปฏิบตักิารให้ความรู้ ระบบสนบัสนนุเป็นพ่ีเลีย้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
แผนการพฒันาการจดัการศกึษาในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หลกัสตูร 
- มีการบรูณาการศาสตร์ / คลสัเตอร์ ใช้ประสิทธิภาพร่วมกนัระหวา่งวิทยาเขต 
- หลักสูตรมีความยืดหยุ่น เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสในการเลือกเรียน / ฝึกปฏิบัติ  

นอกมหาวิทยาลยัและเทียบโอนหนว่ยกิตกลบัมาได้ 
- มีโปรแกรมสหกิจศกึษา / WIL ทกุหลกัสตูร 
- จดัท าหลกัสตูรร่วมกบัภาคอตุสาหกรรม  สถาบนัชัน้น าอ่ืน (joint / double degree) 
- หลกัสตูรส าหรับกลุม่เปา้หมายอ่ืน รูปแบบหลากหลาย เชน่ กลุม่คนท างาน กลุม่ผู้สงูวยั  
- หลกัสตูรเรียน online สะสมหนว่ยกิตจนครบ  
- Partner/Stakeholder จากภาคเอกชน / ผู้ ใช้บณัฑิต / ศษิย์เก่าร่วมเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ

ร่วมในการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสตูร  
- หลักสูตรเป็น Outcome Based Education ทันสมัย มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศ / ตลาดงาน 
อาจารย์ 
- พัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่กรอบสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSU-TPSF ในระดับ 2  

เพิ่มขึน้ปีละ 10% 

• Active Learning 
    - outcome based education 
    - course design  
    - assessment 
    - WIL /สหกิจศกึษา 
• การผลติสือ่ด้วยเทคโนโลยี 
   เช่น การสร้าง storyboard ส าหรับสือ่    
   แบบ Interactive  อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
   เร่ือง LMS2@PSU on Mobile 
      - แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
• หลกัสตูรก้าวแรกสูค่รูมืออาชีพ 
    ส าหรับอาจารย์ใหม ่ 
• ประชมุวชิาการประจ าปี 
 - PSU Education Conference 

  PSU-Teaching Professional     
  Standards Framework  
 

  PSU-TPSF  
 

  ระดบั 1 Fellow Teacher 
  ระดบั 2 Professional Teacher 
  ระดบั 3 Scholarly Teacher 
  ระดบั 4 Mastery Teacher 

  

 

 

• ภาษาองักฤษ 
                    TMM 
                (นกัศกึษา) 
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- สมรรถนะด้านการสอนของอาจารย์ ได้รับการรับรองโดยองค์กรระดับนานาชาต ิ

(HEA- Higher Education Academy, U.K.) ไมต่ ่ากวา่ปีละ 1 คน 

นวตักรรม / เทคโนโลยีการศกึษา 

- พัฒนา Platform PSU-MOOC เพ่ือรองรับรายวิชาท่ีจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเรียน

(อยูร่ะหวา่งด าเนินการ)   

- พฒันา Online Course เชน่ MOOC,  online degree เพ่ือขยายโอกาสทางการศกึษา 

- พฒันาส่ือการสอนอิเลคทรอนิกส์รูปแบบตา่ง ๆ 

- พัฒนาระบบติดตามการพัฒนาทักษะของนักศึกษาตัง้แต่เร่ิมเข้าเป็นนักศึกษา

จนกระทัง่จบการศกึษา (อยูร่ะหวา่งการศกึษาแนวทาง) 

การจดัการเรียนการสอน  

1. หมวดศกึษาทัว่ไป กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

ศนูย์การศึกษาทั่วไป ก าหนดแนวทาง พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน/

บูรณาการ จดัรายวิชาศึกษาทัว่ไป และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร มุ่งผลการเรียนรู้ตามปรัชญาของหมวดวิชา

ศกึษาทัว่ไป 

- ปรับหมวดศกึษาทัว่ไป 

  ปัญหา จดัเป็นรายวิชาและสอนเนือ้หาวิชาท่ีเน้นศาสตร์มากกว่าการเสริมเติมเต็ม

ทกัษะของความเป็นพลเมืองในโลกอนาคต 

- หลกัคดิใหม ่

   ใช้ ¼ ของจ านวนหน่วยกิต (30 หน่วยกิต) สร้างสมรรถนะของบณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 

(เน้น soft skill) และบรูณาการเป็นลกัษณะชดุวิชา (module) มากกวา่เนือ้หาของศาสตร์เฉพาะ กระจายสอน

ตัง้แตปี่ 1 - 3(4) 

- การด าเนินการ 

  กรรมการซึ่งเป็นผู้ ดูแลการจัดการศึกษา และวิชาศึกษาทั่วไป ทัง้ 5 วิทยาเขต

ระดมความคิด เสนอโครงร่างหมวดศกึษาทัว่ไปใหม่ (อยู่ระหว่างด าเนินการ เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2561) วิทยาเขต

มีอิสระในการจดัการภายใต้วตัถปุระสงค์และขอบเขตของเนือ้หาร่วมกนั 

มหาวิทยาลัยได้เสนอการบูรณาการท างานของงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   

กองบริการการศกึษาร่วมกบัศนูย์สง่เสริมและพฒันาการเรียนรู้ จดัตัง้เป็นส านกัการศกึษาและนวตักรรมการ

เรียนรู้ (Education and Learning Innovation Academy : ELIA) ดงันี ้
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ท่ีประชมุได้ช่ืนชมและปรบมือให้กบัรองอธิการบดีฝ่ายการศกึษาและทีมงานท่ีได้ด าเนินการ

มาเป็นระยะเวลาปลายปี ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานด้านการศกึษา
สรุปได้ดงันี ้

1. การจดัท าโครงการ PSU Teaching Professional Standards Framework (PSU-TPSF) 
ควรจะท าให้แตกต่างจากการจดัท าผลงานเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. โดย PSU-TPSF ต้องเน้น
การปฏิบตั ิ

2. การก าหนดให้ Unit of Change Management คืออาจารย์ อาจจะมีพลงั (Powerful) 
ไมม่ากเทา่ท่ีควร ซึง่มีบางสถาบนัให้ภาควิชาเป็นหนว่ยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

3. มหาวิทยาลยัควรจะเปิดสอน Research Based Education ในระดบัปริญญาตรี 

ร่าง ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

(Education and Learning Innovation Academy : ELIA) 

 อธิการบดี 

ฝ่ายยทุธศาสตร์พฒันาหลกัสตูร
และคณุภาพการศกึษา 

ฝ่ายยทุธศาสตร์พฒันาสมรรถนะ 
การจดัการเรียนรู้ 

ศนูย์การศกึษาทัว่ไป ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายยทุธศาสตร์เทคโนโลย ี
และนวตักรรมการเรียนรู้ 

  ผู้อ านวยการ 

  รองอธิการบดี 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

คณะกรรมการอ านวยการ 

งานหลกัสตูรและพฒันาอาจารย์ กองบริการการศกึษา 
+  ศนูย์สง่เสริมและพฒันาการเรียนรู้ 

- หลกัสตูรและ 
  ประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
- เครือข่ายการเรียนรู้ 

- บริหารและธุรการ 
- คลงัและพสัด ุ

- พฒันาอาจารย์และ 
  การจดัการศกึษา 
- PSU TPSF 
- ประชมุ สมัมนา ฝึกอบรม 
- พฒันาภาษาตา่งประเทศ 
- หน่วยให้ค าปรึกษา 

- นโยบาย ก ากบั ติดตาม 
- ประสาน สนบัสนนุ 

- ให้ค าปรึกษา 

- พฒันาระบบฐานข้อมลูและ 
  สารสนเทศการศกึษา 
- พฒันานวตักรรมการเรียนรู้ 
         - เทคโนโลยี 
         - MOOC 
         - on line 
         - การสอนทางไกล 
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4. ในด้าน IT มหาวิทยาลยัควรจะน าคณุสมบตั ิAI (Artificial Intelligence) ท่ีสามารถ
เรียนรู้พฤติกรรมบคุคลมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน  

5. ในยคุไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลยัควรจะสง่เสริมและเอือ้ให้นกัศกึษาเป็นผู้ประกอบการ
เองได้ (Entrepreneur) 

6. ในปัจจุบนัเทคโนโลยีได้ก้าวไกล มหาวิทยาลยัควรจะใช้เทคโนโลยีมาปรับเปล่ียน
การเรียนการสอน เช่น นักศึกษาในปัจจุบนัใช้สมาร์ทโฟน มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษาหาความรู้   
ได้จากสมาร์ทโฟน เช่น การเรียนการสอนภาษาองักฤษ หากจะพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษ ควรส่งเสริมให้
นกัศกึษาดซีูรีย์ภาพยนตร์เป็นภาษาองักฤษ เป็นต้น นอกจากนี ้ม.อ. ควรจะเป็นต้นแบบให้นักศกึษาสามารถ
น าสมาร์ทโฟนเข้าห้องสอบได้ แตก่ระบวนการคดิและกระบวนการเรียนรู้ต้องเกิดขึน้ได้ 

7. นกัศกึษาในปัจจบุนัมีคณุภาพด้านภาษาไทยและภาษาองักฤษลดลง มหาวิทยาลยั
ควรจะค านึงถึงนกัศึกษาท่ีจะเข้ามาในระบบมหาวิทยาลยัในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีคณุภาพลดลง 
และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะส่งผลต่อการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  
หลายสถาบนัยงัมีความคิดเห็นท่ีขดัแย้งกนั แตจ่ะท าอย่างไรให้นกัศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์เห็นความส าคญั
ของสนุทรียศาสตร์ และนกัศกึษาด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์เห็นความส าคญัของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

8. จากข้อมูลด้านสหกิจศึกษา พ.ศ. 2558 - 2559 ยังมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ   
สหกิจศกึษาจ านวนน้อย ดงันัน้ มหาวิทยาลยัควรเพิ่มการเรียนการสอนสหกิจศกึษาให้มีจ านวนมากขึน้ 

9. ม.อ. มีพืน้ท่ีจ านวนมากควรจะให้นกัศึกษาลงไปปฏิบตัิให้มากขึน้ โดยน าศาสตร์
พระราชามาใช้ในการเรียนรู้ของนกัศกึษา ซึง่แตล่ะคณะ/วิทยาเขตควรมีโครงการดงักลา่ว 

10. ควรฝึกให้นกัศกึษารู้จกัวิธีคดิ พฒันา รู้จกัการเรียนเพ่ือเพิ่มพนูความรู้อย่างตอ่เน่ือง 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลกัการการจดัตัง้ส านกัการศกึษา
และนวตักรรมการเรียนรู้ (Education and Learning Innovation Academy: ELIA) โดยขอให้รีบด าเนินการ
จดัท ารายละเอียด และน าเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป  

และตามความในข้อ 7 แห่งข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณาแผนพฒันามหาวิทยาลยั เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลยัตามกรอบระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด และใช้ประกอบการพิจารณา
การสรรหาอธิการบดี นัน้ ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณาจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยั 
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งมีศาสตราจารย์นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคณุวฒุิ เป็นประธาน รับไปด าเนินงานตอ่ไป โดยควรน าเร่ืองการด าเนินงานด้านการศกึษาไปประกอบการ
พิจารณาการสรรหาอธิการบดีตอ่ไปด้วย ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้ขอให้ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั และอธิการบดี 
รับประเดน็ดงักลา่วไปด าเนินการ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณา 
5.1  แก้ไขข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 

พ.ศ. 2560 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

อธิการบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ก าหนดว่า เม่ือไม่มีผู้ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีหรือเม่ือวาระต าแหน่งอธิการบดี
เหลือไม่น้อยกว่า 180 วนั ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีขึน้ ซึ่งขณะนีย้งัไม่ได้   
มีการโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จึงยงัไม่สามารถ
ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20(5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ท่ีจะมาเป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 5(8) แห่งข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 ได้ มหาวิทยาลยัจึง
เสนอขอแก้ไขข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 
เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาอธิการบดีตามข้อบงัคบัฯ ดงักลา่วด าเนินการตอ่ไปได้ โดยเพิ่มข้อ 16 เป็นบทเฉพาะกาล 
ดงันี ้

“ข้อ 16  ในระหว่างท่ียังไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20(5) และ (6) 
แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ให้ใช้รายช่ือผู้ ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5) และ (6) ท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการไปแล้วแทน ทัง้นี  ้ให้ผู้ ท่ีได้รับเลือก
ทัง้หมดเลือกกนัเองให้ได้หนึ่งคน ตามข้อ 5(8) แหง่ข้อบงัคบันี”้ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบการแก้ไขข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 ตามท่ีเสนอ 

 
5.2  การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้รองศาสตราจารย์ชูศกัดิ์  ลิ่มสกุล 
ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงลานครินทร์ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งวาระการ
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบก าหนด 3 ปี ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 นัน้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้ดงันี ้ 

ข้อ 5 เม่ือไมมี่ผู้ด ารงต าแหนง่อธิการบดี หรือเม่ือวาระต าแหนง่อธิการบดีเหลือไมน้่อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวนั ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี” ประกอบด้วย 
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ เป็นประธานกรรมการ 
  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
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  (3) ผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกมหาวิทยาลยั เป็นกรรมการ 
                                        ท่ีมิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัจ านวนหนึง่คน    
   (4) ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั เป็นกรรมการ 
  (5) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ 
  (6) ประธานสภาพนกังาน เป็นกรรมการ 
  (7) นายกสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ 
  (8) กรรมการสภามหาวิทยาลยั ตามมาตรา 20(5)(6) เป็นกรรมการ 
   แหง่พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
   พ.ศ. 2559 ซึง่เลือกกนัเอง จ านวนหนึง่คน                       

ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีแต่งตัง้กรรมการตาม (4)-(8) คนใดคนหนึ่งเป็น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  และให้หัวหน้าส่วนงานส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ ช่วย 
เลขานกุาร  

การได้มาซึ่งกรรมการ ตาม (1) (2) และ (3) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการ   
ซึง่ท่ีประชมุก าหนด 

 

ท่ีประชุมได้ก าหนดวิธีการเลือกคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 5(1) - 5(3) 
ของข้อบงัคบัฯ โดยให้มีการลงคะแนนลบัในบตัรลงคะแนน แยกตามประเภท ดงันี ้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ เป็นประธานกรรมการ   
2. กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิจ านวนสองคน เป็นกรรมการ   
3. ผู้ ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จ านวนหนึง่คน เป็นกรรมการ   
ทัง้นี ้ท่ีประชุมได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการนับคะแนน จ านวน 3 คน ประกอบด้วย

ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  คูวฒันาชยั อปุนายกสภามหาวิทยาลยัเป็นประธาน  อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั และนางสวุิมล  คงพล ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลยั เป็นกรรมการ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี ตามข้อ 5(1) - 5(3) ของข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. 2560 ดงันี ้

1. กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ เป็นประธานกรรมการ 
  ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี  ประธานกรรมการ  
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2. กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
2.1 ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว  กรรมการ  
2.2 ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์ กรรมการ 

3. ผู้ ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จ านวนหนึง่คน เป็นกรรมการ 

     นายสมพร  ใช้บางยาง  กรรมการ 
4. เห็นชอบรายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20(5) และ 20(6) แห่ง

พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 จ านวน 12 คน ซึ่งมหาวิทยาลยัจะด าเนินการให้มี
การเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน ตามความในข้อ 5(8) ของข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 ดงันี ้

 กรรมการสภามหาวิทยาลยั ตามมาตรา 20(5) 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สวุรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  
 2. อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวฒันา  รองอธิการบดี 
 3. รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 4. รองศาสตราจารย์พฒุิศกัดิ ์ พทุธวิบลูย์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 5. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์  คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
 6. รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 7. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ ผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันา 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั ตามมาตรา 20(6) 
 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนกุร  ภู่เรืองรัตน์ 
 2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรศกัดิ ์ ดสินีเวทย์ 
 3. อาจารย์สมพร  ชว่ยอารีย์ 
 4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พงศ์ศกัดิ ์ เหลา่ดี 
 5. นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ 

  
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง 

6.1  การแตง่ตัง้กรรมการประจ าสว่นงาน 
มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการประจ าสว่นงาน ดงันี ้
1. การแตง่ตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะอตุสาหกรรมเกษตร จ านวน 

3 ราย ดงันี ้
  1.1 อาจารย์วิริยะ  ดวงสวุรรณ  ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 
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  1.2 รองศาสตราจารย์วรัญญ ู ศรีเดช  ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 
  1.3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปิยรัตน์  ศริิวงศ์ไพศาล  ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

2. การแตง่ตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษราภรณ์  สตุตาพงค์ คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ

ประจ าวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี ตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2560 เป็นต้นไป  

3. การแต่งตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะเภสชัศาสตร์ ตัง้แต่วนัท่ี 1 

ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป จ านวน 2 ราย ดงันี ้

 3.1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สกุญัญา  เดชอดศิยั 

 3.2 รองศาสตราจารย์นฏัฐา  แก้วนพรัตน์ 

4. การแต่งตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์ ตัง้แต่

บดันีเ้ป็นต้นไป จ านวน 2 ราย ดงันี ้

 4.1 รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชตเิกียรติ 

 4.2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จ านงค์  นพรัตน์ 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 

 

6.2  การให้ความเห็นชอบหลักสูตร การปิดหลักสูตร และการเปล่ียนแปลงช่ือรายวิชา   

ของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ  วันท่ี 7 สิงหาคม 2557 ข้อ 4 วรรค 2 

ก าหนดวา่ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่ผู้บงัคบับญัชาสัง่หรืออนญุาตให้ลาไปศกึษา ฝึกอบรม 

ดูงาน หรือปฏิบตัิการวิจัยในสาขาวิชาท่ีอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรท่ีผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

อุดมศึกษา ถือเป็นการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา 

ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบตัิการวิจยั แล้วแต่กรณี และตามท่ีท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 

349(5/2556) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2556 ได้มีมติเห็นชอบสาขาวิชาจ าแนกตาม  ISCED (International 

Standard Classification of Educations) ซึ่งมหาวิทยาลยัได้แจ้งให้คณะ/หน่วยงานถือปฏิบตัิตามหนังสือ  

ท่ี มอ 024/ว.545  ลงวนัท่ี 7 ตลุาคม 2557 โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าท่ี นัน้  คณะพาณิชยศาสตร์

และการจดัการ วิทยาเขตตรังได้เสนอขอก าหนดสาขาเพิ่มเติมเพ่ือก าหนดเป็นสาขาท่ีอยู่ในแผนพฒันาบุคลากร

เพ่ือมีสิทธิได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ดงันี ้
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จ าแนกสาขาวิชา 
สาขาวิชาท่ีขอเพิ่มเตมิ 

ภาษาองักฤษ ภาษาไทย 
5. SOCIAL SCIENCES 
    5.1 SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE        
          (สงัคมและพฤตกิรรมศาสตร์) 

Integrated Science สหวิทยาการ 

 

ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 13/2560 เม่ือวนัท่ี 
7 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทัง้นี ้กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิได้มีข้อสงัเกตว่า การพิจารณาก าหนด
สาขาวิชาท่ีอยู่ในแผนพฒันาบุคลากรเพ่ือมีสิทธิได้รับพิจารณาเล่ือนเงินเดือน มหาวิทยาลยัควรพิจารณาว่าการ
พฒันาบคุลากรนัน้จะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของคณะ/หนว่ยงานอย่างแท้จริง  

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอเพิ่มเติมสาขาวิชาของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ เพ่ือก าหนดเป็นสาขาท่ีอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือมีสิทธิได้รับการ
พิจารณาเล่ือนเงินเดือน ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ 

 
6.3  การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารกองทนุมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

ตามระเบียบฯ วา่ด้วยการจดัตัง้กองทนุของหน่วยงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2534 ข้อ 10 
ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทนุพ้นจากต าแหนง่เม่ือ  

10.1 ครบวาระการด ารงต าแหนง่ 2 ปี หรือ  
10.2 ตายหรือลาออก หรือ  
10.3 สภามหาวิทยาลยัมีมติให้พ้นจากต าแหนง่  
เน่ืองจากวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว วิทยาเขตตรังจงึเสนอขอแตง่ตัง้คณะกรรมการ 
บริหารกองทนุมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ชดุใหม่ ตัง้แตว่นัท่ี 28 ตลุาคม 2560  โดยมีวาระ
การด ารงต าแหนง่ 2 ปี  ดงันี ้  

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ท่ีปรึกษา 
2.  ประธานหอการค้าจงัหวดัตรัง  ท่ีปรึกษา 
3.  ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัตรัง ท่ีปรึกษา 
4.  รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  ประธานกรรมการ 
5.  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ  กรรมการ 
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6.  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษาและวฒันธรรม กรรมการ 

วิทยาเขตตรัง 
9.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาระบบบริหาร กรรมการ 

วิทยาเขตตรัง 
10. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์ กรรมการ 

 วิทยาเขตตรัง 
11. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ กรรมการ 

 และทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตตรัง 
12. นางสาวพจนารถ  ฤทธิเดช  กรรมการ ผู้จดัการและเลขานกุาร 
13. นางปิยมาศ  ดีแก้ว  ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 13/2560 เม่ือวนัท่ี 

7 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั 

                                  อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั 
ดงันี ้
เร่ืองท่ี ประชมุวนัท่ี ประเดน็มต/ิข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
1 ครัง้ท่ี 390(10/2560)         

วนัท่ี 21 ตลุาคม 
2560 

ให้มีการจดัท าข้อบงัคบั ว่าด้วยการ
จดัท าแผนพฒันาคณะ/วิทยาลยั          
ท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันามหาวิทยาลยั 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพฒันาคณะ
และการสรรหาคณบดี 

มอบกองแผนงานไปด าเนินการ 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
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7.2  สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั (วาระการด ารง
ต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 - 21 กรกฎาคม 2560) 

ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 
ได้ก าหนดไว้ว่า “ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัขึน้คณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจ านวนหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลยัแต่งตัง้ มีหน้าท่ีให้ค าแนะน าปรึกษาแก่
สภามหาวิทยาลยั และสนบัสนนุการด าเนินงานของกิจการมหาวิทยาลยั” ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชมุ
ครัง้ท่ี 370 (8/2558) เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2558 และครัง้ท่ี 371 (1/2559) เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2559 ได้แตง่ตัง้
คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั โดยมีนายบญัญตั ิ จนัทน์เสนะ เป็นประธานกรรมการ 

การด าเนินงานของคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยั 
คณะกรรมการสง่เสริมฯ ได้ประชมุไปแล้ว จ านวน 5 ครัง้ ดงันี ้
1. ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชมุ 210 ส านกังานอธิการบดี

วิทยาเขตหาดใหญ่ (ประชมุครัง้แรกของคณะกรรมการสง่เสริมฯ) 
2. ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชมุ 210 ส านกังานอธิการบดี 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3. ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชมุ 210 ส านกังานอธิการบดี 

วิทยาเขตหาดใหญ่  
4. ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชมุ 210 ส านกังานอธิการบดี 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
5. ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชมุ 210 ส านกังานอธิการบดี 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
จากการประชมุคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัได้มีการแตง่ตัง้คณะท างาน

สนบัสนนุการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั จ านวน 5 ชดุ ตามค าสัง่มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ท่ี 1465/2559 ลงวนัท่ี 12 สิงหาคม 2559 ดงันี ้

1. คณะท างานโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ การช่วยเหลือนกัศึกษา ม.อ. ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนใต้ และการสร้างสงัคมพหวุฒันธรรมภายในมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ โดยมีนายอนพุาสน์  สวุรรณมงคล เป็นประธานคณะท างาน 

2. คณะท างานสง่เสริมความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศให้แก่นกัศกึษามหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษสมพงษ์  จุ้ยศริิ  เป็นประธานคณะท างาน 

3. คณะท างานสนบัสนนุการท างานร่วมกบัชมุชนและภาคเอกชน การท างานเชิงเครือขา่ย
มหาวิทยาลยัเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน และสนบัสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจยัของมหาวิทยาลยั โดยมี
นายนิพนธ์  บญุญามณี เป็นประธานคณะท างาน 
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4. คณะท างานสร้างเสริมสมรรถนะบณัฑิตให้เป็นผู้ประกอบการและด าเนินธุรกิจเองได้ 
โดยมีนายสวุิทย์  ก่ิงแก้ว  เป็นประธานคณะท างาน 

5. คณะท างานศษิย์เกา่สมัพนัธ์ โดยมีนายอภินนัท์  ศรีสมานวุตัร เป็นประธานคณะท างาน 
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัท างานด้วยจิตอาสาเพ่ือสงัคมและประโยชน์

ของเพ่ือนมนษุย์ ซึง่สอดคล้องกบัปณิธานของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2. การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัได้รับความร่วมมือ

และการสนบัสนนุเป็นอย่างดีจากหน่วยงานและบคุคลตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ท าให้สามารถจดัโครงการตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ให้ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

3. คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัควรสร้างระบบประสานการท างานในพืน้ท่ี
ร่วมกบัวิทยาเขตตา่ง ๆ และระบบการติดตามและประเมินผลให้ชดัเจนขึน้ 

 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้เสนอความคดิเห็นและข้อเสนอแนะในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้ 
1. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัในสภาพปัจจบุนัจะมีความส าคญัอย่างยิ่ง

ต่อการท่ีมหาวิทยาลัยจะท าภารกิจ Social Engagement ท่ีไปท างานกับพืน้ท่ี ชุมชน และผู้ ประกอบการ    
ซึง่ภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัทัง้ 4 ด้าน ท่ีส าคญัคือการปฏิบตั ิกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัอยูใ่น
พืน้ท่ี หากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัช่วยแนะน า สนบัสนนุ เช่ือมโยง Engagement Partner จะเกิด
ประโยชน์เป็นอย่างมาก เชน่ บางสถาบนัให้นกัศกึษาด้านบริหารธุรกิจได้ร่วมมือกบัผู้ประกอบการท าโครงการ 
โดยให้นกัศกึษาเข้าไปแก้ปัญหาในสถานประกอบการจากสถานการณ์จริง ท าให้อาจารย์และนกัศกึษาเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกนั เป็นต้น ซึ่งโครงการในลกัษณะดงักล่าวหากมหาวิทยาลยัร่วมกบัคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยัจดัท าเป็นโครงการน าร่อง (Pilot Project) จะเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยั 

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี 5 วิทยาเขต แต่มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเพียงชุดเดียว จึงเสนอให้พิจารณาว่าควรจะมีสาขาในแต่ละวิทยาเขตเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยง 
(Link) กบัคนในพืน้ท่ีหรือจงัหวดัใกล้เคียงด้วย  

3. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัมีโครงการช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ อาจจะพิจารณาช่วยเหลือนักศึกษาท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภยัธรรมชาตด้ิวย เน่ืองจากอยูใ่กล้ชิดกบัพืน้ท่ี 

 

ท่ีประชมุรับทราบ และขอขอบคณุคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัท่ีได้ช่วยเหลือ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัในด้านตา่ง ๆ  

 




