
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 397(5/2561) 

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561   
ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์พิเศษกฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย์บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารย์ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
15. อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล
16. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ
17. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายคมกริช  ชนะศรี
18. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายสมพงษ์  เจริญสุข
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
20. อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี

วาระที่ 2 ร่าง ร่ าง                    เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 แลว

วาระที่ 2 

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 398(6/2561) 
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21. รองศาสตราจารย์พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
22. รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
23. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
24. รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
25. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 
26. รองศาสตราจารย์อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
28. อาจารย์สมพร  ช่วยอารีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
29. รองศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
30. นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
31. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกุล 
32. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
33. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางสุวิมล  คงพล 
34. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 
35. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นายทวาทศ  สุวรรณโร 
 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมทางไกลงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

1.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
3.  อาจารย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทร  อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวิทย์  พจนตันติ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

และรักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7.   ศาสตราจารย์ด ารงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
8.  รองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9.  รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
12. รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
13. รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  
14. รองศาสตราจารย์สนั่น  ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
16. ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
17. อาจารย์สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  
18. รองศาสตราจารย์อุษา  เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
19. รองศาสตราจารย์เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   
20. รองศาสตราจารย์พันธ์  ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงศ์  เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา  เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
23. นายแดง  โฉมทอง ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
24. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
25. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
26. นายนิติธร  ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
27. นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/StaffDetailchk.asp?STAFF_ID=0000505
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28. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบตรวจสอบ (ผู้เข้าร่วมวาระที่ 5.5) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา  ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ

 วิทยาเขตปัตตานี 
4.  อาจารย์บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
5.  รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6.  อาจารย์สัมพันธ์  คงมาก รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ  

 แทนคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
7.  อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
8.  อาจารย์ยูโซะ  ตาเละ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์  วิสุนทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
3.  รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์จรสั สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานทีป่ระชุม

กล่าวเปิดประชุม ต่อจากนั้น ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ขอลาประชุม 
ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ 
2.  นายสราวุธ  เบญจกุล 
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และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอลาการประชุม จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.  ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช 
2.  นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 396(4/2561)  
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1  รายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างมิถุนายน 
2555 - พฤษภาคม 2561  

ด้วยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2561 อธิการบดีจึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของอธิการบดีและทีมบริหาร ทั้ง 2 วาระ 
ในช่วงมิถุนายน 2555 ถึงพฤษภาคม 2561 โดยรายงานการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 - 2561 เป็นกรอบหลัก และพัฒนาจากเอกสารแนวความคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ที่อธิการบดีน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตั้งแต่วาระที่ 1 (มิถุนายน 2555 ถึง พฤษภาคม 2559) และวาระที่ 2 (มิถุนายน 2559 ถึง พฤษภาคม 2561) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน และเป็นกรอบแนวทางการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เป็นการบูรณาการร่วมระหว่าง
การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผล ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากลและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงกับ
บริบทของสังคม   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด าเนินการพัฒนาบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม โดยมีทักษะของพลเมืองโลก     
ในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าสู่ตลาดงานสากล และสร้างงานเองได้ พร้อมทั้ งพัฒนาบัณฑิตเป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสาธารณะ สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

การพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสม รองรับความ
หลากหลายและเข้าสู่สากล การพัฒนาสาขาวิชาใหม่ มีการก ากับการด าเนินงานหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัย 
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ก าหนดปรัชญาการจัดการศึกษา นโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาบัณฑิต โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนท ากิจกรรมหรือปฏิบัติที่หลากหลาย (Active Learning) 
ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก  มีการด าเนินการปรับปรุงการจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งการปรับลด
ความซ้ าซ้อนของหลักสูตรและรายวิชาภายในคณะและวิทยาเขต  สามารถโอนย้ายหน่วยกิตออนไลน์กับมหาวิทยาลัย/
สถาบันในต่างประเทศได้ มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติ Double Degree และ Joint Degree เน้นการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพมีทักษะความจ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งความสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
สนับสนุนการสร้างหลักสูตรที่ท าให้บัณฑิตสามารถสร้างงานเองได้  และเป็นที่ต้องการของตลาดงาน โดยการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ก าหนดให้บรรจุรายวิชา    
สหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตรและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการด้านสหกิจศึกษา นอกจากนี้ทุกหลักสูตรต้องจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) โดยแต่ละรายวิชา จัดกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงบรรยาย และต้องมีรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุก มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รวมถึงมีผล
การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพเฉพาะอยู่ในระดับดีมาก พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยยังได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาการศึกษาแพทย์แนวปฏิรูปที่จังหวัดตรังอีกด้วย  

การพัฒนาอาจารย์ มีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ล่วงหน้าทั้งปี ในด้านการประชุม ฝึกอบรม 
สัมมนา ให้ทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียน การจัดเวทีประชุมวิชาการทุกปีเพ่ือน าเสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) 
เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน จากการด าเนินงานข้างต้นท าให้มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอน จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมเครือข่ายการ
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) อย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสื่อการสอน มีการสนับสนุนเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน เช่น พัฒนาระบบ LMS2@PSU สนับสนุนการจัดท าและการใช้ E-learning  สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนด้วยโปรแกรม ClassStart สนับสนุนการใช้งานและจัดท าการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบ MOOC (Massive 
Open Online Course) สนับสนุนทุนในการจัดท าสื่อ/การผลิตสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษ 
ที่ 21 โดยเน้นสื่อที่เป็นรูปแบบวิดีโอหรือเกมที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ 

การพัฒนานักศึกษาและงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีระบบสรรหานักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษผ่านโครงการพิเศษต่าง ๆ และมีนโยบาย “ดูแลนักศึกษาเหมือนลูกเหมือนหลาน” การพัฒนา
นักศึกษาที่มีอยู่จึงเป็นการให้บริการและจัดสวัสดิการต่าง ๆ ที่สะดวกครอบคลุมเข้าถึงได้ง่าย เช่น การจัดสรร
ทุนการศึกษาที่หลากหลาย การจัดบริการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา การจัดบริการจัดหางานและข้อมูลอาชีพ  
และศึกษาต่อ การบริการด้านหอพักนักศึกษา จัดให้มีผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในราคาที่ประหยัด
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แก่นักศึกษา จัดให้มีบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษาตามมาตรฐานบริการอนามัยของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จัดให้มีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) นักศึกษา จัดหลักสูตรและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เป็นการให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา อาชีพ และการใช้ชีวิต      
มีการพัฒนาภาษาและทักษะด้านการสื่อสารของบัณฑิตไปสู่ระดับที่สามารถใช้สื่อสารกับประชาคมโลกได้อย่างเข้าใจ
และถูกต้อง โดยก าหนดนโยบายให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของรายวิชา ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบที่มหาวิทยาลัย
จัดท าขึ้น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการ 
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีระบบบ่มเพาะนักศึกษา
อย่างเป็นระบบให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะ ก าหนดนโยบายพัฒนานักศึกษาตามชั้นปี 
และให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมงจึงจะส าเร็จการศึกษา พร้อมกันนี้
มหาวิทยาลัยได้สร้างกลไกและเอกลักษณ์เพ่ือความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นสงขลานครินทร์  
โดยก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ (I-Wise) 
สร้างความร่วมมือกับมูลนิธิรากแก้ว ด้วยโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา    
มีโครงการความร่วมมือ 5 วิทยาเขต เช่น โครงการการพัฒนานักศึกษาหอพัก โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โครงการแข่งขันกีฬา Prince of Songkla University League 2018 
“PSU League” เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังได้บูรณาการระหว่างการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ
ทั้งการให้ความรู้ ให้มีส่วนร่วมคิดร่วมจัด และให้ร่วมแสดงและถ่ายทอดองค์ความรู้ในโอกาสส าคัญต่าง ๆ เช่น 
การร่วมสอนในรายวิชาสุขภาวะกายและจิต ร่วมสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสอนในรายวิชา 
Community  Wisdom โครงการการแสดงโขนสงขลานครินทร์ในวันปฐมนิเทศ  โครงการไหว้ครูดนตรีไทยและ
นาฏศิลป์-โขน โครงการลานร่มบ่มศิลป์ และดนตรีไทยส าหรับนักศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านศิลปหัตถกรรมให้แก่นักศึกษา โครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปกรรม การจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรม และการจัดงานตามเทศกาลประเพณีต่างๆ   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม (University Engagement) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาการวิจัยเพ่ือมุ่งสู่ “มหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือนวัตกรรม” 

โดยในการท าวิจัยทุกครั้งจะค านึงถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือให้งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การด าเนินงานและผลงานที่ส าคัญ ดังนี้  

ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมและน าผลงานการวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย โดยการประกาศยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยปี 2560  - 2564    
ก าหนดไว้ 11 เรื่อง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน ้ามัน ทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทยและการจัดการพลังงาน 
อาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ วัสดุศาสตร์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ ยนแปลงสภาพอากาศภาคใต้  
ชายแดนใต้ ประชาคมอาเซียน ลอจิสติกส์และการท่องเที่ยว มีการพัฒนาระบบและกลไกสร้างความเข้มแข็ง  
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ด้านการวิจัย โดยการปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Research Project 
Management : PRPM) จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีทุน 
อุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย รวมทั้งการสนับสนุนการน าเสนอผลงาน/ตีพิมพ์ มีกองทุนวิจัย
เพ่ือช่วยให้งานวิจัยมีความเข้มแข็งและเกิดความต่อเนื่อง มีวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ฉบับ 
รวมถึงการจัดประชุมเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ สนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
ทั้งในเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย พร้อมกันนี้ยังมีการสร้างระบบให้อาจารย์สามารถไปท างานภาคอุตสาหกรรมและ
ให้มีการเชื่อมโยงงานวิจัยกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยการเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility สร้างระบบ 
การท าวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนที่ชัดเจน  โดยเฉพาะระบบวิจัยในบัณฑิตศึกษาและ
การท าวิจัยเพื่อพัฒนาในโครงงานนักศึกษาปริญญาตรี การจัดท านโยบายและแนวทางการบูรณาการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยแบบคลัสเตอร์  

ต่อยอดระบบศูนย์วิจัย/สถานวิจัยให้สามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติ เพ่ือพัฒนางานวิจัย 
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของภาคใต้ การวิจัยเฉพาะทางเพ่ือให้
งานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนได้จริง เช่น สถานวิจัยความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล สถาบันฮาลาล สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ศูนย์บริการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร และสถาบันวิจัยระบบพลังงาน เป็นต้น 

ขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสร้างระบบสนับสนุน
ให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติให้มากขึ้น โดยการจัดตั้งหน่วย Publication Clinic 
เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเฉพาะสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ให้สามารถผลิตผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  

พัฒนาภาคีวิจัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ ท้องถิ่นและชุมชน 
เช่น เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (Research University Network หรือ RUN) การเข้าร่วมโครงการ 
Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ความร่วมมือ
กับส านักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (Community and Industry Linking Office: CILO) 
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกให้เกิดความร่วมมือแบบยั่งยืน เช่น เครือข่ายวิจัยภายใน 
สาขาความเป็นเลิศ (Discipline of Excellence: DoE) สถานวิจัยความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) 
สถานวิจัย (Research Center: RC) หน่วยวิจัย (Research Unit: RU) ปัจจุบันมีเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยให้การ
สนับสนุน รวมทั้งสิ้น 40 เครือข่าย แบ่งเป็น DoE 1 เครือข่าย CoE 6 เครือข่าย RC 18 เครือข่าย และ RU 15 เครือข่าย 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาวิจัยกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

การบริการวิชาการเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน มหาวิทยาลัยถ่ายทอดผลงานวิจัย    
สู่ชุมชน/สังคม การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มุ่งสู่ชุมชนหรือสังคม สร้างระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
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เพ่ือตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ เช่น โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน ตามพ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่ต าบลปากรอ 
อ าเภอสิงหนคร และพ้ืนที่ต าบลโคกเมือง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา พ้ืนที่ต าบลบานา และต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พ้ืนที่ต าบลราไวย์ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พ้ืนที่ต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมือง 
จังหวัดพังงา พ้ืนที่ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ้ืนที่ต าบลย่านตาขาว อ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง เป็นต้น 

สนับสนุนการน างานวิจัยที่ท าในท้องถิ่นไปขยายผลใช้ประโยชน์ในระดับสากล (Local  
to global) โดยเฉพาะบทบาทด้านยางพารา ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) การให้บริการ
ด้านการวิเคราะห์ การทดสอบยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร การจัดตั้งส านักงาน
ประสานงานพ้ืนที่ Rubber City การจัดพ้ืนที่สาธิตพันธุ์ยางพาราในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ยางพารา สร้างบุคลากรด้วยวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา การเสนอ
แผนพัฒนายางพาราของประเทศไทยระยะ 5 ปี บทบาทการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส าคัญ  
ที่ด าเนินการการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้ง
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ การเสนอยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย การเรียนการสอนออนไลน์ Myschool@PSU การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง (U_School Mentoring) บทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เช่น การรายงานสภาวการณ์ปัญหาหมอกควัน ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
และบริเวณใกล้เคียง การเตรียมหน่วยงานภายในพร้อมรับมือน้ าท่วม จัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงานมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ บทบาทด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ 
การแสดงสินค้า และการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนดนโยบายและจัดท าระบบขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุการเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ในบางสาขา ด้วย Core value “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง: 
Our soul is for the benefit of mankind” พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Education hub ภายใต้สภาวการณ์     
เปิดเสรีของอาเซียน และเตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษาให้เป็นสากล ดังรายละเอียดดังนี้ 

ปรับระบบสนับสนุนการศึกษาให้เป็นสากลและการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยจัดโครงการสอนภาษาไทยส าหรับบุคลากรต่างชาติเพ่ือถ่ายทอดหลักการ

หรือการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงาน
ของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ การดูแลนักศึกษาต่างชาติ โดยด าเนินการปรับปรุงเอกสาร กระบวนการขั้นตอนต่าง 
ๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษ จัดตั้งศูนย์อาเซียนพลัส ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาภาษานานาชาติ ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ก าหนดให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนเป็น
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ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเนื้อหารายวิชา โครงการ Summer School โดยจัดค่ายภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา การเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

มีการเชื่อมโยงระบบวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ในทุกกรอบภารกิจเพื่อเสริมกลยุทธ์
การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ  เช่น  โครงการอบรมทักษะงานด้านวิเทศสัมพันธ์ส าหรับบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ของ
ทุกคณะและวิทยาเขต เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์  และเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิเทศสัมพันธ์
ภายในเป็นสมาชิกเครือข่าย ProSPER.Net 

การสร้างเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น จัดโครงการศูนย์กลาง
การศึกษาส าหรับภูมิภาคอาเซียนระดับปริญญาตรี มีการสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการศูนย์กลางการศึกษา
ส าหรับภูมิภาคอาเซียน โครงการพัฒนานักศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ การลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในต่างประเทศ เป็นเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับต่างประเทศ  

การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับความ
เป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนย์อาเซียนศึกษารับผิดชอบภารกิจการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ตั้งแต่มิถุนายน 2555 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่นักศึกษาและบุคลากร เป็นการ
เตรียมความพร้อมรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน มีจัดกิจกรรมวิชาการอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาเซียน 
เปิดรายวิชาอาเซียนศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนศึกษากับศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการประชุมเครือข่ายภาคใต้ การจัดอบรม บรรยายเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนให้แก่ภาคส่วนราชการ เอกชน การศึกษา ธุรกิจ เป็นต้น การแลกเปลี่ยนวิทยากรและอาจารย์พิเศษ    
จัดสัปดาห์อาเซียนทุกปี  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ ให้อาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ   
PSU System ยึดหลักความเชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายของวิทยาเขตอันเป็นรากฐาน

ของการพัฒนางานวิชาการด้านต่าง ๆ ได้หลากหลายมิติ ที่มีมุมมองอย่างก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคในวิถีปฏิบัติงาน
ประจ า เพ่ือก่อให้เกิดระบบไปสู่ความท้าทายที่สร้างสรรค์ต่อการสนับสนุนการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากร
ของทุกวิทยาเขตอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเกื้อหนุนให้สามารถใช้ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และรากฐานวิชาการ
ร่วมกัน โดยก าหนดประเด็นร่วมที่ส าคัญ คือ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน    
มีกิจกรรมพัฒนางาน เช่น การสอน การบริการวิชาการ การวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน มีระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) หรือมีระบบอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานร่วมกัน ดังนี้ 

สร้างระบบการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ลดความซ้ าซ้อน รวดเร็วและ  
ธรรมาภิบาล เพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน โดยการน าระบบคุณภาพ TQA/PMQA มาเป็นเครื่องมือทางการ
บริหารจัดการ ซึ่งมีช่วงด าเนินการตั้งแต่ปี 2553-2557 ส าหรับปี 2558 ระดับหลักสูตร ใช้เกณฑ์ของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QA) ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ 
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ ใช้เกณฑ์ Thailand Quality Award (TQA) และ
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ระบบ ISO ที่เกี่ยวข้อง และระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนใช้ LEAN 
ในการพัฒนา และพัฒนาทุกหน่วยงานสนับสนุนเข้าสู่ระบบ TQA  ส าหรับการปฏิรูประบบการบริหารไปสู่มหาวิทยาลยั
ในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก   
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐในการออกข้อบังคับ ประกาศ และการเปลี่ยนสถานภาพของบุคลากรจากข้าราชการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2,297 คน (83%) ข้าราชการ 
458 คน (17%) (จ านวนผู้ยื่นเปลี่ยนสถานภาพ ณ กุมภาพันธ์ 2561) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งระบบ 

สร้างความเข้มแข็งระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่การเป็น e-university ที่สมบูรณ์
ปลอดภัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ดี มีการด าเนินการเพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลเดียว (PSU One system) 
จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มีคลังข้อมูลทางการบริหารขนาดใหญ่ที่สามารถน าไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่มีความชัดเจน เช่น ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ระบบผลงานทางวิชาการ 
ระบบภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย PRPM ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบบริหารการเงิน ระบบงบประมาณเงินรายได้
และระบบงบประมาณแผ่นดิน ระบบเงินยืม ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบรายรับวิทยาเขต ระบบการเงิน
ของคณะ/หน่วยงาน ปรับปรุงพัฒนาระบบเพ่ือการเรียนการสอน การจัดการหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF และ
ปรับให้รองรับ EdPex และ AUNQA เป็นต้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยก าลังพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม ่เพ่ือใช้เป็นคลังข้อมูลทั้งหมดที่จ าเป็น นอกจากนี้ ยังมีการจัดท า Application บน Mobile iPSU เพ่ือสนองตอบ 
การใช้งานในยุคใหม่  

การขับเคลื่อนและส่งเสริมให้การพัฒนาวิทยาเขตต่าง ๆ ไปสู่ Green University โดยมี
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ด้วยนโยบายและ
ระบบบริหารกายภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยมีโครงการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ 
โครงการรถบัสพลังงานไฟฟ้า โครงการธนาคารขยะ “PSU RECYCLE BANK” โครงการรณรงค์การใช้กระบอกน้ า
ส่วนตัวเพ่ือลดปริมาณขยะ “My Bottle My PSU My World” โครงการเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม โครงการ
ปลูกป่า โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟม การจัดสภาพภูมิทัศน์บริเวณแฟลตที่พัก การพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน เป็นต้น  

ก าหนดแผนและทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัย
มีการประเมินผลการด าเนินงานบริหารในรูปแบบกรรมการสภาวิทยาเขต ทิศทางเชิงนโยบายในการจัดท าแผน
ระยะสั้นและระยะยาวของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 - 2561 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) มีจุดเน้นชัดเจนในแต่ละวิทยาเขต เพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะเรื่อง 
โดยทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตหาดใหญ่ มุ่งพัฒนาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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ทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตปัตตานีมุ่งพัฒนาศาสตร์ตามมิติของพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ทิศทางการพัฒนาวิทยาเขต
ภูเก็ต พัฒนาเป็นวิทยาเขตนานาชาติที่สมบูรณ์แบบ ทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มุ่งพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยและความเป็นนานาชาติด้านพืชเศรษฐกิจ ทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตตรัง มุ่งพัฒนาสู่การ เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยเน้นศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมการออกแบบและ
อันดามันศึกษา  

วางระบบการเชื่อมโยงบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต การก าหนดนโยบายและแนวทาง 
การจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณเชิงบูรณาการ การพัฒนาการวางแผนแม่บททางการเงินส าหรับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ระบบการเงินและการจัดการสินทรัพย์เป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยที่มั่นคง ปรับระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือให้สามารถรายงานสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสินทรัพย์ของทางมหาวิทยาลัย พร้อมนี้
ยังได้วางระบบการบริหารทรัพยากร (บุคลากร พ้ืนที่ สินทรัพย์) การวางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยั
ได้ก าหนดมาตรการปรับโครงสร้างก าลังคนของมหาวิทยาลัย ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561 โดยให้การ
สนับสนุนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินแก่คณะ/หน่วยงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
ที่ก าหนดไว้ นโยบายการจัดสรรทรัพยากร เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ/หน่วยงาน เช่น ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพงให้คณะ/หน่วยงานสามารถใช้ร่วมกัน โดยจัดสรรครุภัณฑ์นั้นไว้ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เพียงที่เดียว การวางระบบบริหารพ้ืนที่ ได้แก่ การปรับอัตราค่าเช่าพ้ืนที่มหาวิทยาลัย การด าเนินโครงการขยายพ้ืนที่
เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ต าบลทุ่ งใหญ่ และพ้ืนที่เช่าของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ในการก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการ การวางระบบการบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย
และวางระบบการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดร้อยละ 10 ของรายได้เป็นเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือสภาพคล่อง ร้อยละ 60 ฝากธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ 
ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงินหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 30 ลงทุนระยะยาวเพ่ือสร้างความมั่นคง 
การสร้าง brand สร้างรายได้ จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ขึ้นโดยมุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาผลงานวิจัย
ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบบริหารการเงินและทรัพยากรบุคคลเพื่อเพ่ิมคุณค่า     
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัย

เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ 
และงานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี อันจะน าไปใช้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ 
มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นและ
ให้ความส าคัญ 1) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 2) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่
ไปกับความมีคุณธรรม 3) ความมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับ
นานาชาติ  4) ความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 5) ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 6) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 7) ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในพ้ืนที่ 8) ความเชื่อมโยงกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 9) การน าองค์ความรู้
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และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า 10) ความคล่องตัวของการบริหารงานในวิทยาเขต 
เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผล มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานด้านระบบการเงินและทรัพยากร
บุคคลเพื่อเพ่ิมคุณค่าและให้บรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้  

สร้างกลไกการจัดหางบประมาณเพ่ิมจากแหล่งอ่ืน โดยเน้นการจัดงบประมาณที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ ม.อ. และแผนพัฒนาวิทยาเขต มีการออกระเบียบทรัพย์สินทางปัญญา ระเบียบลิขสิทธิ์ และ  
การด าเนินการด้านลิขสิทธิ์ ประกาศเรื่องอัตราการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากการประดิษฐ์ ประกาศเรื่อง
คุณสมบัติและอัตราค่าธรรมเนียมการบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมอบหมายการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย การแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  

สร้างประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณให้เกิดเสถียรภาพทางการเงิน   มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการ
บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ มีการวางระบบการบริหารกองทุนในภาพรวม (ทุกกองทุน) และสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินทรัพย์ 
ที่ดิน และพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด สร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมการวิจัย 
การบริการวิชาการและการให้ค าปรึกษาที่ท างานเชิงรุกและบริหารรายได้อย่างเป็นระบบ  การระดมทุนเพ่ือการศึกษา
และการพัฒนาจากผู้ที่ต้องการให้การสนับสนุนและศิษย์เก่า โดยใช้องค์กรสัมพันธ์เป็นตัวน า เป็นต้น มีการปรับ
ระบบงานการเงินให้รวดเร็วและทันสมัยตอบสนองต่อการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ
ทางการเงิน และการจัดท าระบบผังบัญชีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นมาตรฐาน 

ระบบบริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล มีการจัดโครงการการพัฒนาผู้น า
นักบริหารเพ่ืออนาคต เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ เป็นโครงการที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเสริมสร้าง
องค์กรสุขภาวะ มีระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้า
มาร่วมงานกับมหาวิทยาลัย สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างขวัญก าลังใจ
และเพ่ิมแรงจูงใจในทิศทางที่ถูกต้อง การวางแผนดูแลบุคลากรตั้งแต่เริ่มต้นจนกระท่ังเกษียณอายุ   

การจัดการเชิงระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูง การพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและการจัดการเรียนการสอน หลักการเขียนต ารา หลักการเขียนโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัย 
การให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา ความรู้เฉพาะด้านในสาขาต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เช่น 
การสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง การไปปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การจัดการความรู้
ในองค์กร การจัดอบรมในองค์กร หรือการส่งไปอบรม ณ หน่วยงานภายนอกที่จัดอบรม การพัฒนาศักยภาพและ
การพัฒนาตนเอง รวมทั้งการพัฒนาการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (ทีมงาน) การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ 
เป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารจัดการทั่วไป เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร
ที่ก าลังจะก้าวสู่ต าแหน่งบริหาร หรือบุคลากรสายบริหารที่ก าลังจะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น  
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การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสาร
กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ การเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารในกลุ่มผู้บริหาร โดยให้คณบดี ผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า
สามารถติดต่อสื่อสารกับอธิการบดีและรองอธิการบดีได้ตลอดเวลาในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยผ่าน  
ที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมทีมบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีลูปเมล์ทีมบริหาร มีกิจกรรม
การเล่าความคิดให้ข้อมูลสู่การรับรู้ของประชาคมผ่าน web มหาวิทยาลัย และ Campus Tour  

สร้างระบบและกลไกการได้มาและดูแลบุคลากรผู้มีความสามารถพิเศษ (Talent)  
มหาวิทยาลัยพัฒนาให้บุคลากรมีขีดความสามารถตามงานที่มอบหมาย โดยมอบให้มีพ่ีเลี้ยง

ดูแล ส่งไปศึกษาต่อ อบรม และให้โอกาสในการทำงานข้ามสายงาน เพื่อให้มีทักษะที่หลากหลาย รองรับได้หลายงาน  
มหาวิทยาลัยเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับก่อนหลายปี ได้แก่ 
โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) โครงการ Talent Management โครงการ Ph.D. 80% 
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ สนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของบุคลากรเพื่อศึกษาต่อ
ต่างประเทศและในสาขาตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์และ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ  

สร้างระบบให้เอ้ืออํานวยต่อการเข้าสู่ตําแหน่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากร กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร และมอบให้คณะ/หน่วยงาน 
นำไปปฏิบัติ กำหนดตัวชี้วัดให้ผู้บังคับบัญชาดูแล พัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 1 ครั้งต่อคนต่อปี และในการกำหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับประจำปี คำนึงถึงความต้องการด้านขีดความสามารถของงานและความต้องการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่อธิการบดีนำเสนอและ
เห็นชอบและอนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษกฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    
ได้ขอให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมข้อมูลในรายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี ในประเด็นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสมุนไพรสามจังหวัดชายแดนใต้ “ลังกาสุกะโมเดล” ซึ่งสถานที่ผลิต 
ยาสมุนไพรได้รับมาตรฐาน CMP และ Halal โดยเริ่มเปิดโรงงานผลิตยาสมุนไพร ในปี พ.ศ. 2557 โครงการนี้
นอกจากเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ในสามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 
5.1  การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 391(11/2560) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2560 ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 049/2560 
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
      (ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี) 
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  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
      (ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว) 
  (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
      (ศาสตราจารย์ปราณี  กุลละวณิชย์) 
  (4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  
      ที่มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย    กรรมการ 
      (นายสมพร  ใช้บางยาง) 
  (5) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
      (นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ) 
  (6) ประธานสภาอาจารย์      กรรมการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ) 
  (7) ประธานสภาพนักงาน     กรรมการ 
      (นายคมกริช  ชนะศรี) 
  (8) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรรมการ 
      (นายสมพงษ์  เจริญสุข) 
  (9) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20(5)(6)  กรรมการ 
      แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      พ.ศ. 2559 ซึ่งเลือกกันเอง 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์) 

 

ก่อนเริ่มการประชุมระเบียบวาระเรื่องการสรรหาอธิการบดี ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา 
ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมออกจากห้องประชุม ให้มีเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องอยู่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องประชุม ให้ปิด
ระบบการประชุมทางไกลทุกวิทยาเขต ยกเว้นการประชุมทางไกลที่ห้องประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ชั้น 11 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เนื่องจากมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ราย เข้าประชุม ได้แก่ นายบุญปลูก ชายเกตุ และนายสราวุธ เบญจกุล 

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้รายงานขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ดังนี้ 

1. วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ประชุมพิจารณาการ
แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  
สุวรรณรัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติมอีก 3 คน คือ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  นายคงพล มนวรินทรกุล และนางจินตนา 
แก้วสลับนิล พิจารณาก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี การประกาศรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
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การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี การสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ และ   
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
393(1/2561) เพ่ือพิจารณาเห็นชอบก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี และพิจารณารายชื่อส่วนงานที่ให้
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงาน เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

2. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเกี่ยวกับการสรรหา
อธิการบดี จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 

2.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ก าหนด
แนวนโยบายการด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

2.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ก าหนด
วัน เวลา และข้อก าหนดการปฏิบัติในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อส่วนงานที่จะให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

2.4 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

3. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศรับสมัครทั่วไปผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี และแจ้งให้ส่วนงานต่างๆ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี โดยก าหนดให้วันพุธที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครทั่วไป และวันสุดท้ายของการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี 

4. วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้พิจารณากลั่นกรอง
ข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น จากการเสนอชื่อและการเปิดรับสมัครทั่วไป จากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน 
และความถ่ีจากการเสนอชื่อของส่วนงานประกอบกัน เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวนไม่เกิน 5 รายชื่อ 

5. วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีด าเนินการออกหนังสือ
เชิญผู้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นเพ่ือพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธการมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
โดยให้ผู้ตอบรับการสนทนาจะต้องน าเสนอแนวคิด นโยบาย แผนการด าเนินงาน และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 
โดยอย่างน้อยจะต้องน าเสนอ 

(1) การบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ 

(2) การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx) ในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

(3) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา 
(4) แนวทางการบริหารระบบวิทยาเขต 
(5) ระบบการท างานเป็นทีม และการสร้างทีมบริหาร 
(6) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
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โดยก าหนดให้วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เป็นวันสุดท้ายในการตอบรับการทาบทาม
มาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

6. วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การกลั่นกรองเบื้องต้น จากการเสนอชื่อและการรับสมัครทั่วไป โดยมีผู้ตอบรับการทาบทามเพ่ือมาสนทนา และ
มีผู้ปฏิเสธการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 จ านวน 5 ราย ซึ่งมีผู้ตอบรับการทาบทาม จ านวน 4 ราย และปฏิเสธ
การทาบทาม จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

ผู้ตอบรับการทาบทาม 
(1) รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ 
(2) รองศาสตราจารย์จุฑามาส  ศตสุข 
(3) นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ 
ผู้ปฏิเสธการทาบทาม 
(1) รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัต ิ

7. วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้สัมภาษณ์และรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเห็นว่าข้อมูลจากการรับฟังดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากลั่นกรองการสรรหาอธิการบดี ดังนี้ 

(1) อดีตอธิการบดีและอธิการบดีปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 
(2) ผู้แทนบุคลากร 
(3) ผู้แทนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
(4) ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 
(5) ผู้แทนผู้บริหารระดับต่างๆ 
(6) ผู้แทนกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
(7) ผู้แทนกลุ่มคณาจารย์ประจ าที่เป็นที่ยอมรับว่ามีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย การเรียน

การสอน การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(8) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดปัตตานี (ให้ข้อมูลทางเอกสารเป็น

ลายลักษณ์อักษร) 
(9) ผู้อ านวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.) 

8. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561  
ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่ งมีผู้มาสนทนากับ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จ านวน 3 ราย คือ รองศาสตราจารย์เจริญ นาคะสรรค ์ นายบุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ และมีผู้ถอนตัวจากการมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเพ่ิมเติมอีก 
1 ราย คือ รองศาสตราจารย์จุฑามาส  ศตสุข  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. 2560 ซึ่งตามข้อ 11(4) ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
พร้อมจัดท าสรุปความเห็น ความเหมาะสม และเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งชื่อ  

บัดนี้ การด าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น 
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 
แล้วทุกประการ ผู้สมควรที่จะได้รับการพิจารณาเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป   

ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พิจารณาแล้ว  
มีความเห็นและเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ เป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 

1. เป็นบุคคลที่มีภาวการณ์เป็นผู้น าสูง มีแนวคิดที่แสดงถึงการมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่ทันต่อยุคสมัยและสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

2. เป็นบุคคลที่มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ท าให้เกิดความเป็นไปได้ในการบริหาร
มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายและเห็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเกือบทุกมิติ สามารถรับทราบปัญหาของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างแท้จริงและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน 

3. เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารทั้งระดับ รองคณบดี คณบดี รองอธิการบดี 
มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีผลงานประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

4. เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 วิทยาเขต 
ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีต้องการระดมความร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 
และรวมถึงศิษย์เก่าได้เป็นอย่างดี 

5. เป็นบุคคลผู้ซึ่งมีธรรมาภิบาลถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
ประธานที่ประชุมได้ด าเนินการตามความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดไว้ ดังนี้ 
“ข้อ 12 เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับรายงานผลการสรรหาอธิการบดีตามข้อ 11 แล้ว    

ให้สภามหาวิทยาลัยออกเสียงลงมติโดยวิธีการลงคะแนนลับ ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีเสนอมา ผู้ที่ได้รับการเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่มีอยู่ มติของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบชื่อที่เสนอมาแล้วให้น าความกราบบังคมทูล     
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
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กรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่ให้ความเห็นชอบชื่อที่เสนอมา หรือกรณีคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีเห็นว่าไม่มีผู้เหมาะสมด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีใหม่ตามวิธีการสรรหาที่สภามหาวิทยาลัยเห็นเหมาะสม” 

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน ประกอบด้วย 
1. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกุล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
3. ผู้อ านวยการกองกลาง     ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   นางสุวิมล  คงพล 
ประธานที่ประชุมให้ฝ่ายเลขานกุารแจกบัตรลงคะแนนลับให้แก่องค์ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่มาประชุม และเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนลับ จ านวน 31 คน (จากองค์ประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด จ านวน 33 คน 
ลาประชุม จ านวน 2 คน) ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ประชุมระบบทางไกลที่ห้องประชุมงานประสานงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ จ านวน 2 คน เมื่อลงคะแนน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งข้อมูลไปยังผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคณะกรรมการนับคะแนน 

ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
ผู้มีสิทธิลงคะแนน  จ านวน  31 คน 
เห็นชอบ  จ านวน  29 คน 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน   0 คน 
ไม่ประสงค์ลงคะแนน  จ านวน   2 คน 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และเพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 จนกว่าจะมีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
1. การเข้าสู่ต าแหน่งอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดของมหาวิทยาลัย หลายสถาบัน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดพิธีมอบงาน

ระหว่างผู้บริหารชุดเก่ากับผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ จึงขอปรึกษาอธิการบดีว่าหาก ม.อ. จัดพิธีดังกล่าวขึ้นมา 

โดยเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาอธิการบดีมาร่วมงาน ตลอดจนมีประชาคม
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ของ ม.อ. นักศึกษา บุคลากร มาร่วมกันในการรับอธิการบดีคนใหม่ และ ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยในพระนาม 

อาจจะมีการถวายพานพุ่มแด่พระบรมราชชนก แต่อย่างไรก็ตามพิธีการต้องประหยัดและไม่ฟุ่มเฟือย 

การมีพิธีกรรมที่ท าให้เกิดความสง่างาม แต่คุณค่าท าให้เกิด Public Commitment 

ส าคัญที่สุด อธิการบดีคือตัวแทนสภามหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นการบริหารส าเร็จหรือล้มเหลว สภามหาวิทยาลัย

ต้องรับผิดชอบร่วมกัน สภามหาวิทยาลัยต้องท าทุกอย่างให้อธิการบดี Commitment และหลังจากอธิการบดี

ท างานแล้ว สภามหาวิทยาลัยต้อง Commitment ต้อง Coaching และต้อง Mentor ให้อธิการบดีท างานให้ส าเร็จ 

นอกจากนี้ ความส าเร็จของการท างานเป็นเรื่องการใช้เหตุและผล อีกเรื่องหนึ่งที่มี

ความส าคัญที่มองข้ามไป ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก คือการบริหารอารมณ์และความรู้สึก ความส าเร็จใน

การบริหารงานของอธิการบดีขึ้นอยู่กับอารมณ์ และความรู้สึกของคนในมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก การบริหารอารมณ์

และความรู้สึก วัฒนธรรมของ ม.อ. ที่ท าได้ดี คือการส่งผ่านอธิการบดีจากคนเก่าสู่คนใหม่ พิธีกรรมอันนี้เป็นการ

ยืนยันความต่อเนื่องและการรวมพลังคนใน ม.อ. ที่ท างานร่วมกันภายใต้ผู้น าคนใหม่ที่เก่ง การจัดพิธีการมอบงาน

ระหว่างอธิการบดีคนเก่ากับอธิการบดีคนใหม่ เป็นพิธีการเชิงสัญลักษณ์ที่ดี ม.อ. ควรจัดพิธีการที่ท าให้ประชาคม ม.อ. 

ดูแล้วอยากท างานไปด้วยกัน ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญ คืออยากให้คน ม.อ. อยากท างาน และอยากเดินไปด้วยกัน 

2. ความส าเร็จของอธิการบดีในการบริหารมหาวิทยาลัย นอกจากความสามารถและ 

Leadership ของอธิการบดีแล้ว จากประสบการณ์คือความส าเร็จที่เกิดจากการเลือกรองอธิการบดี เพราฉะนั้น

เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีคนต่อไปว่าการเลือกรองอธิการบดีเป็นเรื่องส าคัญมาก      

ควรเป็นรองอธิการบดีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ มั่นใจว่าจะเป็นผู้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ประสบ

ความส าเร็จได้ จึงขอให้อธิการบดีคนต่อไปพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองอธิการบดีวิทยาเขต

ต่าง ๆ เพราะระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นการกระจายอ านาจให้วิทยาเขตค่อนข้างมาก 

ดังนั้น รองอธิการบดีวิทยาเขตจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการบริหารงานของ ม.อ. 

 

5.2  การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตั้งแต่

วันที่ 22 มกราคม 2561 นั้น เนื่องจากตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 20    

ได้ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลยั 

และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได ้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งศาสตราจารย์นักสิทธ์  

คูวัฒนาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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5.3  การแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา

ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน  ศาสตราจารย์ปราณี กุลละวณิชย์  รองศาสตราจารย์บุญสม ศิริบ ารุงสุข 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย 
มหิดล  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการ
สรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแจ้งให้วิทยาลัยอิสลามศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยจัดท า
แผนพัฒนาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยอิสลามศึกษา และใช้ประกอบการ
พิจารณาการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา (ในระหว่างที่วิทยาลัยยังไม่จัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยให้ใช้
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาสรรหาคณบดีไปพลางก่อน) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาทุกท่าน 
พิจารณา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการภายในพบบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษา  
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 

4. ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานระดับภาควิชา จ านวน 4 หน่วยงาน ในวิทยาลัย
อิสลามศึกษา คือ ส านักงานเลขานุการ ภาควิชาอิสลามศึกษา ส านักงานวิชาการและบริการชุมชนรวมกับศูนย์ทดสอบ 
และพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา เพ่ือจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ในวิทยาลัยอิสลามศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 1 คน (ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน 
1 คน ผู้แทนหน่วยงาน 1 คน) โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดีประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
อิสลามศึกษา ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 

5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยอิสลามศึกษาที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ซึ่งประสงค์จะเสนอผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัย
อิสลามศึกษา โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
จ านวน 1 ชื่อ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 

6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการสรรหา ภายใน
วันที่ 9 เมษายน 2561 

7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายนอก เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาเพ่ือจะมาด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา   
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ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 3 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 
2 ราย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 

8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา
โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารวิทยาลัย และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาวิทยาลัยไปปฏิบัติ 
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นวันสุดท้ายของ
การตอบรับการทาบทามผู้ที่จะมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา  เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2561 

9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
ประกอบด้วย หัวหน้างาน ผู้ที่เป็นผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาเพ่ือจะมาด ารงต าแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา โดยน าเสนอแนวทางการบริหารวิทยาลัย และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาวิทยาลัย  
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561   

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งนายมูหัมมัดรอฟลี  
แวหะมะ ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการ  
สรรหาฯ เสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์มูหัมมัดรอฟลี  
แวหะมะ ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

 
5.4  การแต่งตั้งคณะท างานยกร่างข้อบังคับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ประธานที่ประชุมขอถอนระเบียบวาระเรื่องการแต่งตั้งคณะท างานยกร่างข้อบังคับการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยออกไปก่อน เพ่ือหารือกับอธิการบดีคนต่อไปในประเด็นการจัดวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งระเบียบวาระพิจารณาเชิงนโยบาย ท าอย่างไรจึงจะสามารถ
ระดมความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ 

 
5.5  การแต่งตั้งคณะท างานยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 396(4/2561) เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2561 ประธานที่ประชุมได้ขอให้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธานคณะท างานยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และขอให้
พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะท างานยกร่างข้อบังคับฯ  
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มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอแต่งตั้งคณะท างานยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1.  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.  นายเฉลิมชนม์  กุณฑลวรรณ   กรรมการ 
    รองกรรมการผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน  
    บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
3.  นางนพรัตน์  พรหมนารท กรรมการ 
    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน  
    กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
4.  นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา กรรมการ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5.  นางฉันทนา  สืบสิน กรรมการ 

นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
6.  นายสุรศักดิ์  สุวลักษณ์   หัวหน้างานวินัยและนิติการ กรรมการ 
7.  นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ  หัวหน้าผู้ตรวจสอบ กรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้ โดยคณะท างานดังกล่าวจะมาช่วยงานของสภามหาวิทยาลัย ในการยกร่างข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งในเชิงของ Financial Audit, Conformance Audit และ Performance 
Audit เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบภายในที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานยกร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีเสนอ  

 
5.8  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ประธานที่ประชุมขอถอนระเบียบวาระการประชุมเรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ออกไปก่อน โดยขอให้อธิการบดี
คนต่อไป น าร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว ไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เนื่องจาก
เรื่องดังกล่าวเป็นแนวนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 
5.9  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยบริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จ ากัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ประธานที่ประชุมขอถอนระเบียบวาระการประชุมเรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ว่าด้วยบริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ออกไปก่อน  
โดยขอให้อธิการบดีคนต่อไปน าร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 
6.1  การแต่งตั้งกรรมการประจ าส่วนงาน 

มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการประจ าส่วนงาน ดังนี้ 
1. การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์อนุกร ภู่เรืองรัตน์ คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ า

คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติ ตามที่เสนอ 
 
6.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะเภสัชศาสตร์ 

ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 ข้อ 10 
ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

10.1 ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี หรือ 
10.2 ตายหรือลาออก หรือ 
10.3 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะเภสัชศาสตร์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 022/2559 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว 
คณะเภสัชศาสตร์ จึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะเภสัชศาสตร์ ชุดใหม่ ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษา 
2.  เภสัชกรอรุณชัย  ไชยพาณิช ที่ปรึกษา 
3.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธาน 
4.  นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ  
5.  เภสัชกรอนุวัตร  เลิศพิทักษ์สุนทร กรรมการ 
6.  เภสัชกรหญิงอารยา  ศรีไพโรจน์ กรรมการ 
7.  เภสัชกรสุทธิพงศ์  หนูฤทธิ์ กรรมการ 
8.  เภสัชกรเกียรติพงษ์  ตรังคานนท์ กรรมการ 
9.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ 
10. หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ หรือผู้แทน ผู้ช่วยเลขานุการ 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 1 

พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามที่เสนอ 
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6.3  การให้ความเห็นชอบหลักสูตร การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตของสภาวิศวกร  
การขอปิดหลักสูตร การเปิดรายวิชา การปรับปรุงรายวิชา การเปลี่ยนแปลง การเพ่ิม การปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) ก าหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง 
หรือการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและทักท้วง และพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม 
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ นั้น 

สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 20(2/2561) โดยมติเวียนก าหนดทักท้วง 
เมื่อวันที่ 7 และ 15 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อสังเกตของสภาวิศวกร การขอปิดหลักสูตร การเปิดรายวิชา การปรับปรุงรายวิชา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1.  เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  

2.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตามข้อสังเกตของสภาวิศวกร 

3.  เห็นชอบการปิดหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
3.1 ปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
3.2 ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (แบบก้าวหน้า) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
4.  เห็นชอบการเปิดรายวิชา 

319-505  เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลีเมอร์  จ านวน 3(3-0-5) หน่วยกิต  
             Biotechnology of Biopolymers 
895-732  วัฒนธรรมไทย Thai Culture จ านวน 1(1-0-2) หน่วยกิต 
348-314  แบบจ าลองเชิงโมเลกุลสมัยใหม่ส าหรับผู้เริ่มต้น จ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 

 Modern Molecular Modeling for the Beginners 
5.  เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชา 

240-191  อินเทอรเ์น็ตรวมศูนย์ส าหรับอุตสาหกรรม  จ านวน 2(2-0-4) หน่วยกิต 
 Industrial Internet of Things  

326-101  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  จ านวน 2(1-3-2) หน่วยกิต 
                Microbiology and Parasitology   
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6.  เห็นชอบการปรับปรุงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และรายวิชาบังคับเรียนก่อนในหลักสูตร    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ดังนี้ 

เดิม ใหม่ 

332-397  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ 
             ข้อมูลด้วยโปรแกรม MATLAB 
             Numerical Methods and Data  
             Analysis with MATLABORATORY  
             Laboratory 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-102 

332-206 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 1 
            Computational Physics I 
 

 
 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 332-102 

ปรับปรุงชื่อรายวิชาและวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน 
เดิม ใหม่ 

332-316 ฟิสิกส์เชิงค านวณ          
            (Computational Physics) 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 322-102 

332-316 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 2 
            (Computational Physics II) 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 322-206 

 

7.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 14 หลักสูตร ดังนี้ 

7.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม 
นิทรรศการและการทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

7.2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

7.3 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

7.4 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

7.5 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

7.6 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชุมชนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

7.7 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชุมชนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

7.8 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
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7.9 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

7.10 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

7.11 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

7.12 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

7.13 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

7.14 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 
6.4  การให้ความเห็นชอบรายวิชา การปิดหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของสภาวิทยาเขตปัตตานี 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) ก าหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง 
หรือการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและทักท้วง และพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม 
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ นั้น 

สภาวิทยาเขตปัตตานี โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 และในคราวประชุมครั้งที่ 
19(2/2561) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชา การปิดหลักสูตร และการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จ านวน 14 รายวิชา ดังนี้ 

766-201 เอกเทศสัญญา 1 (Specific Contracts I) 3 (3–0–6) 
766-301 กฎหมายครอบครัว (Family Law) 3 (3–0–6) 
766-302 กฎหมายลักษณะมรดก (Law of Succession) 3 (3–0–6) 
766-202 กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมและหลักประกัน 

(Law of Secured Transactions) 
3 (3–0–6) 
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766-207 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ 

(Law of Business Organization)   

3 (3–0–6) 

 

766-208 เอกเทศสัญญา 2 (Specific Contracts II)  2 (2–0–4) 

766-303 เอกเทศสัญญา 3 (Specific Contracts III) 2 (2–0–4) 

766-304 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน  

(Law of Negotiable Instruments) 

3 (3–0–6) 

766-305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

(Law of Civil Procedure) 

4 (4–0–8) 

766-306 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 (Law of Criminal Procedure) 

4 (4–0–8) 

766-209 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1  

(English for Lawyer I) 

2 (2–0–4) 

766-308 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2  

(English for Lawyer II) 

2 (2–0–4) 

766-211 กฎหมายปกครอง 1 (Administrative Law I) 2 (2–0–4) 

766-309 กฎหมายปกครอง 2 (Administrative Law II) 2 (2–0–4) 

2.  เห็นชอบการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 2.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและนวัตกรรมทางการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 2.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 2.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

 3.  เห็นชอบการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประจ าปีการศึกษา 2559 และ 2560 ดังนี้ 

 ระดับปริญญาตรี จ านวน 12 หลักสูตร ดังนี้ 

 4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 4.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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 4.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

 4.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 4.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 4.6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 4.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

 4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

 4.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษาและภาษาอาหรับ

เพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 4.11 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 4.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 

 

6.5  การให้ความเห็นชอบและอนุมัติการปิดหลักสูตร การงดรับนักศึกษา งดรับการประเมินหลักสูตร 

และการปรับปรุงรายวิชา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ของสภาวิทยาเขตตรัง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) ก าหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง 

หรือการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและทักท้วง และพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม 

หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ นั้น 

สภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมครั้งที่ 21 (2/2561) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ได้พิจารณา

ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร การงดรับนักศึกษา การงดรับการประเมินหลักสูตร และการปรับปรุงรายวิชา 

ดังนี้   

1.  เห็นชอบการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
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2.  เห็นชอบการงดรับนักศึกษาและงดรับการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน  

2 หลักสูตร ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ปีการศึกษา 2560 

เป็นต้นไป 

2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 

2560 - 2561 

3.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา 941-114 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

7.1  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2561 มีประเด็นที่อธิการบดีรับไปพิจารณาด าเนินการทั้งหมด จ านวน 36 เรื่อง  

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 33 เรื่อง และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 เรื่อง ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง

ดังกล่าวไดร้ับไปด าเนินการแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

7.2  รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยั ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2560 

ประธานที่ประชุมขอถอนระเบียบวาระเรื่องรายงานผลการด าเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2560 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 

7.3  รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 15(1/2561) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 

ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตภูเก็ตได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุม

ครั้งที่ 15(1/2561) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2557) โครงการจัดตั้งวิทยาลัย

นานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต  การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร และขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .... คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  การขอเปลี่ยนแปลง  

ชื่อหลักสูตร ขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และการขออนุมัติหลักสูตรต่าง ๆ เช่น 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ  

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิ เทศศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

และบัณฑิตวิทยาลัย สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน การจัดการศึกษา    

ในรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตภูเก็ต ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปและ

รายงานการด าเนินงานของวิทยาเขตภูเก็ต เป็นต้น 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

7.4  รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 20(1/2561) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 

ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรังได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมครั้งที่ 

20(1/2561) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตตรัง โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บัณฑิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 

สามารถเข้าสู่ตลาดงานสากล สร้างงานเองได้ สร้างสรรค์นวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 และก้าวสู่ความ

เป็นนานาชาติ พัฒนาสู่การเป็น Education Hub ในภูมิภาค  โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรรม

กลุ่มอันดามัน การมอบรางวัลการเขียนไดอารี่บันทึกการเดินทางในโครงการ English Camp ปีการศึกษา 2560 

เป็นต้น 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ    

8.1  ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 

ก่อนเลิกประชุม นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า 1) มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักในภาคใต้ที่มีบทบาทในการพัฒนาภาคใต้ นอกจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจ

ในการผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการแล้ว บัณฑิตของ ม.อ.  ควรปลูกฝังความเป็นคนดี เพราะผู้ที่มีความรู้

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีโอกาสพัฒนาบ้านเมือง แต่ในขณะเดียวกันผู้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยจะมี

โอกาสทุจริต เพราะฉะนั้นการปลูกฝังบัณฑิตของ ม.อ. ให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นเรื่อง

ที่ส าคัญมาก 2) มหาวิทยาลัยต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์จ านวนนักศึกษาที่ลดน้อยลง ท าอย่างไรที่จะท าให้

นักศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น 3) มหาวิทยาลัยควรศึกษาและเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการขุดคลองไทย เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4) มหาวิทยาลัยควรเรียนรู้และศึกษาปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 

สามารถให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าให้กับชุมชนได้ 

 

 




