
รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 393(1/2561) 

วนัเสาร์ท่ี 20 มกราคม 2561  
ณ ห้องประชมุ 202 ชัน้ 2 อาคารจามจรีุ 4  ส านกังานอธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชมุ 
1. นายชวน  หลีกภยั     ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา   นายกสภามหาวิทยาลยั 
3. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั  อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
4. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
7. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
8. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
9. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
10. ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
11. นายสราวธุ  เบญจกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
12. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
13. อธิการบดี      กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ชศูกัดิ์  ลิ่มสกลุ 
14. รองอธิการบดี                 กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวฒันา 
15. รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 รองศาสตราจารย์จฑุามาส  ศตสขุ 
16. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้วประดบั 
17. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และศษิย์เก่าสมัพนัธ์  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สพุจน์  โกวิทยา 

18. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภทัร  อยัรักษ์  
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19. รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
อาจารย์บญุประสิทธ์ิ  กฤตย์ประชา 

20. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบตัิ 

21. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั           
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา 

22. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
วิทยาเขตปัตตานี 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง 

23. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 อาจารย์บดนิทร์  แวลาเตะ 

24. รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู 

25. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
วิทยาเขตภเูก็ต  
และรักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนภเูก็ต 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ 

26. รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ 

27. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐัวิทย์  พจนตนัติ 
28. คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 ศาสตราจารย์ด ารงศกัดิ ์ ฟ้ารุ่งสาง 
29. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลิมยานนท์ 
30. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชตเิกียรติ 
31. คณบดีคณะแพทยศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์พฒุิศกัดิ ์ พทุธวิบลูย์ 
32. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บษุบง  ชยัเจริญวฒันะ 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/StaffDetailchk.asp?STAFF_ID=0000505
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33. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวีศกัดิ ์ นิยมบณัฑิต 

34. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกลุ 

35.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต 

36. อาจารย์ฉวีวรรณ  ช่ืนชผูล 
ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

37. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์ 

38. คณบดีคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศกัดิ์ 

39. คณบดีคณะศลิปศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กานดา  จนัทร์แย้ม 

40. อาจารย์สทุธิชยั  งามช่ืนสวุรรณ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะนิตศิาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

41. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์สินาด  ตรีวรรณไชย 

42. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกลุ 

43. คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  

44. อาจารย์รัชดา  เชาวน์เสฏฐกลุ 
รองคณบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษาและศิษย์เก่าสมัพนัธ์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะศกึษาศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

45. รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะมนษุยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
และสงัคมศาสตร์   
รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน 

46. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม 

http://www.law.psu.ac.th/index.php?cmd=personal&mode=detail&id=3
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47. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ 

48. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา 

49. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ 

50. คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกลุ 

51. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พนัธ์  ทองชมุนมุ 

52. คณบดีคณะวิเทศศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวุรรณ  ทบัเท่ียง 

53. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ 

54. คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สชุาดา  ทิพย์มนตรี    

55. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภยั 

56. อาจารย์ตรีชาติ  เลาแก้วหน ู 
รักษาการในต าแหนง่รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

57. ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ยโูซะ  ตาเละ 

58. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 อาจารย์นิทศัน์  เพราแก้ว 

59. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จมุพล  ช่ืนจิตต์ศริิ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

60. อาจารย์วรรณรัตน์  แซช่ัน่  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

61. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิศกัดิ์  จนัทรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 
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62. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษา              กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกลุ 

63. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 

64. ผู้อ านวยการกองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางสวุิมล  คงพล 

65. หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 

66. หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
  นายทวาทศ  สวุรรณโร 
 

ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
2. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. นายวิจิตร  ณ ระนอง     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 นายบญัญตัิ  จนัทน์เสนะ 
5. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   กรรมการสภามหาวิทยาลยั    

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์ 
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุลกัษณ์  วิสนุทร 
7. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา 
8. คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์มอูสัซลั  บลิแสละ       
9. อาจารย์สรุวฒุน์  ชอ่ไม้ทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ ผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันา 
2. อาจารย์ไพศาล  บรรจสุวุรรณ์ รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
3. อาจารย์พงษ์พิช  เพชรสกลุวงศ์ ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง 
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4. นายแดง  โฉมทอง ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา 
5. นางนิษณา  เหมกลุ ผู้อ านวยการกองคลงั 
6. นายสิทธิศกัดิ ์ สมบตัยิานชุิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
7. นายคมกริช  ชนะศรี ผู้อ านวยการกองกิจการนกัศกึษา 
8. นายนิตธิร  ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองอาคารสถานท่ี 
9. นางสาววนิดา  ตนัตธิรรมภษิูต ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
10. นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตัิ หวัหน้าผู้ตรวจสอบ หนว่ยตรวจสอบภายใน 
11. นายเริงศกัดิ ์ ธนานเุวชน์ หวัหน้างานบริหารบคุคล กองการเจ้าหน้าท่ี 
12. นายผดงุศกัดิ ์ อรนพ หวัหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน  

กองแผนงาน 
13. นางสาวฐิตรัิชต์  ไม้เรียง นกัวิชาการอดุมศกึษา กองแผนงาน 

 

เร่ิมประชมุเวลา 09.00 น. 
เม่ือครบองค์ประชมุแล้ว  ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลยั ประธาน

ท่ีประชมุกล่าวเปิดประชมุ และได้แนะน าอาจารย์สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ
สภามหาวิทยาลยัใหม ่ตอ่จากนัน้ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
1.1  กรรมการท่ีขอลาประชมุ 

ประธานท่ีประชมุแจ้งว่าการประชมุสภามหาวิทยาลยัในครัง้นีมี้กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคณุวฒุิขอลาการประชมุ จ านวน 3 ราย ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ 
2. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
3. นายวิจิตร  ณ ระนอง 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ครัง้ท่ี 391(11/2560)  
เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2560 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 
3.1  ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม

ของรองอธิการบดี ผู้ชว่ยอธิการบดี พ.ศ. .... 
ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดคุณสมบัติ 

รองอธิการบดี ผู้ชว่ยอธิการบดี ดงันี ้

มาตรา 38 วรรคหนึ่ง (3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลา
ท่ีก าหนดในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

วรรคสอง นอกจากคุณสมบตัิตามวรรคหนึ่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ต้องมี
คณุสมบตัอ่ืิน และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัจึงได้จดัท าร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณุสมบตัิ
และลกัษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั     
ในคราวประชุมครัง้ท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 และท่ีประชุมคณะท างานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชมุเม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2560 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบงัคบัฯ แล้ว และเสนอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 392(12/2560) 
เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2560 ท่ีประชมุได้มีมตเิห็นชอบให้น าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่ีประชมุไปพิจารณา
ปรับปรุงร่างข้อบงัคบัฯ และน าเสนอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอีกครัง้หนึง่ 

มหาวิทยาลยัจึงได้ปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม
ของรองอธิการบดี ผู้ชว่ยอธิการบดี พ.ศ. .... โดยร่างข้อบงัคบัฯ ดงักลา่วมีสาระส าคญัเก่ียวกบัคณุสมบตัิและ
ลกัษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ชว่ยอธิการบดี เป็นต้น 

 

ทัง้นี ้โดยท่ีประชมุได้เสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบงัคบัฯ ดงันี ้
1. ข้อ 4(3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชนมาแล้ว

ไมน้่อยกวา่ส่ีปี แก้ไขค าวา่ “ส่ีปี” เป็น “สองปี”  
2. ตดัวรรคสองของข้อ 4 “ในกรณีท่ีมีเหตผุลความจ าเป็นต้องแตง่ตัง้ผู้ มีคณุสมบตัิน้อยกว่า

ส่ีปีตาม (3) ให้เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา” ออก ซึ่งโดยหลกัการประเด็นคณุสมบตัิไม่ควรมีข้อยกเว้นและ
ในทางปฏิบตัอิาจจะท าได้ยาก 

3. ตดัข้อ 5(3) “เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจากงานเพราะกระท าผิดวินยั
ตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั หรือกฎหมายอ่ืน” ออก เน่ืองจากเป็นกรณีซ า้ซ้อนกบัข้อ 5(2) 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยคณุสมบตัิ
และลกัษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี ผู้ชว่ยอธิการบดี พ.ศ. .... 
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3.2  ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการแตง่ตัง้ คณุสมบตัแิละลกัษณะ
ต้องห้ามของรองคณบดี ผู้ชว่ยคณบดี พ.ศ. .... 

ตามพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดวิธีการแตง่ตัง้ 
คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของรองคณบดี ผู้ชว่ยคณบดี ดงันี ้

มาตรา 44  วรรคส่ี รองคณบดี ให้อธิการบดีแต่งตัง้โดยค าแนะน าของคณบดี จากผู้ มี
คณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา 38  

วรรคห้า หลกัเกณฑ์ วิธีการแตง่ตัง้และพ้นจากต าแหน่งรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี 
ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั  

 มหาวิทยาลยัจงึได้จดัท าร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการแตง่ตัง้
คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของรองคณบดี ผู้ ช่วยคณบดี พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2560 และท่ีประชมุคณะท างานกลัน่กรอง
ร่างข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 
2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบงัคบัฯ แล้ว และเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุม
ครัง้ท่ี 392(12/2560) เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2560 ท่ีประชมุได้มีมติเห็นชอบให้น าข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ของท่ีประชมุไปพิจารณาปรับปรุงร่างข้อบงัคบัฯ และน าเสนอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอีกครัง้หนึง่ 

มหาวิทยาลยัจึงได้ปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม
ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. .... โดยร่างข้อบงัคบัฯ ดงักล่าวมีสาระส าคญัเก่ียวกบัวิธีการแตง่ตัง้ 
คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของรองคณบดีและผู้ชว่ยคณบดี เป็นต้น 

 

ทัง้นี ้โดยท่ีประชมุได้เสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบงัคบัฯ ดงันี ้
1. ตดัวรรคสองของข้อ 5 “ในกรณีท่ีมีเหตผุลความจ าเป็นต้องแต่งตัง้ผู้ มีคุณสมบัติ

น้อยกว่าส่ีปีตาม (3) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา” ออก ซึ่งโดยหลกัการประเด็นคุณสมบตัิไม่ควรมี
ข้อยกเว้น 

2. ตดัข้อ 6(3) “เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจากงานเพราะกระท าผิดวินยั
ตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัหรือกฎหมายอ่ืน” ออก เน่ืองจากเป็นกรณีซ า้ซ้อนกบัข้อ 6(2) 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบร่างข้อบงัคบัฯ วา่ด้วยการแตง่ตัง้ 
คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของรองคณบดี ผู้ชว่ยคณบดี พ.ศ. .... 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1  ภารกิจการพฒันาประเทศด้วยการบริหารงานวิชาการแบบคลสัเตอร์ 
มหาวิทยาลัยได้น าเสนอการบริหารวิชาการงานแบบคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์  ซึง่มีประเดน็ส าคญัสรุปได้ดงันี ้
การบริหารวิชาการแบบคลสัเตอร์ 
- นโยบาย 
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1. สอดคล้องกบันโยบายมหาวิทยาลยัและยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
2. หลกัการบรูณาการหลายศาสตร์ 1 หลกัสตูร 
3. ถือเป็นข้อตกลงระหวา่งคณะ มหาวิทยาลยั และผู้ เก่ียวข้อง 
4. ก าหนดทิศทางศาสตร์แห่งอนาคตร่วมกนัโดยอาศยัการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้

สว่นเสีย 

5. มีความร่วมมือทัง้ในเชิงวิชาการ การบริหาร และการใช้ทรัพยากรร่วมกนัอนัเป็น
ฐานส าคญัของ PSU System 

6. จดัสรรผลประโยชน์ตามสดัสว่นภาระงานความรับผิดชอบ 
- แนวทางการด าเนินงานของ ม.อ. 
1. การจดักลุม่วิจยัและผลิตบณัฑิตทกุระดบัตามประเด็นยทุธศาสตร์ ดงันี ้

1.1 Digital Innovation ปัจจบุนัเป็น Industry 4.0 และประเทศไทย 4.0 จากการ
วิเคราะห์ของ Roland Berger ม.อ. มีความพร้อมเป็น Hub ด้าน Smart Devices และได้เป็น Hub หนึ่ง      
ใน Innovation Hub ของท่ีประชมุอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รวมถึงเป็น Smart City Innovation Hub 
ด้าน Smart Environment & Smart Economy และเป็นแกนด าเนินโครงการ Phuket Smart City นอกจากนี ้
มหาวิทยาลยัท างานร่วมกบัภาคเอกชนโดยได้รับความไว้วางใจจาก Toyota Tusho ให้จดัตัง้ Lab และร่วมมือ
กบั AIS ด้าน NB-IoT ตลอดจนหนว่ยงานตา่ง ๆ ท าให้เกิดสตาร์ทอพั (Startup)ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัมีความพร้อม
ด้านก าลงัคนและหลกัสตูร ครอบคลมุทกุวิทยาเขต  

  คณะท่ีสามารถบรูณาการด้าน Digital Innovation 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
- คณะศกึษาศาสตร์ 
- คณะวิทยาการจดัการ 
- คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 
- วิทยาลยันานาชาติ 
- วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ 

1.2  Marine and Coastal Management มหาวิทยาลยัมีความพร้อมในการศกึษาวิจยั 
โดยมีสถาบนั MaCORIN ซึ่งได้ประกาศอย่างชดัเจนว่ามหาวิทยาลยัมุ่งสู่การเป็นผู้น าทางทะเลและชายฝ่ัง 
ในแผนพฒันามหาวิทยาลยัฯ 20 ปี 

  คณะทางด้าน Marine and Coastal Management ดงันี ้
- สถาบนัทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
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- คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

1.3  อาหาร (Food) อุตสาหกรรมอาหารทะเลจะอยู่ในภาคใต้กว่า 60% และมี
โรงงานแปรรูปโรงงานต่าง ๆ  มหาวิทยาลยัมีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จึงมีความพร้อมในการเป็น Innovation Hub ด้านเกษตรและอาหาร นอกจากนี ้
อาหารฮาลาลก็เป็นอีกจดุเน้นของมหาวิทยาลยั   

  คณะทางด้านอาหาร (Food) 
- คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
- บณัฑิตวิทยาลยัสหวิทยาการผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และอาหาร

สขุภาพ (IGS-NFF) 
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
- คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

 

ตวัอยา่งหลกัสตูรในคลสัเตอร์: 
  หลกัสตูรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  หลกัสตูรวิทยาศาสตร์การ

อาหารและโภชนาการ  หลกัสตูรอาหารสขุภาพและโภชนาการ และหลกัสตูรสตัวศาสตร์ 
1.4  ยางพารา (Natural Rubber) และ Palm Oil เป็นเร่ืองส าคญัของ ม.อ. ท่ีจะต้อง

มีบทบาทในระดบัประเทศ มหาวิทยาลยัมีสถาบนัวิจยั วิทยาลยันานาชาตยิางพารา ศนูย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 
และมีหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัยางพารา ได้แก่ วิทยาเขตปัตตานีเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีมีความเข้มแข็งทัง้ทางด้านบคุลากร
และเคร่ืองมือ  วิทยาเขตหาดใหญ่มีการด าเนินการจดัการเรียนการสอนในหลากหลายสาขา และวิทยาเขต  
สรุาษฎร์ธานี นอกจากนีใ้นเร่ืองนานาชาต ิมหาวิทยาลยัได้ร่วมมือกบัประเทศจีนในการจดัท าหลกัสตูร  ส่วนเร่ือง
ปาล์มน า้มนั ตอนนีม้หาวิทยาลยัเดน่ในเร่ืองของการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือและเร่ืองของการท าพนัธุ์ปาล์มใหม่  

   คณะทางด้าน Natural Rubber 
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
- คณะวิทยาศาสตร์ (Basic Sci.) 
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- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Processing) 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (Processing) 
- คณะเศรษฐศาสตร์ 
- วิทยาลยันานาชาติยางพารา (Mechatronic, Mechanical Eng.,  

Polymer Eng.)  
1.5  พลงังาน (Energy) เป็นประเดน็ท่ีส าคญัส าหรับภาคใต้ มหาวิทยาลยัมีสถาบนัวิจยั 

ระบบพลงังาน และเปิดการเรียนการสอนในหลกัสตูรระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ส่วนระดบัปริญญาตรี
ยงัเป็นหลกัสตูรพลงังาน แตเ่ปิดสอนอยูส่าขาวิชาตา่ง ๆ  

1.6  Medical Innovation มหาวิทยาลยัมีความเช่ียวชาญซึ่งสามารถตอบโจทย์ 
ประเทศไทย 4.0 เป็นคลสัเตอร์ด้านสขุภาพ (Health) มหาวิทยาลยัมีบคุลากรและอปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีสร้าง
จากงานวิจยัรวมถึงงานวิจยัตา่ง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลยัเป็นเหมือน Bespoke ทางด้าน Baking Society Innovation 
ด้วยเชน่เดียวกนั 

  คณะด้านการแพทย์ประกอบด้วย 
- คณะแพทยศาสตร์ 
- คณะเภสชัศาสตร์ 
- คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- คณะเทคนิคการแพทย์ 
- คณะแพทย์แผนไทย 
- คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์  

ตวัอยา่งการท างานแบบบรูณาการ: 
นวตักรรมและพฒันายา เทคโนโลยีและวสัดทุางการแพทย์ครบวงจร การเสริมสร้าง

ศกัยภาพและโอกาสของผู้สงูวยัในการมีสขุภาวะท่ีดี 
1.7  การท่องเท่ียว (High-value Tourism) ภาคใต้เป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศท่ีมี

รายได้จากการทอ่งเท่ียว ซึง่มหาวิทยาลยัมีคณะท่ีเปิดสอนเร่ืองการทอ่งเท่ียวอยู่ทกุวิทยาเขต 
เน้นนานาชาติ คณะการบริการและการทอ่งเท่ียว  
เน้นวฒันธรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ    
เน้นการจดัการธุรกิจทอ่งเท่ียว     คณะวิทยาการจดัการ  

                                                        คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  
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1.8  ชายแดนใต้ (Southern Border Provinces) เป็นโอกาสส าคญัท่ีมหาวิทยาลัย
จะช่วยยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพราะฉะนัน้การจัดการเรียนการสอน     
การวิจยัท่ีตอบโจทย์ในชายแดนใต้เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั 

 การบรูณาการการแก้ปัญหาจงัหวดัชายแดนใต้ 
 - การบรูณาการวิจยัและแก้ปัญหาจงัหวดัชายแดนใต้เพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

และสงัคม 
 - การพฒันาทกัษะของเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 
 ตวัอยา่งหลกัสตูรในคลสัเตอร์:  
 หลกัสตูรความขดัแย้งและสนัติศกึษา  หลกัสตูรการจดัการบริการการทอ่งเท่ียว  

หลกัสตูรพฒันามนษุย์และสงัคม และหลกัสตูรการจดัการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศชมุชน    
2. การจดักลุม่ 3 ศาสตร์ใหญ่เพ่ือการบริหารกลุม่วิชาการท่ีมีทิศทางสอดคล้องกนั 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  วิทยาศาสตร์สขุภาพ 
  มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 โดยเน้นการรวมกลุม่ศาสตร์ท่ีใกล้เคียงให้ท างานร่วมกนัทัง้การศกึษาและวิจยั 

บณัฑิตศกึษากบัการบริหารวิชาการแบบคลสัเตอร์ 
มหาวิทยาลยัได้มีการจดักลุ่มคลสัเตอร์เป็น 3 ศาสตร์ใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุม่วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จะเน้นกลุ่มศาสตร์ท่ีมีความใกล้เคียง
และท างานร่วมกนั ซึ่งมีทัง้การศกึษาและการวิจยั เช่น หลกัสตูรท่ีมีความพร้อมคือหลกัสตูรเก่ียวกบั Digital 
Innovation โดยจะเร่ิมจากหลกัสตูรในด้าน Science ก่อน  นอกจากนี ้การแบง่คลสัเตอร์ตาม 3 ศาสตร์ไมไ่ด้เน้น
เฉพาะบณัฑิตศกึษาแตเ่น้นทัง้ระบบ 

 

ท่ีประชุมได้แสดงความช่ืนชมท่ีมหาวิทยาลยัน าเสนอเร่ืองนี ้ซึ่งเป็นเวลาท่ีเหมาะสม
เน่ืองจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้เปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ และเป็นชว่งเวลา
ท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงสภามหาวิทยาลยัชดุใหม ่รวมถึงอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลยัชดุใหม่ 

 

ทัง้นี ้โดยท่ีประชมุได้เสนอความคดิเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1. การด าเนินงานข้ามศาสตร์จะเก่ียวโยงกบัโครงสร้าง ซึง่ไมใ่ชเ่ฉพาะการบริหารจดัการ

วิชาการเท่านัน้ แตเ่ป็นการบริหารวิชาการและการบริหารการเงิน มหาวิทยาลยัจะจดัโครงสร้างใหม่ อย่างไร 
จึงจะเหมาะสม ส าหรับบณัฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงสร้างอย่างไรเพ่ือให้บณัฑิตวิทยาลัยมีทัง้บณัฑิตศึกษา 
วิจยั และนวตักรรม ส าหรับการจดัสาขามนษุยศาสตร์ไปรวมกบัสาขาสงัคมศาสตร์ ท าให้สาขามนษุยศาสตร์       
มีขนาดเล็ก ทัง้ ๆ ท่ีสาขามนษุยศาสตร์เป็นหวัใจในเร่ืองปรัชญา ภาษา จรรยาบรรณ แตส่าขามนษุยศาสตร์
ในประเทศไทยเป็นสาขาวิชาเล็ก เพราะไปอยู่ภายในสาขาสงัคมศาสตร์ นอกจากนีใ้นด้านโครงสร้างกรรมการ
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สภามหาวิทยาลยัเป็นผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก สว่นกรรมการประจ าคณะเป็นกรรมการภายในมหาวิทยาลยัทัง้หมด 
ไม่มีกรรมการจากภายนอก หากมีกรรมการจากภายนอกอยู่ในกรรมการระดบัตา่ง ๆ จะท าให้มีแนวคิดในการ
ท างานเปล่ียนไป 

2. การด าเนินงานข้ามศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีน าไปปฏิบตัไิด้ยากในศาสตร์สมยัใหม ่โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในตา่งประเทศได้มีการรวมกลุม่ท างานเกือบทกุสาขาวิชา (Discipline) เพราะฉะนัน้ทกุคนต้องช่วยกันคิด 
ชว่ยกนัท า ต้องคดิกว้างและงานท่ีจะท ามีจ านวนมาก ต้องพิจารณาวา่เร่ืองใดส าคัญและเป็นเร่ืองเดน่ ซึง่การ
ท างานข้ามศาสตร์จะท าให้เกิดการท างานร่วมกนัเป็นการท างานโดยให้งานเป็นหลกั ไมใ่ชน่ าสาขาวิชาเป็นหลกั 

3. ข้อมลูท่ีมหาวิทยาลยัน าเสนอเป็นการจดักลุ่มศาสตร์ไม่ได้เป็นการจดัข้ามศาสตร์ 
การท่ีจะเปล่ียนแปลงอุดมศึกษาต้องข้ามศาสตร์ ในอนาคตควรเปล่ียนวิธีคิดท่ีเอาศาสตร์เป็นตวัตัง้เป็นการใช้
สถานการณ์บ้านเมืองหรือน าเอาเปา้หมายการพฒันาบ้านเมืองเป็นตวัตัง้ มีตวัอย่างมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ
ท่ีจะเป็นโมเดลการด าเนินงานข้ามศาสตร์ ซึ่งศึกษาได้จากหนังสือเร่ือง Designing the New American 
University เขียนโดย Michael M. Crow และ William B. Dabars 

4. ควรจะมีการพิจารณาทบทวนในการจัดกลุ่ม โดยในด้านวิทยาศาสตร์ควรจะมี  
คณะด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์เข้าไปมีสว่นร่วมในการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้ ส าหรับกลุ่ม
อาหารท่ีมีคณะอตุสาหกรรมเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์ ควรจะเพิ่มคณะการจดัการสิ่งแวดล้อมเข้ามาร่วมงาน
ในกลุ่มนีด้้วย ตลอดจนควรมีการสร้างเครือข่ายกบัภายนอกและเม่ือมหาวิทยาลยัจดัท าส าเร็จแล้วต้องบอก
ได้วา่กลุม่เปา้หมายคืออะไร 

5. ในการปรับนโยบายและตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ  ควรมีหลกัฐาน (Evidence) ม.อ. จึงควร
สร้างนกัวิชาการท่ีเป็น Evidence Synthesis ซึ่งในปัจจบุนัประเทศไทยยงัขาดข้อมลูท่ีชดัเจน ท าให้ประเทศ
ออ่นแอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศไทยยงัขาด Evidence Synthesis ด้านการศกึษา 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณา 

5.1  (ร่าง) แผนพฒันามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)         
(ซึง่ถอดมาจากแผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะยาว 20 ปี) 

จากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในบริบทต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
ส่งผลให้มหาวิทยาลยัต้องมีการปรับตวัของบุคลากรและการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั เพ่ือเตรียมรับกับ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงอย่างมีพลวตั  สามารถเป็นสมองต้นความคิดเพ่ือร่วมปิดช่องว่างเชิงยทุธศาสตร์
และน าสู่การพฒันาเปล่ียนแปลงให้ประเทศก้าวข้ามผลกระทบเชิงวิกฤตท่ีส าคญั ๆ ส่งเสริมการสร้างนวตักรรม
เพ่ือสงัคมท่ีก่อให้เกิดมลูคา่เพิ่มให้กบัสงัคมเพ่ือยกระดบัให้ประเทศก้าวพ้นจากกบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง 
การสร้างผลิตภาพจากผู้สูงวัย และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในวัยแรงงานให้มีสมรรถนะสูงส าหรับโลก
อนาคต 
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โดยในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปีนี ้   
ได้เร่ิมต้นจากกรอบแผนพฒันาระยะยาว 20 ปี ซึ่งได้สงัเคราะห์ขึน้จากการประมวลข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ    
ทัง้การวิเคราะห์สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต 20 ปี กรอบการพฒันาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
การพฒันาภายใต้กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 ท่ีต้องขบัเคล่ือนด้วยความรู้และนวตักรรม และทิศทางของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 โดยได้รับฟังความเห็นจากกลุ่มผู้บริหาร บุคลากรและ
ผู้ เก่ียวข้องในระดบัตา่ง ๆ อย่างครบถ้วน ซึ่งท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 384(4/2560) 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2560 และในคราวประชมุครัง้ท่ี 386(6/2560) เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2560 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยสาระส าคญัของแผนพฒันามหาวิทยาลยัฯ 20 ปี ประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร์หลกั 
คือ 1) สร้างกลไกการท างานเชิงรุก 2) สร้างความเป็นผู้น าวิชาการ 3) สร้างความเป็นนานาชาติ 4) พฒันา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการ เป็นกรอบทิศทางหลกัส าหรับการด าเนินงานในอนาคต    

ในขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัได้วางระบบการน าแผนระยะยาวไปสู่การปฏิบตัิเพ่ือให้
แผนพฒันามหาวิทยาลยัฯ 20 ปี ได้มีการขบัเคล่ือนและถ่ายทอดสู่การปฏิบตัิได้อย่างต่อเน่ืองภายในกรอบ
ปฏิบตัหิลกั ดงันี ้

1. ระบบแผนระยะยาวจะมีการตรวจสอบกบัทิศทางหลกัในการพฒันาประเทศทุก ๆ 2 ปี 
เพ่ือให้มหาวิทยาลยัสามารถด ารงบทบาทการขบัเคล่ือนและสนบัสนุนการพฒันาประเทศ และแผนพฒันา
ระยะยาว 20 ปี ยงัคงสอดคล้องกบักรอบทิศทางการพฒันาประเทศ  

2. แผนพฒันาระยะยาว 20 ปีจะถกูถอดไปเป็นกรอบทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั
ตามรอบระยะเวลาของอธิการบดีในแตล่ะวาระ เพ่ือให้การพฒันามหาวิทยาลยัมีความตอ่เน่ือง สามารถสานต่อ
ความเช่ือมโยงจากรอบวาระการบริหารหนึง่ สูอี่กวาระการบริหารหนึง่ได้อยา่งลงตวัและสอดคล้อง  

3. แผนงาน/โครงการระยะยาวจะถูกขับเคล่ือนโดยรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ คณะ/
ส่วนงาน และระบบงบประมาณประจ าปีท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม อนัจะท าให้การด าเนินงานในทุกแผนงาน/
โครงการอยูบ่นฐานการพฒันาท่ีมีความพร้อมและความท่ีเป็นไปได้จริงประกอบกนั  

ซึ่งกระบวนการถอดแผนพฒันามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปีนี ้นอกจากการ
น าแผนพฒันาระยะยาว 20 ปีมาเป็นประเดน็ตัง้ต้นหลกัในการวิเคราะห์ความจ าเป็นเร่งดว่นและความส าคญั
ในการพัฒนาช่วงสัน้ระยะ 4 ปีแล้ว มหาวิทยาลัยได้ประมวลรวมแผนพัฒนาระยะสัน้  ด้านการวิจัยและ
แผนพฒันาการจดัการศึกษามาสงัเคราะห์ร่วมในประเด็นเหตผุลความจ าเป็น ความเร่งด่วนในการพฒันา
และลดความเสียโอกาสใหม ่ๆ ท่ีจะพฒันามหาวิทยาลยัให้มีการเปล่ียนแปลงไปข้างหน้าอยา่งก้าวกระโดดได้
ในอนาคต  

ภายใต้กรอบทิศทางระยะยาวซึง่มหาวิทยาลยัได้ประเมินถึงสมรรถนะและความได้เปรียบ
ของมหาวิทยาลยัแล้ว พบวา่โอกาสเชิงกลยทุธ์ท่ีมหาวิทยาลยัสามารถมุ่งเปา้สู่ความเป็นผู้น าท่ีมีความเป็นไปได้
มี 6 ด้านคือ 1) การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 2) เทคโนโลยีชีวภาพและการแปรรูปอาหาร 3) ระบบ
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สาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพครบวงจร  4) การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดี การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและ
การทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ 5) เศรษฐกิจดจิิตอล และ 6) พลงังาน 

ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัจะเน้นพฒันาในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบับริบทของภาคใต้ เชน่ การเป็น
ผู้น าทางทะเลและชายฝ่ัง ผู้น าด้านยางพารา เป็นต้น โดยรายละเอียดหลกัของแผนพฒันาระยะยาว 20 ปี  
ซึง่มีแกนสาระส าคญัประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร์หลกั ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างกลไกการท างานเชิงรุก ซึง่มีจดุเน้นด าเนินงานภายใต้ 4 กลไก
ขบัเคล่ือน ดงันี ้

1.1  เน้นบรูณาการข้ามศาสตร์   
แผนการพฒันาท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัต้น ๆ ท่ีต้องการให้ด าเนินการ 
1. สร้างระบบ PSU System ท่ีเข้มแข็งท่ีชว่ยให้สามารถท างานข้ามวิทยาเขตกันได้ 

และชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัระหวา่งวิทยาเขต 
2. การบรูณาการการเรียนการสอนและการวิจยัในรูปแบบคลสัเตอร์ และจดัรูปแบบ

การบริหารการท างานแบบบรูณาการระหว่างศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ  
3. การบรูณาการหลกัสตูรท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัระหว่างสาขาวิชาและระหว่าง

วิทยาเขตเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนัและลดภาระในการประเมินหลกัสตูร 
1.2  เน้นความต้องการของผู้ เรียน/ผู้ใช้บณัฑิต และการแก้ปัญหาประเทศ 

แผนการพฒันาท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัต้น ๆ ท่ีต้องการให้ด าเนินการ 
1. การจดัระบบการศึกษาท่ีเอือ้ต่อนกัศกึษาลงทะเบียนข้ามคณะและวิทยาเขต

ตามความใฝ่รู้ของนกัศกึษา 
2. จดัท าหลกัสตูรท่ีตรงกบัความต้องการของภาคการผลิตและบริการรวมทัง้การ

พฒันาประเทศ โดยเฉพาะด้านดิจิตอล เช่น ระบบอตัโนมตัิ วิทยาการข้อมลู (Data Science) และปัญญาประดษิฐ์ 
เป็นต้น 

3. การจดัท าหลกัสตูรร่วมกบัภาคอตุสาหกรรม และหลกัสตูร Online รวมทัง้การ
จดัระบบการศกึษาท่ียืดหยุน่เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุม่คนท่ีอยู่ในวยัแรงงานและสงูวยัสามารถพฒันาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถสงูขึน้และสนบัสนนุการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

4. การก าหนดกรอบวิจยัท่ีตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ และสร้างนวตักรรมเพ่ือ
สร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศตามยทุธศาสตร์ Thailand 4.0 

1.3  เน้นประสิทธิภาพท่ีขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนการพฒันาท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัต้น ๆ ท่ีต้องการให้ด าเนินการ 
1. พฒันาระบบสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และ Online course เพ่ือพฒันากลุม่คนในวยัแรงงาน เชน่ PSU-MOOC 
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2. พัฒนาระบบสารสนเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะทางการเงินและบญัชีท่ีต้อง
จดัท าเป็นการเร่งดว่น รวมทัง้การเช่ือมโยงข้อมลูสารสนเทศจากระดบัคณะ/สว่นงาน/วิทยาเขต ให้เป็นระบบ
สารสนเทศทางการบริหารและน าไปสู่การสงัเคราะห์เพ่ือเป็นฐานในการตดัสินใจของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลยั 
รวมถึงการสร้างระบบนิเวศท่ีสนบัสนนุ E- university 

1.4  เน้นการสร้างความร่วมมือจากเครือข่าย   
แผนการพฒันาท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัต้น ๆ ท่ีต้องการให้ด าเนินการ 
1. ปรับระบบโครงสร้างภายในและกลไกการบริหารบคุคลให้มีอิสระในการท างาน

ข้ามกลุม่สาชาวิชา หรือการท างานแบบคลสัเตอร์ เชน่ การสร้างระบบการจ้างงานมากกวา่ 1 หนว่ยงาน 
2. เร่งสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก โดยเฉพาะภาคผลิตและภาคบริการ 

เพ่ือร่วมกนัในการจดัการเรียนการสอน และการวิจยัเพ่ือสร้างนวตักรรม 
3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชัน้น าในต่างประเทศเพ่ือพัฒนา

หลกัสตูรศาสตร์ท่ีขาดแคลนและจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศและน ามาเปิดสอนเพ่ือสร้างทรัพยากรบุคคล  
ท่ีจ าเป็นตอ่การพฒันาประเทศ 

4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการวิจยัและในการจดัการศึกษา 
เชน่ สหกิจศกึษา WIL เป็นต้น   

ยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างความเป็นผู้น าวิชาการ ประกอบด้วย 3 จุดเน้น ซึ่งมีการ
ด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัภารกิจหลกั ดงันี ้ 

2.1  เน้นการพฒันาและสร้างทรัพยากรบคุคลท่ีมีประสิทธิภาพให้กบัประเทศ   
แผนการพฒันาท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัต้น ๆ ท่ีต้องการให้ด าเนินการ 
1. ปรับหมวดศึกษาทั่วไป และจัดหลักสูตรเป็น outcome based education     

ท่ีทนัสมยัมีเอกลกัษณ์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยบณัฑิตมีความรู้คู่คณุธรรมและมี    
อตัลกัษณ์ของสงขลานครินทร์ (I-WiSE) รวมทัง้มีความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สร้างทรัพยากรบคุคลท่ีรองรับการพฒันาประเทศในศตวรรษท่ี 21 
3. จดัให้มีโปรแกรมสหกิจศกึษา / WIL ให้มากขึน้ตามความเหมาะสมและเตรียม

ความพร้อมของบณัฑิตในการก้าวสูก่ารเป็นผู้ประกอบการ 
4. ร่วมเป็นพ่ีเลีย้งให้กบัสถาบนัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือให้การปฏิรูปการศกึษา

เกิดขึน้อยา่งเป็นระบบ  
2.2  เน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
แผนการพฒันาท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัต้น ๆ ท่ีต้องการให้ด าเนินการ 
1. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการระดบัโลกในสาขาท่ีมีความพร้อมสงู โดยร่วมมือ

กบัมหาวิทยาลยัชัน้น าทัง้ของไทยและมหาวิทยาลยัระดบัโลก โดยมุ่งมัน่ให้มี World-class  Research Lab 
ไมน้่อยกวา่ 3 Lab 



 

- 17 - 
 

2. เป็นศนูย์ในการสร้างนวตักรรมเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและภาคใต้ 
ในลกัษณะ Public-Private Partnership โดยมุง่เน้น Bio-based Economy, Digital Economy และ Creative 
Economy เพ่ือสนบัสนนุการก้าวสูป่ระเทศไทย 4.0 

3. เชิญชวนและสร้างแรงจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย เพ่ือให้
มหาวิทยาลยัสามารถดดูซบัเทคโนโลยี และน ามาถ่ายทอดให้นกัศึกษาและอุตสาหกรรมในประเทศต่อไป 
โดยร่วมมือกบัภาคเอกชนในการตัง้ศนูย์วิจยั เชน่ทางด้านล้อยางรถยนต์ และ ด้าน IoT เป็นต้น  

2.3  เน้นพนัธกิจมหาวิทยาลยัเพ่ือสงัคม  
แผนการพฒันาท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัต้น ๆ ท่ีต้องการให้ด าเนินการ 
1. แก้ปัญหาและพฒันาสงัคมด้วยงานวิชาการในลกัษณะบรูณาการศาสตร์ท่ีชุมชน

มีสว่นร่วมในการก าหนดโจทย์/ปัญหา (University Engagement) เพ่ือน าไปสูก่ารแก้ปัญหาชมุชนอย่างแท้จริง 
สร้างความเข้มแข็งและยัง่ยืนให้กบัชมุชน โดยยดึหลกั เข้าใจ เข้าถึง และพฒันา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. จดัโครงสร้างและระบบสนบัสนนุให้เอือ้และจงูใจให้บคุลากรของมหาวิทยาลยั
ร่วมสร้างผลงานเพื่อรับใช้สงัคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นนานาชาต ิ 
แผนการพฒันาท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัต้น ๆ ท่ีต้องการให้ด าเนินการ 
1. เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัให้มีแนวปฏิบตัิและ

นโยบายด้านวิเทศสมัพันธ์ในอนัท่ีจะมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ โดยให้มีระบบหลายภาษาในทุกบริบทการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั   

2. พฒันาศกัยภาพการใช้ภาษาและความรู้ข้ามวฒันธรรมให้กบันกัศกึษาและบคุลากร
ของมหาวิทยาลัย และวางมาตรการเพิ่มมาตรฐานความสามารถด้านภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์ของ
นกัศกึษา เชน่ การด าเนินการ Summer School ในทกุวิทยาเขต 

3. เพิ่มจ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศและนักศึกษาชาวต่างประเทศในทุกระดับ
การศกึษามหาวิทยาลยั รวมถึงให้มีการใช้ภาษาองักฤษในการให้บริการทกุประเภทของมหาวิทยาลยั 

4. สร้างความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศด้านการเรียนการสอน วิจัย และ
บริการวิชาการ โดยเน้นเพิ่ม/ปรับปรุงหลกัสตูรให้เป็นหลกัสตูรนานาชาตมิากขึน้  

5. ผลกัดนับทบาทการเป็นมหาวิทยาลยัพ่ีเลีย้งในสาขาท่ีมหาวิทยาลยัมีความช านาญ
ให้กบัมหาวิทยาลยัในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือพฒันาไปสูก่ารเป็น Education Hub 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการ  
แผนการพฒันาท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัต้น ๆ ท่ีต้องการให้ด าเนินการ 
1. ปรับโครงสร้างองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ

ให้สอดคล้องกบัภารกิจภายใต้การรวมกลุม่สาขาวิชา ท่ีเป็นการร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานภายใน เพ่ือก่อให้เกิด 
productivity สงูสดุ 
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2. สร้างเสถียรภาพและความมัน่คงทางการเงิน โดยเน้นการบริหารจดัการ การแสวงหา
แหลง่ทนุ และการสร้างประสิทธิภาพกลไกการใช้จา่ยงบประมาณ รวมทัง้การสร้างรายได้จากผลงานวิจยัและ
นวตักรรม และการลงทนุในการน านวตักรรมสูเ่ชิงพาณิชย์ โดยมีการจดัตัง้ Holding Company 

3. พฒันาอาจารย์ให้เข้าสูก่รอบสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSU-TPSF ในระดบั 2 เพิ่มขึน้ 
โดยมีเปา้หมายเพิ่มขึน้ปีละ10% 

4. เน้นหลกัการบริหารความตา่ง โดยเฉพาะในการบริหารส่วนงานและบคุลากรท่ีอิงเป้า
ผลลพัธ์และสมัฤทธิผล มีระบบตอบแทนท่ีจงูใจบคุลากรท่ีมีความสามารถระดบัโลก และมีระบบการบริหารการ
เปล่ียนแปลงเพ่ือให้สามารถแขง่ขนัได้อยา่งรวดเร็ว 

5. สร้างระบบและกลไกในการจดัการเพ่ือให้ได้มาซึง่บคุลากรสมรรถนะสงู จากสถาบนั
ชัน้น าในระดบัสากล 

ทัง้นี ้กรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลยัฯ ระยะ 4 ปีนี ้อธิการบดีในวาระต าแหน่งใหม่ 
ยงัคงท่ีจะสามารถน าเสนอ/เลือกจดุเน้นท่ีต้องการมุง่ขบัเคล่ือนการพฒันามหาวิทยาลยั หรือสร้างกลยทุธ์ใหม ่ๆ 
ท่ีท้าทายส าหรับการพฒันามหาวิทยาลยัในระยะ 4 ปีข้างหน้า เพ่ือให้สามารถน ามหาวิทยาลยัก้าวข้ามข้อจ ากัด 
และเร่งสร้างการเปล่ียนแปลงใหมไ่ด้ในอนาคตอีกได้ 

 

โดยประธานท่ีประชมุได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้
ดงันี ้

ในชว่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารมหาวิทยาลยัอาจจะท าให้มหาวิทยาลยัเกิดสถานการณ์
ความตอ่เน่ือง (Continuity) และการเปล่ียนแปลง (Change) หากเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่อาจสง่ผลให้
เกิดปัญหาขึน้ได้ ดงันัน้ สภามหาวิทยาลยัพยายามให้การพฒันามหาวิทยาลยัระหว่างรอบระยะเวลาการบริหาร
เกิดความต่อเน่ือง ไม่มีตะเข็บ (Seamless) แต่ในขณะเดียวกันจะต้องเน้นการสร้างสรรค์ (Creativity) และ
นวตักรรม (Innovation) ของผู้บริหาร เพราะฉะนัน้ สภามหาวิทยาลยัต้องให้เสรีภาพกบัอธิการบดีใหม่ ในการ
คดิพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ซึง่แผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะยาว 20 ปี และแผนพฒันามหาวิทยาลยัฯ ระยะ 4 ปีนี ้
จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยให้การพฒันามหาวิทยาลยัมีความต่อเน่ือง แต่ไม่ใช่การจ ากัดเสรีภาพในการ
บริหารจดัการ ตลอดจนการมีนวตักรรมของอธิการบดีคนตอ่ไป 

อนึ่ง ในการประชมุสภามหาวิทยาลยัเดือนพฤษภาคม ขอให้อธิการบดีน าเสนอข้อมลู
การด าเนินงานเพิ่มเติม ในประเด็นขณะท่ีด ารงต าแหน่งอธิการบดีมาเป็นระยะเวลา 6 ปี มีการด าเนินงาน
เร่ืองใดท่ีเกิดเป็นผลสมัฤทธ์ิ มีอะไรท่ีเป็นข้อขดัข้องหรือข้อจ ากัดท่ีท าให้การด าเนินงานบางอย่างท่ีอยากจะท า  
แตท่ าไม่ได้ ซึ่งข้อมลูนีเ้หล่านีจ้ะเป็นเคร่ืองมือให้แก่อธิการบดีใหม่ในการด าเนินงานต่อไปด้วยประสบการณ์
และแนวคิดเพิ่มเติมของอธิการบดี และในการประชมุสภามหาวิทยาลยัเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม ขอให้
อธิการบดีใหม่น าเสนอข้อมูลแผนการด าเนินงานตลอดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 4 ปี ว่าจะท า
อะไรบ้างและต้องการการสนบัสนนุจากสภามหาวิทยาลยัในเร่ืองใดบ้าง ซึ่งทัง้หมดนีจ้ะท าให้การด าเนินงาน
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พฒันามหาวิทยาลยัเป็นไปอย่างราบร่ืน โดยให้โอกาสมีนวัตกรรมกับสิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการมีเสรีภาพในการ
บริหารจดัการ ซึง่นบัวา่เป็นพฒันาการท่ีดีของมหาวิทยาลยั 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติ เห็ นชอบ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย    
สงขลานครินทร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาอธิการบดี (ตามความในข้อ 7 
ของข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559 ซึ่งก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแผนพฒันา
มหาวิทยาลยั เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลยั ตามกรอบระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลยั
ก าหนด และใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหาอธิการบดี)  

 
5.2  การก าหนดโครงสร้างมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (ตามพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559) 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้ปรับระบบการด าเนินงานไปสู่รูปแบบการเป็น

มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 นัน้ ตามมาตรา 9 
แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้ระบุว่า มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน 
ดงัตอ่ไปนี ้(1) ส านกังานสภามหาวิทยาลยั (2) ส านกังานอธิการบดี (3) ส านกังานวิทยาเขต (4) คณะ (5) วิทยาลยั 
(6) สถาบนั (7) ส านกั ดงันัน้ มหาวิทยาลยัจึงได้ปรับการจดัระบบและก าหนดโครงสร้างของมหาวิทยาลยัใหม่ 
ซึง่กรอบความคดิในการจดัระบบโครงสร้าง ดงันี ้

1. หลกัคดิในการก าหนดประเภทของโครงสร้างสว่นงาน ประเภทของโครงสร้างส่วนงาน
ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 จ าแนกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

1.1  สว่นงานนโยบายและบริหาร   
สว่นงานนโยบายและบริหาร มีภาระหน้าท่ีในการวางระบบบริหารจดัการงาน

ส่วนกลางท่ีเป็นทัง้ระดบันโยบายท่ีเช่ือมโยงกับสภามหาวิทยาลยั ระดบับริหารกลางโดยภาพรวมมหาวิทยาลยั 
และระดบัการบริหารและปฏิบตักิารวิทยาเขต ประกอบด้วย  

(1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นโครงสร้างในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลยั ระดบันโยบาย มีภาระหน้าท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานและกิจการของสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ของสภามหาวิทยาลยั และภาระหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  

(2) ส านกังานอธิการบดี เป็นโครงสร้างในการบริหารและพฒันามหาวิทยาลยั 
มีภาระหน้าท่ีสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย     
และภาระหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(3) ส านกังานวิทยาเขต 5 วิทยาเขต เป็นโครงสร้างในการบริหารและพฒันา
ระดบัวิทยาเขตต่าง ๆ ทัง้ 5 แห่ง มีภาระหน้าท่ีสนบัสนุนการบริหารและด าเนินงานของวิทยาเขตแต่ละแห่ง 
และภาระหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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1.2  สว่นงานวิชาการ   
  ส่วนงานวิชาการ มีภาระหน้าท่ีในการผลิตบณัฑิต บริหารและพฒันาวิชาการ 

การวิจยั และการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 
(1) คณะ เป็นส่วนงานท่ีประสาทปริญญา มีภาระหน้าท่ีในการผลิตบณัฑิต 

การวิจยั การบริการวิชาการท่ีเก่ียวข้องในศาสตร์นัน้ ๆ  การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และภาระหน้าท่ีอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(2) วิทยาลยั เป็นสว่นงานท่ีประสาทปริญญา มีภาระหน้าท่ีในการผลิตบณัฑิต
ท่ีมีความเป็นสหวิทยาการ จดัการศึกษาศาสตร์เชิงบูรณาการ การวิจยั การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศลิปะและวฒันธรรม และภาระหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(3) สถาบนั มีภาระหน้าท่ีวิจยั บริการวิชาการเพ่ือพฒันาความยัง่ยืน ขบัเคล่ือน
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพืน้ท่ี และภาระหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.3  สว่นงานอ านวยการและสนบัสนนุภารกิจมหาวิทยาลยั  

ส่วนงานอ านวยการและสนบัสนุนภารกิจมหาวิทยาลยั มีภาระหน้าท่ีในการ
สนบัสนนุการบริหารของอธิการบดีในการวางระบบขบัเคล่ือนการพฒันาแตล่ะภารกิจ และกรอบงานท่ีเก่ียวข้อง
ตามทกัษะความช านาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ส านกั และหรือสว่นงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน (ถ้ามี) ทัง้นีอ้าจ
ท าหน้าท่ีในการสนบัสนุนการเรียนการสอน การวิจยั การให้บริการวิชาการ และภาระหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1.4  สว่นงานภารกิจเฉพาะ   
ส่วนงานภารกิจเฉพาะ มีภาระหน้าท่ีด าเนินงานตามกิจการท่ีจ าเพาะเจาะจง

ในแตล่ะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องหรือสอดคล้องกับบริบทของส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน   
ท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ วิทยาลยั ส านกั และสถาบนั  

 

ทัง้นี ้สถาบนั ส านกั หรือสว่นงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ถือเป็นสว่นงานท่ีไมป่ระสาท
ปริญญา แต่จะสามารถสนับสนุนการจัดเรียนการสอน มีการท าวิจยัและประสานงานการวิจัยในลักษณะ    
สหสาขาวิชาและบรูณาการระหว่างสาขาวิชา เป็นกลไกในการบกุเบิกวิชาการในมิติท่ีเป็นความช านาญของ
สว่นงาน รวมทัง้เป็นแหลง่สร้างสมและบริการความรู้ ข้อมลู และการพฒันาบคุลากรได้ 

2. วางระบบโครงสร้างส่วนงานในการบริหารงานส่วนกลาง  ; (สนบัสนุนผู้บริหาร
ระดบัมหาวิทยาลยั) 

   มหาวิทยาลยัมีแนวคิดในการก าหนดให้มีการบริหารงานส่วนกลาง  โดยก าหนด
สว่นงานท่ีรับผิดชอบในแตล่ะภารกิจดงันี ้

 - โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลยั ; การบริหารและพฒันามหาวิทยาลยั ในภาพรวม
ทัว่ไปจะใช้ส านกังานอธิการบดีเป็นแกนหลกั โดยจะเช่ือมโยงเชิงนโยบายกับ ส านกังานสภามหาวิทยาลยั 
และเช่ือมโยงระดบัปฏิบตักิารกบัส านกังานวิทยาเขตตา่ง ๆ  
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 - โครงสร้างการบริหารตามภารกิจและสนบัสนุนกลาง ; จ าแนกแต่ละภารกิจและ
หน้าท่ีงานได้ดงันี ้

1. การบริหารระบบการจดัการศกึษา คือ ส านกัการศกึษาและนวตักรรมการเรียนรู้ 
(สว่นงานจดัตัง้ใหม ่ใช้ฐานจากเนือ้งานเดมิของฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลยั ) 

2. การบริหารระบบงานการวิจัย  คือ ส านักพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม        
(เป็นส่วนงานเดิมคือ ส านักวิจัยและพัฒนา มีการปรับเปล่ียนช่ือส่วนงานเพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจใหม่
กว้างขวางมากขึน้) 

3. การบริหารระบบบริการวิชาการ คือ ส านกับริการวิชาการ (เป็นการยกระดบั
และปรับบทบาทศนูย์บริการวิชาการเดิม) พร้อมทัง้ปรับแนวคิดให้มีโครงสร้างเช่ือมโยงการด าเนินงานด้านการ
บริการวิชาการอยูใ่นทกุวิทยาเขต 

 ทัง้นี ้ในสว่นของการภารกิจการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ; แนวคดิการก ากบั
และการสง่เสริมการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมในส่วนกลาง ให้ด าเนินการเป็นรูปของคณะกรรมการร่วมฯ ของ
ทกุภาคสว่นในมหาวิทยาลยั และการด าเนินกิจกรรมจะมีโครงสร้างปฏิบตังิานในระดบัวิทยาเขตอยูแ่ล้ว 

ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 
9 มกราคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

 

ทัง้นี ้โดยท่ีประชมุได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นตา่ง ๆ สรุปได้
ดงันี ้

1. บทอาศยัอ านาจของร่างประกาศฯ เร่ืองวิทยาเขตและส่วนงานของมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. .... และร่างประกาศฯ เร่ืองการแบง่โครงสร้างภายในสว่นงานของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. .... ควรแก้ไขการอาศยัอ านาจในการออกร่างประกาศเป็น “มาตรา 10 และมาตรา 23(2)” แหง่พระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 เน่ืองจากมาตรา 9 ของพระราชบญัญัติฯ พ.ศ. 2559 กล่าวถึงการ
แบง่ส่วนงานของมหาวิทยาลยัเท่านัน้ และมาตรา 23(2) ของพระราชบญัญัติฯ พ.ศ. 2559 กล่าวถึงอ านาจ
ของสภามหาวิทยาลยัในการออกข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยั 

2. การก าหนดสว่นงานในร่างประกาศฯ เร่ืองวิทยาเขตละสว่นงานของมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. .... และร่างประกาศฯ เร่ืองการแบง่โครงสร้างภายในสว่นงานของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. ....     ท่ีมีทัง้สว่นงานท่ีมีอยู่เดมิและส่วนงานจดัตัง้ใหม ่โดยการยบุรวมหน่วยงาน การแปลงสถานะจาก
หน่วยงานเดิมเป็นหน่วยงานใหม่ ซึ่งตามความในข้อ 2 ของร่างประกาศฯ ดงักล่าว “ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบั
ตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา” นัน้ สว่นงานท่ีเป็นการจดัตัง้ขึน้ใหม่อาจจะยงัไมมี่ความพร้อม
ในการจดัตัง้ในวนัท่ีถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา มหาวิทยาลยัควรจะมีกลไกก าหนดให้ส่วนงาน  
ท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่หรือยุบรวมเร่ิมด าเนินการเม่ือใด โดยอาจจะให้อธิการบดีออกเป็นประกาศก าหนดการเร่ิม
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ด าเนินการของส่วนงานนัน้ ๆ นา่จะเป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ(Practical) ในการท างานมากกว่าการ
ออกประกาศฯ แล้ว แตใ่นทางปฏิบตัิยงัไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งจะมีผลเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกบัการถ่ายโอน
เคร่ืองมือหรือบคุลากร โดยเฉพาะหนว่ยงานใหม่ 

3. ในประเดน็การปรับโครงสร้างภายในแยกส านกังานอธิการบดีออกจากส านกังาน
วิทยาเขตหาดใหญ่ จะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงคอ่นข้างมาก หน่วยงานตา่ง ๆ เช่น กองคลงั กองแผนงาน 
กองการเจ้าหน้าท่ีจะท าอย่างไร จะมีวิธีการแบง่อย่างไรถึงจะเป็นบริหารกลาง ใครท าหน้าท่ีอะไร เน่ืองจาก
โครงสร้างส่วนงานเดิมเป็นโครงสร้างท่ีส านกังานอธิการบดีและส านกังานวิทยาเขตหาดใหญ่ทบัซ้อนกันอยู่     
โดยโครงสร้างใหม่ท่ีมหาวิทยาลยัน าเสนอ ภายในส านกังานอธิการบดีจะมีหน่วยงานตา่ง ๆ ซึ่งหน่วยงานนี ้
เป็นหนว่ยงานระดบัมหาวิทยาลยัไม่ใช่หน่วยงานระดบัวิทยาเขต แล้วหนว่ยงานระดบัวิทยาเขตมีการด าเนินการ
ท่ีจะสนบัสนุนงานต่าง ๆ เช่น การคลงั การบญัชีอย่างไร เร่ืองการบริหารงานบุคคลจะท าอย่างไร ใครเป็น
ผู้ อนุมัติ เม่ือไร อย่างไร ซึ่งยังไม่มีความชดัเจน  และอีกประเด็นหนึ่งคือ มหาวิทยาลัยยังจดัโครงสร้างการ
บริหารความเหมือน ซึ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลยัมีความหลากหลาย เม่ือปรับโครงสร้างใหม่แต่ยงัเป็น
โครงสร้างบริหารความเหมือน คณะตา่ง ๆ มีทัง้คณะขนาดใหญ่และคณะขนาดเล็กหลากหลายแตกต่างกัน 
แตมี่การบริหารเหมือนกนัทัง้หมด เพราะการจดัการจากสว่นกลางเหมือนกนั ซึง่เทา่กบัวา่มหาวิทยาลยัยงัไม่ได้
กระจายอ านาจ (Decentralize) ไปยงัสว่นงานท่ีต ่ากว่าลงไป ดงันัน้ ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัน าเร่ืองนี ้
ไปพิจารณาวา่จะด าเนินการเร่ืองนีอ้ยา่งไร 

4. มหาวิทยาลยัควรจะพิจารณาในประเด็นการมอบอ านาจเพิ่มเติม เม่ือผู้บริหาร
มอบอ านาจให้แก่ผู้ รับมอบอ านาจ ความรับผิดชอบจะยงัคงอยู่ท่ีผู้มอบอ านาจ หากมหาวิทยาลยัจดัระบบให้
เป็นการกระจายอ านาจ อ านาจนัน้จะเคล่ือนย้ายไปยงัอีกท่ีหนึ่ง จะส่งผลท าให้ความรับผิดชอบแตกต่างกัน 
มหาวิทยาลยัควรพิจารณารูปแบบการจดัโครงสร้าง หากอ านาจย้ายจากท่ีหนึง่ไปอยูอี่กท่ีหนึง่อาจจะสง่ผลตอ่
การเปล่ียนประสิทธิภาพของงานจากการมอบอ านาจไปสูก่ารกระจายอ านาจ  

นอกจากนี ้ประธานท่ีประชมุมีความเห็นว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัชุดใหม่
ควรจะเป็นผู้พิจารณาเร่ืองการก าหนดโครงสร้างของมหาวิทยาลยั เน่ืองจากเป็นโครงสร้างท่ีจะต้องใช้ในการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานตอ่ไป 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตใิห้กรรมการสภามหาวิทยาลยัน าเร่ืองการ

ก าหนดโครงสร้างของมหาวิทยาลยัไปศกึษาและพิจารณารายละเอียด และให้น าเสนอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 
 
 

https://dict.longdo.com/search/decentralize
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5.3  การด าเนินการสรรหาอธิการบดี 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

อธิการบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาด าเนินการ ดงันี ้
1. ก าหนดการ ด าเนินการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 8  
2. พิจารณารายช่ือส่วนงานท่ีจะให้ผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงาน 

เสนอช่ือ  ผู้สมควรด ารงต าแหนง่อธิการบดี 
          3. จดัท าเป็นประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เม่ือสภามหาวิทยาลยัให้ความ

เห็นชอบตาม (1) และ (2) แล้ว” 
และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้มีค าสัง่ท่ี 049/2560 ลงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2560                  

แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ไปแล้วนัน้   
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวประชมุครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561                  

ได้พิจารณาด าเนินการจดัท า (ร่าง)ก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี และพิจารณารายช่ือสว่นงานท่ีให้
ผู้ปฏิบตังิานในมหาวิทยาลยัของแตล่ะสว่นงานเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหนง่อธิการบดี  

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี 

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอ ทัง้นี ้โดยท่ีประชุมได้ตรวจสอบแล้วว่ากรอบและขัน้ตอนการ
ด าเนินงานสรรหาอธิการบดีได้ด าเนินการอย่างถูกต้องตามข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559 
และท่ีประชมุมีมติเห็นชอบรายช่ือส่วนงานท่ีให้ผู้ปฏิบตังิานในมหาวิทยาลยัของแตล่ะส่วนงานเสนอช่ือผู้สมควร
ด ารงต าแหนง่อธิการบดี จ านวน 55 หนว่ยงาน ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอ  ดงันี ้

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1. ส านกังานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ (รวมหน่วยตรวจสอบภายใน ส านกังาน

ประกันคุณภาพ ศูนย์บริการวิชาการ ส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานสนับสนุนมูลนิธิและกองทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส านักงานหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สถาบนัวิจัยและพัฒนา
สขุภาพภาคใต้ (วพส) ศนูย์ส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม โครงการต้นแบบศนูย์ทางไกลเพ่ือการศกึษาส าหรับ
นักศึกษาจุดเส่ียงภาคใต้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯ       
ศนูย์กีฬาและสขุภาพ ศนูย์สง่เสริมและพฒันาการเรียนรู้)  

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. คณะวิทยาศาสตร์ 
4. คณะแพทยศาสตร์ (รวมสถาบนัการจดัการระบบสขุภาพภาคใต้ สจรส.) 
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 
6. คณะวิทยาการจดัการ 
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7. คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
8. คณะเภสชัศาสตร์ 
9. คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
10. คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม 
11. คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
12. คณะศลิปศาสตร์  
13. บณัฑิตวิทยาลยั 
14. ศนูย์คอมพิวเตอร์ 
15. ศนูย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 
16. ส านกัวิจยัและพฒันา 
17. คณะนิติศาสตร์ 
18. คณะเศรษฐศาสตร์ 
19. คณะการแพทย์แผนไทย 
20. คณะเทคนิคการแพทย์ 
21. สถาบนัสนัตศิกึษา 
22. สถาบนัทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
23. ส านกัทรัพยากรการเรียนรู้ คณุหญิงหลงอรรถกระวีสนุทร 
24. อทุยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
25. วิทยาลยันานาชาติ 
26. คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
27. สถาบนัฮาลาล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 
28. ส านกังานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
29. คณะศกึษาศาสตร์  
30. คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
31.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
32. วิทยาลยัอิสลามศกึษา  
33. ส านกัสง่เสริมและการศกึษาตอ่เน่ือง 
34. ส านกัวิทยบริการ 
35. คณะวิทยาการส่ือสาร 
36. คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
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37. คณะรัฐศาสตร์ 
38. สถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณิวฒันา 
39. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
วิทยาเขตภเูก็ต 
40. ส านกังานอธิการบดี วิทยาเขตภเูก็ต (รวมโครงการจดัตัง้วิทยาลยันานาชาติ     
      ศลิปวิทยาศาสตร์) 
41. วิทยาลยัชมุชนภเูก็ต 
42. คณะการบริการและการทอ่งเท่ียว 
43. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
44. คณะวิเทศศกึษา 
45. วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ 
46. บณัฑิตวิทยาลยัสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกฯ 
47. ศนูย์การเรียนรู้ 
48. ศนูย์กิจการนานาชาติ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
49. ส านกังานอธิการบดี วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
50. วิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี 
51. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
52. คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ 
วิทยาเขตตรัง 
53. ส านกังานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 
54. คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 
55. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

นอกจากนี ้ได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิได้เสนอความคิดเห็นว่า ในการ
สรรหาอธิการบดีเพ่ือให้ได้บคุคลท่ีเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ควรจะถามความคิดเห็นของผู้ตอบรับการทาบทาม (Candidate) วา่มีกลยทุธ์น าไปปฏิบตั ิ(Implement Strategy) 
คืออะไร ซึ่ง Platform อย่างหนึ่งของการน ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิ คือ พนัธกิจสาธารณะ (Public Engagement) 
หรือพนัธกิจชมุชน (Community Engagement) ซึ่งจะครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านการเงิน การติดตอ่กบัหน่วยงาน
ตา่ง ๆ ทัง้หนว่ยงานของรัฐและหนว่ยงานภายนอก ตลอดจนไทยแลนด์ 4.0 
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5.4  การพิจารณาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่กรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั (เพิ่มเตมิ) 
ตามความในมาตรา 29 แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  

ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัคณะหนึง่ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ 
ซึง่สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้จากบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั และตามความในข้อ 5 ของข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั  
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดไว้ว่า คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยั จ านวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน 
แตไ่มเ่กินสามสิบห้าคน และมีวาระในการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลยั ตามความในข้อ 11 ของข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 และเสนอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 387(7/2560) เม่ือวนัท่ี 
15 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบการแตง่ตัง้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั จ านวน 32 คน 
แล้วนัน้ เน่ืองจากนายสมพงษ์  เจริญสุข ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และอดีตกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วาระปี พ.ศ. 2560 - 2563 มหาวิทยาลยัจึงเสนอขอแตง่ตัง้ให้นายสมพงษ์  เจริญสขุ ด ารงต าแหน่งกรรมการ
สง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั (เพิ่มเตมิ)  

ซึ่งท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 
9 มกราคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการแตง่ตัง้นายสมพงษ์  เจริญสขุ 
ด ารงต าแหนง่กรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั (เพิ่มเตมิ) ตามท่ีเสนอ 

 
5.5  ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีด าเนินงานของ

สภามหาวิทยาลยั พ.ศ. .... 
ประธานท่ีประชมุขอถอนระเบียบวาระ เร่ืองร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วา่ด้วยการประชมุและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยั พ.ศ. .... ออกไปก่อน เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ชดุใหมเ่ป็นผู้พิจารณาร่างข้อบงัคบัฯ ดงักลา่ว 

 
5.6  ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

พ.ศ. .... 
ตามความในมาตรา 25 26 และ 27 แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

มาตรา 25 ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ม. ประกอบด้วย
อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบนั ผู้อ านวยการส านกั หวัหน้าส่วนงาน        
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ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสถาบนัหรือส านัก ประธานสภาอาจารย์ และประธานสภาพนกังาน    
เป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัแต่งตัง้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี คนหนึ่งเป็น
เลขานกุาร โดยค าแนะน าของอธิการบดี 

มาตรา 26 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการเสนอ
แผนพฒันามหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองข้อบงัคบัและระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรอง
เก่ียวกับการจัดตัง้ การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงาน และการจัดตัง้ การรวม การแบ่ง หรือการยุบเลิก
หน่วยงานภายในของส่วนงานรวมทัง้ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่อธิการบดี ทัง้นี ้ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 

มาตรา 27 ก าหนดให้การประชมุและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั       
ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

 

มหาวิทยาลยัจงึได้จดัท าร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลยั พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 12/2560 
เ ม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 และท่ีประชุมคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
โดยร่างข้อบงัคบัฯ ดงักล่าวมีสาระส าคญัเก่ียวกับอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
การประชมุและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั เป็นต้น 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัร่ิางข้อบงัคบัฯ วา่ด้วยคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลยั พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

 
5.7  ร่างระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

แก่ผู้ มีอปุการคณุตอ่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมครัง้ท่ี 380(10/2559) เม่ือวนัท่ี 17 

ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตัง้และการสมนาคณุ   
ผู้อุปการะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมได้มีความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลยัควรจะออก
ระเบียบกลางในการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ มีอุปการคุณคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั นัน้ 

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ มีอุปการคณุต่อมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....  ซึ่งท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 12/2560 เม่ือวนัท่ี 3 ตลุาคม 2560 และท่ีประชุม
คณะท างานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชมุเม่ือ
วนัท่ี 19 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีสาระส าคญัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การรับเงิน
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หรือทรัพย์สินจากผู้ มีอุปการคณุต่อมหาวิทยาลยั การรับเงินบริจาคของมหาวิทยาลยั ลกัษณะและเง่ือนไข
การรับเช็คธนาคาร ลกัษณะและเง่ือนไขการรับบริจาคทรัพย์สิน และการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ 
แก่ผู้ มีอปุการคณุตอ่มหาวิทยาลยั เป็นต้น 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัร่ิางระเบียบฯ ว่าด้วยการขอ
พระราชทาน เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ มีอปุการคณุตอ่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง 

6.1  การแตง่ตัง้กรรมการประจ าสว่นงาน 
มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการประจ าสว่นงาน ดงันี ้
1. การแต่งตัง้อาจารย์ภาสุรี  แสงศุภวานิช คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ า    

คณะแพทยศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 
2. การแต่งตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะเภสชัศาสตร์ ตัง้แต่วนัท่ี  1 

ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป จ านวน 2 ราย ดงันี ้
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นฤบดี  ผดงุสมบตัิ 
2. รองศาสตราจารย์จไุรทิพย์  หวงัสินทวีกลุ 

3. การแตง่ตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 26 
ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป จ านวน 2 ราย ดงันี ้

1. อาจารย์เจษฎา  โมกขกลุ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กมลธรรม  อ ่าสกลุ 

4. การแตง่ตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตัง้แต่
วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป จ านวน 2 ราย ดงันี ้

1. อาจารย์พิไลวรรณ  ประพฤต ิ
2. อาจารย์จกัรัตน์  อโณทยั 

5. การแต่งตัง้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สามารถ  ทองเฝือ คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ
ประจ าคณะรัฐศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป 

6. การแต่งตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะการแพทย์แผนไทย ตัง้แต่
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป จ านวน 2 ราย ดงันี ้

1. รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  จัน่สกลุ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฉตัรชยั  วฒันาภิรมย์ 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
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6.2  การให้ความเห็นชอบหลกัสตูรและการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร ของสภาวิทยาเขตปัตตานี 

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

สภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชมุครัง้ท่ี 17(3/2560) เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2560 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาโท การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา และระดบัปริญญาตรี ดงันี ้

1. เห็นชอบหลกัสตูรระดบัปริญญาโท จ านวน 2 หลกัสตูร ดงันี ้

 1.1 หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน หลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. .... 

 1.2 หลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

2. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประจ าปีการศกึษา 2559 และ 2560 ของคณะตา่ง ๆ  จ านวน 12 หลกัสตูร ดงันี ้

2.1 ระดบับณัฑิตศกึษา  จ านวน 7 หลกัสตูร ดงันี ้

2.1.1 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยกุต์ หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.1.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.1.3 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

2.1.4 หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

2.1.5 หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพฒันาสงัคม 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

2.1.6 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555  วิทยาลยัอิสลามศกึษา 
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2.1.7 หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศกึษา หลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  วิทยาลยัอิสลามศกึษา 

 2.2 ระดบัปริญญาตรี  จ านวน 5 หลกัสตูร ดงันี ้

2.2.1 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

2.2.2 หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

2.2.3 หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

2.2.4 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจดัการ 
ในอิสลาม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554  วิทยาลยัอิสลามศกึษา 

2.2.5 หลกัสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559  คณะรัฐศาสตร์ 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 
สภาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

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

สภาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ในคราวประชมุครัง้ท่ี 20(4/2560) เม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม 2560 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรี คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ จ านวน 2 หลกัสตูร เพ่ือใช้จดัการศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2560 
เป็นต้นไป ดงันี ้

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ 
หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2553  หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558  
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อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (ใหม)่ 
วา่ท่ีร้อยตรีไพศาล  บรรจสุวุรรณ์ คงเดมิ 
วา่ท่ีร้อยตรีธนภณ  ภู่มาลา คงเดมิ* 
อาจารย์พิเชตวฒุิ  นิลละออ* คงเดมิ* 
อาจารย์วฒันา  นนทชิต* คงเดมิ* 
อาจารย์สดุเฉลิม  ศสัตราพฤกษ์* ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กฤษฎา  พรรณราย 

คณุวฒุิ : - ศศม. รัฐศาสตร์,  
                มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546 

 -  ศศบ. รัฐศาสตร์,  
                 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2543 

หมายเหต ุ * หมายถึง อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

2. หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2557 
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (ใหม)่ 

อาจารย์จิรยทุธ์  จนัทนพนัธ์  คงเดมิ 
อาจารย์ทีฆะทศัน์  ทองกลู* อาจารย์วิลานชุ  ผดงุเดช* 

คณุวฒุิ : - บช.ม. การบญัชี,  
                มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2558   
              - บธ.บ. การบญัชี,  
                มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2555 

อาจารย์บญุฑริกา  ใจกระจา่ง* คงเดมิ* 
อาจารย์ระพีพนัธุ์  เผา่ช*ู คงเดมิ* 
อาจารย์ศศทิร  ราชพิบลูย์ คงเดมิ 

  หมายเหต ุ *  หมายถึง  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 
6.4  การให้ความเห็นชอบและอนมุตักิารเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ 

ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ ของสภาวิทยาเขตตรัง  
ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลยั 

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

สภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชมุครัง้ท่ี 19(5/2560) เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ ประจ าปีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป จ านวน 2 หลกัสตูร ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 
2 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป ดงันี ้

1. หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

 

 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร  
ปีการศกึษา 2559  

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
ปีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

อาจารย์วิญญ ู วฒันยนต์กิจ คงเดมิ 
เป็นประธานหลกัสตูร 

อาจารย์ปิยะนชุ  ปรีชานนท์  
 

คงเดมิ 
เป็นเลขานกุาร  

อาจารย์ธิดากาญจน์  ศิษฎิโกวิท ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรารถนา หลีกภยั     
คณุวฒุิ : - ปร.ด. (การจดัการ),     

 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2555 
 - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2538 

 - M.B.A. (Business Administration),  
   Nagoya University of Commerce and  
   Business Administration, Japan, 2540 
 - ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) (เกียรตนิิยมอนัดบัสอง),  
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2534 

อาจารย์วรางคณา ตนัฑสนัติสกลุ คงเดมิ 
Mr. Tao Lu คงเดมิ 
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2. หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ หลกัสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
ปีการศกึษา 2559  

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
ปีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุิทย์  จนัทร์เพ็ชร  คงเดมิ 
อาจารย์อรอมุา  สพุฒันกลุ 
 

คงเดมิ 

เป็นประธานหลกัสตูร 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภยั     อาจารย์วิสทุธิณี  ธานีรัตน์  

คณุวฒุิ : - รอ.ม. (การจดัการภาครัฐและเอกชน),  
    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2548 
 - รป.บ. (นโยบายสาธารณะการวางแผน),  
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2545 

อาจารย์ณรงค์ฤทธ์ิ  ปริสทุธ์ิกลุ 

 
คงเดมิ 

เป็นเลขานกุาร  

อาจารย์พฤฒ  ยวนแหล คงเดมิ 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั 

                                  อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั
ดงันี ้
เร่ืองท่ี ประชมุวนัท่ี ประเดน็มต/ิข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
1 ครัง้ท่ี 392(12/2560)         

วนัท่ี 23 ธนัวาคม 
2561 

ให้วิทยาเขตปัตตานีสรุปข้อมลูการ
ด าเนินงานของวิทยาเขตปัตตานีในการ
พฒันาพืน้ท่ี เพ่ือเป็นต้นแบบในการ
ปฏิรูปการท างานของมหาวิทยาลยั 

มอบรองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานีไปจดัท าเอกสาร 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
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7.2  ซกัซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลกัการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบนัอดุมศกึษา 

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอซกัซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลกัการ
การตอ่เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ดงันี ้

1. การตอ่เวลาราชการมีสาเหตจุากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ ดงันัน้
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงให้สถาบนั 
อดุมศกึษาพิจาณาตอ่เวลาราชการให้แก่ผู้ ท่ีเกษียณอายรุาชการเพ่ือประโยชน์แห่งการสอนและวิจยั เท่านัน้ 
จงึก าหนดให้ผู้ ท่ีได้รับการตอ่เวลาราชการต้องเป็นผู้ ท่ีด ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์
ซึง่ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ 

2. เง่ือนไขระหวา่งตอ่เวลาราชการ ห้ามมิให้ผู้ ได้รับการตอ่เวลาราชการด ารงต าแหนง่
หรือปฏิบตัหิน้าท่ีในต าแหนง่ประเภทผู้บริหารและงานบริหารอ่ืน ๆ ด้วยเหตผุลเพ่ือให้ผู้ ได้รับการตอ่เวลาราชการ
ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีเฉพาะภารกิจหลกัของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ สถาบนัอดุมศกึษาจึงไม่อาจแตง่ตัง้ให้ผู้ ท่ี
ได้รับการต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่งทางการบริหาร หรือมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าท่ีทางการบริหารหรือ
หน้าท่ีอ่ืนใดซึง่มิใชห่น้าท่ีความรับผิดชอบหลกัของผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการได้ ขอให้สถาบนัอดุมศกึษาถือปฏิบตัิ 
โดยเคร่งครัดพร้อมทัง้แจ้งสภาสถาบนัอดุมศกึษารับทราบด้วย 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

7.3  รายงานผลการด าเนินงานบริหารจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
ตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมครัง้ท่ี 348 (4/2556) เม่ือวนัท่ี 11 

พฤษภาคม 2556 ได้พิจารณาเร่ืองนโยบายการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิในหลกัการ 
ให้จดัสรรเงินรายได้ไปลงทุนระยะยาวได้ในอัตราร้อยละ 30 ของเงินรายได้ โดยให้น าไปลงทุนในลักษณะ
กองทนุสว่นบคุคลหรือการลงทนุในรูปแบบอ่ืน นัน้ 

มหาวิทยาลยัขอรายงานผลการด าเนินงานบริหารจดัการกองทนุสว่นบคุคล ดงันี ้
1. อตัราดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปี

พ.ศ. 2557 - 2560 
                      อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 
ประเภทเงินฝาก 

ปี 2557 
(ร้อยละ) 

ปี 2558 
(ร้อยละ) 

ปี 2559 
(ร้อยละ) 

ปี 2560 
(ร้อยละ) 

ออมทรัพย์ 1.25 1.25 1.05 1.00 
ออมทรัพย์มีเปา้หมาย 3.15 3.15 2.90 2.65 
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50 3.50 3.25 3.00 
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2. ผลตอบแทนกองทนุส่วนบคุคลนบัตัง้แตว่นัจดัตัง้กองทนุ จนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2560 มีจ านวนเงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 1,070,000,000 บาท และมีสินทรัพย์สทุธิ จ านวน 1,173,822,561.66 บาท 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

7.4  รายงานการตรวจสอบบญัชีอทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปีงบประมาณ 2560 

ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 2 เร่ืองการบริหารงานการเงินและพสัด ุข้อ 15 ให้อทุยานวิทยาศาสตร์จดัท าบญัชีตา่ง ๆ 
ตามหลักการบญัชีท่ียอมรับโดยทั่วไป และจัดท างบการเงินเสนอมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน หลังวันสิน้
ปีงบประมาณ โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ นัน้ 

มหาวิทยาลยัขอเสนอรายงานการตรวจสอบบญัชีอทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2560 ตอ่ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ดงันี ้

 

                อทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                    งบแสดงฐานะการเงิน 
                                ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 

          รวม 
สินทรัพย์  

 สินทรัพย์หมนุเวียน  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 77,403,737.50  
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 39,170,353.49  

          รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 116,574,090.99  
  
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

 

 ครุภณัฑ์ 1,435,131.46  
 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 566,846.21  
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 2,001,977.67  

รวมสินทรัพย์ 118,576,068.66    
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หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 
 หนีส้ินหมนุเวียน  

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 25,513,488.68  
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 25,513,488.68  

รวมหนีส้ิน 25,513,488.68  
    
ส่วนของส านักงานกลาง  

 ยอดคงเหลือต้นปี 75,640,826.42  
 รายรับสงู (ต ่า) กวา่รายจา่ย 17,421,753.56  
 ยอดคงเหลือปลายปี 93,062,579.98  
รวมหนีส้ินและส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ 118,576,068.66 

 

ท่ีประชมุรับทราบ  

ทัง้นี ้โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะว่า นอกจากการน า
ข้อมลูรายงานการเงินมาเสนอให้ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัรับทราบแล้ว ทกุหนว่ยงานควรจะสรุปประเด็นผล
การด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์แก่สงัคมด้วย โดยมีความยาวประมาณหนึง่หน้ากระดาษ  

 
7.5  รายงานการประชมุสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครัง้ท่ี 14(3/2560) เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 

ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาลยัภเูก็ตได้มีการประชมุสภาวิทยาเขตภเูก็ต ในคราวประชมุ
ครัง้ท่ี 14(3/2560) เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีสาระส าคญัเก่ียวกับการแต่งตัง้รักษาการในต าแหน่ง
คณบดีวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์  การอนญุาตให้ลาออกจากต าแหนง่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขต
ภเูก็ต  การขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขนัดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครัง้ท่ี 11 
(IOAA 2017)  งาน ม.อ. วิชาการวิทยาเขตภเูก็ต  การเปิดหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเลและการจดัการชายฝ่ังหลกัสูตรใหม่ พ.ศ. .... คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  การเปิดหลกัสูตร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดจิิทลั หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. .... วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์  การแตง่ตัง้
คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  การแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... วิทยาการคอมพิวเตอร์  แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ทิศทางและงานวิจยัของวิทยาเขตภูเก็ตท่ีมีผลกระทบต่อจงัหวดัภูเก็ตและ  
ฝ่ังอนัดามนั  เป็นต้น 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
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7.6  บคุลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้รับรางวลัระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ 
มหาวิทยาลยัขอรายงาน เร่ืองบุคลากรของมหาวิทยาลยัได้รับรางวลัระดบัชาติและ

ระดบันานาชาต ิดงันี ้

รางวัลระดับชาต ิ

ล าดบัท่ี นกัวิจยั ช่ืองานวิจยั รางวลัท่ีได้รับ 

1. ศ.ดร.พนูสขุ  ประเสริฐสรรพ์  
คณะอตุสาหกรรมเกษตร  

 
ได้รับทนุสง่เสริมกลุม่วิจยั (เมธีวิจยั
อาวโุส สกว.) ประจ าปีพ.ศ. 2560 
(สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) จากส านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) 

2. ศ.ดร. อมรรัตน์  พงศ์ดารา 
คณะวิทยาศาสตร์ 

Fortilin as antiviral agent in shrimp 
aquaculture 

เป็นผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 จากสมาคม
เทคโนโลยีชีวภาพ แหง่ประเทศไทย 

3. ผศ.ดร.แก้วตา  แก้วตาทิพย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 ได้รับรางวลั Polymer Society of 
Thailand (PST) Rising Star 2017 
จากสมาคมโพลิเมอร์ แหง่ประเทศไทย 

 

รางวัลระดับนานาชาติ 

ล าดบัท่ี นกัวิจยั ช่ืองานวิจยั รางวลัท่ีได้รับ 

1.  ศ.ดร.สทุธวฒัน์  เบญจกลุ  
คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

 เป็น 1 ใน 5 นกัวิจยัท่ีมีการอ้างอิง
ผลงานสงูสดุ (Highly Cited 
Researchers) ปี 2017 ในฐานข้อมลู 
Web of Science 

2. งาน 13th Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2017) ณ กรุงไทเป  
ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันท่ี 28 - 30 ก.ย. 2560 จ านวน 2 ผลงาน ได้แก่ 

ล าดบั นกัวิจยั ช่ืองานวิจยั รางวลัท่ีได้รับ 

2.1 รศ.ดร.ภก.ภาคภมูิ  
พาณิชยปูการนนัท์ และคณะ 
คณะเภสชัศาสตร์ 

ผลิตภณัฑ์เม็ดฟองฟู่ ของสารสกดั 
เคอร์คมูินอยด์ในรูปแบบท่ีเพิ่มการละลายน า้  

รางวลั Gold Medal Award  

2.2 ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา  
และคณะสถานวิจยัจีโนม  
และชีวสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตร์ 

ชดุตรวจเชือ้ก่อโรค Aeromonas Hydrophila 
ในปลา 

รางวลั Silver Medal Award 
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3. งาน “Seoul International Invention Show 2017” (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  
จ านวน 6 ผลงาน ได้แก่ 

ล าดบั นกัวิจยั ช่ืองานวิจยั รางวลัท่ีได้รับ 

3.1 ผศ.ดร.โอภาส  บญุเกิด และคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์  
 

ตวัดดูซบัคอมโพสิทชนิดใหม่ อนภุาค
แมเ่หล็กนาโน ท่อนาโนคาร์บอน     
ผนงัหลายชัน้และอลัจิเนตส าหรับ
วิเคราะห์สารพิษโพลีไซคลิกอะโรมาตกิ
ไฮโดรคาร์บอน 

รางวลั Gold Prize 

3.2 รศ.ดร.ธนภร  อ านวยกิจ และคณะ 
คณะเภสชัศาสตร์ 

ผลิตภณัฑ์น า้มนัท าความสะอาด
เคร่ืองส าอางจากน า้มนัเมล็ดยางพารา 

รางวลั Gold Prize 

3.3 ผศ.ดร.นริศ  ท้าวจนัทร์ และคณะ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

การพฒันาโฟมยางพาราผสมสาร     
ลอ่แมลงเพ่ือการควบคมุแมลงวนัผลไม้ 

รางวลั Gold Prize 

3.4 นางดวงรัตน์  หมายดี  
คณะแพทยศาสตร์  
 

อปุกรณ์วดัก าหนดต าแหนง่ก่อน      
การฉีดยาเข้าน า้วุ้นตา  

รางวลั Gold Prize และ
รางวลั Special Prize จาก 
Korea Patent Attorneys 
Association 

3.5 ผศ.ดร.วรากร  ลิ่มบตุร และคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์  
 

ปากกาชบุเคลือบผิวและกดัผิว       
ด้วยไฟฟ้าแบบพกพา 

 

รางวลั Bronze Prize และ
รางวลั Special Award จาก 
Indonesian Invention and 
Innovation Promotion 
Association  

3.6 ผศ.ดร.กฤช สมนกึ และคณะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

เคร่ืองผลิตไบโอดีเซลแบบตอ่เน่ือง  
ด้วยเคร่ืองปฏิกรณ์คล่ืนเสียงอลัตราโซนิก
ความถ่ีต ่าชนิดแคลมป์ท่อ  

รางวลั Bronze Prize 
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7.7  รายช่ือหลกัสูตรท่ีจดัการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศรายช่ือหลักสูตร     
ท่ีจดัการศกึษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาของมหาวิทยาลยั
ทัว่ประเทศท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 182 หลกัสูตร โดยมีหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
จ านวน 8 หลกัสตูร ดงันี ้

1. หลกัสตูรศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและนวตักรรมทางการศกึษา 
2. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
3. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม  
4. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการวิจยัทางทนัตแพทยศาสตร์ 
5. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิศวกรรมวสัดุ 
6. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมวสัดุ 
7. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
8. หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
ซึ่งมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหลกัสตูรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วก่อนท่ี สกอ.

จะด าเนินการประกาศ โดยมหาวิทยาลยัได้จดัแถลงข่าวชีแ้จงกรณีดงักล่าวแก่ส่ือมวลชน เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 
2561 ณ ห้องประชมุชัน้ 2 ศนูย์สง่เสริมศลิปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
โดยท่ีประชมุได้เสนอความคดิเห็นและข้อเสนอแนะในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ ดงันี ้
1. มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากข่าวหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน จ านวน 8 หลกัสตูร ข่าวดงักล่าวท าให้มหาวิทยาลยัได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบตอ่ช่ือเสียง
ของมหาวิทยาลยั ส าหรับข้อมลูท่ีเผยแพร่ออกไปทางส่ือตา่ง ๆ เป็นข้อมลูจากการประเมินเม่ือปี พ.ศ. 2558 
แตใ่นปัจจบุนัมหาวิทยาลยัได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แตส่งัคมไมไ่ด้รับรู้รายละเอียดท่ีเป็นข้อมลูปัจจบุนั 
จงึเป็นหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัท่ีต้องมีวิธีการปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาดงักล่าว 

2. มหาวิทยาลยัควรมีการส่ือสารให้สงัคมได้ทราบข้อมลูท่ีถกูต้อง รวมทัง้ให้ความส าคญั
กบัการส่ือสารภายในองค์กร ต้องชีแ้จงให้นกัศกึษาและบคุลากรของมหาวิทยาลยัเข้าใจ และชว่ยกนัเผยแพร่
ข้อมลูท่ีถกูต้อง 

3. ในขณะนีส้ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ได้พิจารณาคณุภาพจาก 
Input แตม่หาวิทยาลยัควรจะมีวิธีการวดัคณุภาพจาก Output ซึง่จะท าให้คณุภาพในการผลิตบณัฑิตดีขึน้  

นอกจากนี ้ประธานท่ีประชมุได้แจ้งว่าขณะนีค้ณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา
ก าลงัพิจารณาเร่ืองอดุมศกึษาและเห็นชดัวา่อดุมศกึษาต้องมีการปฏิรูป เพราะวา่สภาพในปัจจบุนัยงัไม่ดีพอ 




