
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 398(6/2561) 

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561   
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
4. นายบุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารย์ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. รักษาการแทนอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ
17. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายคมกริช  ชนะศรี
18. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายสมพงษ์  เจริญสุข
19. รองศาสตราจารย์พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
21. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

วาระที่ 2 ร่าง 

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 399(7/2561) 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 แลว
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22. รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

23. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 

24. รองศาสตราจารย์อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
26. อาจารย์สมพร  ช่วยอารีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
27. รองศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ศาสตราจารย์พิเศษกฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
4.  นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  รองศาสตราจารย์จุฑามาส  ศตสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  อาจารย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และพัฒนาคุณภาพ  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  วงษ์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศ 
 และกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี 
8.  รองศาสตราจารย์พันธ์  ทองชุมนุม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
 และคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 



3 
 

 

9.  รองศาสตราจารย์ปรารถนา  กาลเนาวกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 วิทยาเขตภูเก็ต  
 และคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
10. รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
11. รองศาสตราจารย์อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 
 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
12. นางสุวิมล  คงพล ผู้อ านวยการกองกลาง 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพร  ภัทรชยากุล อาจารย์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์  

(ผู้ชี้แจงระเบียบวาระที่ 5.8) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล 210 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2.  ศาสตราจารย์ด ารงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3.  รองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
6.  รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
7.  ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
8.  อาจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
9.  รองศาสตราจารย์สนั่น  ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
10. รองศาสตราจารย์อุษา  เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
11. รองศาสตราจารย์สินชัย  กมลภิวงศ์ รักษาการในต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวัฒน์  รงค์สยามานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 แทนคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา  เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
14. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
15. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
16. นายนิติธร  ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
17. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2.  รองศาสตราจารย์วิรินธร  อักษรนิตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ  
 แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์   
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3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา  เจียรกุลประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4.  อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
5.  รองศาสตราจารย์อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต รองผู้อ านวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
 แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  อาจารย์ชูศักดิ์  ชูศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
 แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานทีป่ระชุม

กล่าวเปิดประชุม และได้แนะน าผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งอยู่ระหว่างการ
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต่อจากนั้น ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน  
2.  ศาสตราจารย์พิเศษกฤษณา  ไกรสินธุ์  
3.  นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
4.  นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 397(5/2561)  
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
โดยให้แก้ไขหน้า 20 ตัดข้อความในข้อ 3 ออก 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 
5.1  เสนอขอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 397(5/2561) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 
มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามความในมาตรา 40 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ   
แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 จนกว่ าจะมี
พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป และตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 019/2561 ลงวันที่ 24 
พฤษภาคม 2561 ได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป แล้วนั้น 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ 
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. นายพิชิต เรืองแสงวัฒนา ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงค์เทพ สุธีรวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ รักษาการแทน 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 

3. รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

4. นายบุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร วงษ์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 
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8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง วงศ์ศิริโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ รักษาการแทน 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ รักษาการแทน 
รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 

10. รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

13. นายบดินทร์ แวลาเตะ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี  

14. รองศาสตราจารย์พันธ์ ทองชุมนุม พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 

15. รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกุล พนักงานมหาวิทยาลัย คณะการบริการ
และการท่องเที่ยว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

16. รองศาสตราจารย์เจริญ นาคะสรรค์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

17. รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

18. รองศาสตราจารย์อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง   

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 
รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

 

ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. การแต่งตั้งรองอธิการบดีครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งตามโครงสร้างเดิม เป็นโครงสร้างที่ไม่เป็น 
PSU System เต็มรูปแบบ กล่าวคือรองอธิการบดีที่เป็นรองอธิการบดีกลางต้องดูแลรับผิดชอบงานของวิทยาเขต
หาดใหญ่ด้วย ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารให้เป็น PSU System อย่างเต็มรูปแบบ ต้องมีการ
กระจายอ านาจจากสภามหาวิทยาลัย จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาเรื่องนี้เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแนวทาง
ในการบริหารงานที่ชัดเจน 
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2. ควรมีการประชุมเพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจกับระบบ PSU System ตลอดจนมีการ

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และข้อควรระวังต่าง ๆ ของ PSU System จึงเสนอให้มีการ Retreat สภามหาวิทยาลัย 

โดยขอให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเตรียมข้อมูล และข้อคิดเห็นจากวิทยาเขตต่าง ๆ เสนอสภามหาวิ ทยาลัย 

รวมทั้งต้องเชื่อมโยงไปสู่ระบบอุดมศึกษาใน 5 - 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ 

การขับเคลื่อนตามระบบ PSU System ควรให้ประชาคม ม.อ. ได้รับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดังกล่าว 

และในอนาคตหากมหาวิทยาลัยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจะท าให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน ในส่วนของ

การกระจายอ านาจของสภามหาวิทยาลัยจะอยู่ในลักษณะของการออกข้อบังคับต่าง ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะ

ชะลอการออกข้อบังคับไปก่อน หากมหาวิทยาลัยมีประเด็นหรือข้อติดขัดในการบริหารงานให้เสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาเฉพาะเรื่อง 

นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมได้สรุปว่าให้มีการ Retreat สภามหาวิทยาลัย 

ซึ่งจะใช้เวลา 2 วัน ประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีความส าคัญให้เกิด

ความชัดเจน เช่น ระบบ PSU System การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ควรจะ

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใดบ้าง เช่น คณะกรรมการนโยบายด้านการเงิน ซึ่งจะพิจารณาส่วนหารายได้ กรรมการ 

นโยบายด้านวิชาการ ซึ่งที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจให้สภาวิทยาเขตรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลง  

ปรับปรุงหลักสูตรไปยังวิทยาเขตต่าง ๆ แต่ต้องมีการควบคุมคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งกรรมการชุดนี้จะไม่ท างานซ้ าซ้อนกับงานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย 

 

5.2  การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์และการพิจารณาผู้สมควรได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 395(3/2561) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561  

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2561 ประกอบด้วย อธิการบดี 

เป็นประธานกรรมการ  ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว  ศาสตราจารย์พิเศษกฤษณา  ไกรสินธุ์  ศาสตราจารย์กนก  

วงษ์ตระหง่าน  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

เป็นกรรมการและเลขานุการ นั้น คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2561    

ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ท าหนังสือแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน และผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ

ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

พ.ศ. 2560 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งประวัติและผลงานไปยังกรรมการและเลขานุการ 

ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

2. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอจากกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
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พิจารณาการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ และอนุมัติการมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่

ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

1. การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ 

1.1  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(คณะเภสัชศาสตร์) 

1.2  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(คณะศิลปกรรมศาสตร์) 

2.  การมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ราย 

2.1  นางชมัยภร  แสงกระจ่าง 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาภาษาไทย 

ประเภททั่วไป 

(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

2.2  ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข  บุญเดช 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ประเภททั่วไป 

(คณะนิติศาสตร์) 

2.3  รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์     

ประเภททั่วไป 

(คณะวิทยาศาสตร์) 

2.4  นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ประเภททั่วไป 

(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตอินุมัติ ตามที่เสนอ 
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5.3  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 58(3/2561) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติ

เกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 24 ราย ดังนี้ 

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 21 ราย ดังนี้ 

1.1.1  อาจารย์จินตนา  ด าเกลี้ยง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  

ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ

เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.2  อาจารย์พิไลวรรณ  ประพฤติ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัย

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.3  อาจารย์กิ่งกาญจน์  บันลือพืช พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา

การแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร

ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.4  อาจารย์สุรศักดิ์  ลิ้มสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา

การแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร

ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.5  อาจารย์ชนกานต์  ชัชวาลา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ 

ทัง้นี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.6  อาจารย์คณุตม ์ จารุธรรมโสภณ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน  2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.7  อาจารย์พิมพ์ชนก  บัวเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิ ทยา ทั้งนี้ 

ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.1.8  อาจารย์ฉลองรัฐ  แดงงาม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.9  อาจารย์จิตตรียา  ตันสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.10  อาจารย์อ าไพทิพย์  สุขหอม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.11  อาจารย์สุขสวัสดิ์  ศิริจารุกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.12  อาจารย์วรรณรัตน์  แซ่ชั่น พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอณูพันธุศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่       
27 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.13  อาจารย์นุมาน หะยีมะแซ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชามลายูศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.14  อาจารย์ธนัญชนก  ไชยรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.15  อาจารย์พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.16  อาจารย์สุนิสา  สุชาติ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.1.17  อาจารย์ศิริวรรณ  วงศ์กูล (นางศิริวรรณ  ขจรกสิรัตน์) พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.18  อาจารย์เพ็ญณี  หวังเมธีกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.19  อาจารย์อัสมา  นวสกุลพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.20  อาจารย์ธีรนันท์  เลาหวิริยะกมล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.21 อาจารย์บัญญัติ  เฉิดฉิ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีไม้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย  เนียมเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา  

การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน 

1.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์  บุญแสวง ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ซึ่งขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถ  ทองเฝือ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์    
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยน าเรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวคิดการขอต าแหน่งทางวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ภายในเดือนสิงหาคม 2561  
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ทั้งนี้ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

1. การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย 
ส่วนการแต่งตั้งศาสตราจารย์จะเสนอ สกอ. เพ่ือด าเนินการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ส าหรับกระบวนการ
พิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ ม.อ. ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังใช้ระบบปกติในการ
ด าเนินงานที่มีรองอธิการบดีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานดังกล่าว แต่มีบางมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้แยกการขอต าแหน่งทางวิชาการออกจากงานของฝ่ายบริหาร โดยมีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบงาน
การขอต าแหน่งทางวิชาการต่างหาก และเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง ม.อ. อาจจะศึกษารูปแบบ
ดังกล่าว เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงการขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

2. ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยต้องมียุทธศาสตร์ที่ลดระยะเวลาในการพิจารณาการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการให้น้อยลง และขณะนี้อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ควรมีการบริหารจัดการ
ระบบบุคลากรโดยค านึงถึง Talent Management  

3. ควรมีการทบทวนเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้เป็นระบบเชิงรุก ควรจะ
ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกให้อาจารย์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการที่เป็นระบบ ทั้งในระดับคณะ
และภาควิชา ตลอดจนเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการสนับสนุนให้อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยไปท างานร่วมกับภาคเอกชน ต้องส่งเสริมการท างานเป็นทีมและเป็นงานที่ท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมาก นอกจากนี้ ในต่างประเทศการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจะเชื่อมโยงกับการต่อ
สัญญาจ้างงานด้วย 

4. มหาวิทยาลัยควรจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงานวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย เนื่องจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ. เป็นข้อมูลที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน 
และไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 

5. ในระยะ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มากข้ึน เนื่องจาก
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยชุดที่ผ่านมาได้ส่งเสริมสนับสนุน และได้มีการออกประกาศเรื่องความก้าวหน้าของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในประกาศดังกล่าวได้ก าหนดไว้ว่า ให้อาจารย์ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท
ไปศึกษาต่อภายในเวลาที่ก าหนด แต่หากไม่ส าเร็จการศึกษาให้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ แต่ในประกาศฉบับนี้
ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าในกรณีที่อาจารย์ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วไม่ผ่านจะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร จึงขอให้
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยน าประเด็นนี้ไปพิจารณา 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 21 ราย และรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 
5.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 

ประธานที่ประชุมขอถอนระเบียบวาระเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ 
ของสภามหาวิทยาลัยออกไปก่อน 
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5.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 058/2557  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557       

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกุล ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการบริการและ
การท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบก าหนด 4 ปี ในวันที่ 21 
ธันวาคม 2561 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระต าแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 
   ที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่ประชุม
ก าหนด 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการบริการ
และการท่องเที่ยว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ดังนี้ 

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต ที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี 

จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ  

 1) ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน 
 2) รองศาสตราจารย์บุญสม ศิริบ ารุงสุข 
 3) นายวิจิตร ณ ระนอง   
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4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน    
เป็นกรรมการ  

 1) คณบดีคณะวิเทศศึกษา 

 2) คณบดีคณะศิลปศาสตร์   
5. คณบดีจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 1) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  
6. ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 
 

5.6  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 048/2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์บรรจง วิทยวีรศักดิ์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบก าหนด 4 ปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2561 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  

พ.ศ. 2561  ก าหนดไว้ ดังนี้ 
“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระต าแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า

หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 

   ที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่นในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 

6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่ประชุม
ก าหนด 
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต ที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี 

จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ  

 1)  ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว   
 2)  ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน   
 3)  ศาสตราจารย์พิเศษกฤษณา ไกรสินธุ์  

4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน    
เป็นกรรมการ  

 1)  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 2)  คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

5. คณบดีจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 1)  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 
 

5.7  เสนอผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ 

พ.ศ. 2557 ข้อ 6 ก าหนดให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงาน
ของผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศาสตราจารย์กิตติ มศักดิ์ ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดต่อส านักวิจัยและพัฒนาเพ่ือกลั่นกรองก่อนน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
โดยผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์จะต้องด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (Professor) 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (Emeritus Professor) หรือผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ที่มีชื่อเสียงและมีจริยธรรมเป็นที่ยอมรับ 
มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญการวิจัยระดับโลก มีต้นสังกัดแน่นอนและเป็นสถาบันหรือองค์กรที่มี
ชื่อเสียงในระหว่างการด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย  

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เสนอชื่อ Professor Dr. Masami Furuuchi เพ่ือขอแต่งตั้ง
เป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ 
(Honorary Professor) ได้พิจารณากลั่นกรองชื่อพร้อมประวัติและผลงาน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที ่5 มิถุนายน 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ทั้งนี้ โดยที่ประชุมได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. จากข้อมูลการจัดอันดับ Ranking มหาวิทยาลัยของไทยค่อนข้างมีปัญหา วิธีการหนึ่ง

ที่จะช่วยเพ่ิมอันดับ Ranking ได้ คือ การที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการ สร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกับ 
Professor จากต่างประเทศ ซึ่งในการตีพิมพ์ผลงานจะปรากฎชื่อของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ท าให้เกิดการเพ่ิมปริมาณ
ของ Publication และ Citation ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศใช้ในการเพ่ิม 
Publication 

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากลไกการมีศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ โดยจัดเป็น Strategy 
ของมหาวิทยาลัย และให้คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ซึ่งอาจจะเป็นมาตรการหนึ่ง
ที่จะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย และการมี Professor จากต่างประเทศเข้ามาท างานในมหาวิทยาลัยจะมีส่วนช่วย
กระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาตื่นตัวในการเรียนรู้มากขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยควรจะดึงศาสตรเมธาจารย์ ศาสตราจารย์อาวุโส (Chair Professor) 
จากหน่วยงานอื่นหรือจากต่างประเทศมาร่วมงาน ซึ่งถ้าได้ทรัพยากรเหล่านั้นมาจะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
เป็นอย่างมาก ขอให้อธิการบดีน าประเด็นนี้ไปพิจารณา 

4. มหาวิทยาลัยควรจะมีมาตรการก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมอันดับ Ranking ของมหาวิทยาลยั 
โดยเฉพาะเรื่อง Internationalization ซึ่งปัจจัยหนึ่งคือ จ านวนอาจารย์ต่างชาติที่มาท างานในมหาวิทยาลัยและ
จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างไร  

5. นอกจาก Professor ต่างประเทศแล้ว ม.อ. ยังขาดผู้เชี่ยวชาญจากภายในมหาวิทยาลัย 
ม.อ. ควรจะพิจารณาวิธีการหรือแนวทางดึงอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่เกษียณอายุแล้วให้อยู่ท างาน     
ในมหาวิทยาลัยต่อไป โดยอาจจะแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
น าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง Professor Dr. Masami 
Furuuchi จากมหาวิทยาลัย Kanazawa University ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ โดยมีระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

 
5.8  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
ข้อ 13 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเพ่ือท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และเจตนารมณ์ของระเบียบ นั้น 

ส านักวิจัยและพัฒนาจึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนวิจัยของคณะและหน่วยงาน ตั้งแต่ปี 2555 – 2559 ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มงคล  เตชะก าพุ  ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  อารีย์กุล  รองประธานกรรมการ 

https://www.researchgate.net/institution/Kanazawa_University
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3.  รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช  ทองอ าไพ  กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง  กรรมการ 
7.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  กรรมการและเลขานุการ 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 

5 มิถุนายน 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ทั้งนี้ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรจะก าหนด TOR ของคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นขอบเขตภาระงาน   
ในภาพรวมของคณะกรรมการดังกล่าว  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย ตามท่ีเสนอ 

 
5.9  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 

คณะเภสัชศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาล   
ทางเภสัชกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา และปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2555 ขณะนี้ได้ครบ
ระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุงหลักสูตร ปัจจุบันยาและกระบวนการใช้ยาอย่างเหมาะสมเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ที่ส าคัญของระบบสุขภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและพลานามัยของประชาชน ความรับผิดชอบ
เพ่ือให้กระบวนการใช้ยาเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นหัวใจของงานการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งเน้นการดูแลผู้ป่วย
ด้านการใช้ยาให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ การพัฒนางานการบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างจริงจัง ต้องอาศัย
ฐานความรู้จากการวิจัยที่เข้มแข็ง ลึกซึ้ง มีความทันสมัยในเชิงวิชาการ และสามารถน าไปใช้สร้างรูปแบบหรือ
วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ดังกล่าว เพ่ือมุ่งผลิตนักวิชาการและนักวิจัยขั้นสูงทางการบริบาลทางเภสัชกรรมที่มีความรู้ 
ความสามารถทางการวิจัย และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
โดยมีประเดน็ส าคัญการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

 1. ปรับปรุงปรัชญา หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2. ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้น โดยปรับปรุงรหัสวิชา 

จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชา และยกเลิกบางรายวิชา ตลอดจนเปิดรายวิชาใหม่ 
ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 20(2/2561) โดยมติเวียน   

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ทั้งนี้ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก โดยเน้นให้ผู้เรียน
เป็น Student as Co-Producer นักศึกษาต้องท าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการบริบาลทางเภสัชกรรม ที่ค านึงถึงเป้าหมาย
ที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ และสนับสนุนให้นักศึกษาท างานเป็นทีมโดยอาจจะก าหนดเป็นหัวข้อใหญ่และ 
ให้นักศึกษาท าเป็น Project ขนาดใหญ่ ที่สามารถตอบปัญหาของชุมชนและประเทศได้ 

2. มหาวิทยาลัยควรจะก าหนดมาตรการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น Co-Producer งานวิจัย
ที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ หรือมีการท าผลงานเชิง Engagement ระดับมหาวิทยาลัย โดยขอให้รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการรวบรวมข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของทุกวิทยาเขตที่มีการเรียนการสอนรูปแบบ
ดังกล่าว น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ภายใน 6 - 7 เดือน รวมทั้งให้มีการก ากับติดตามและประเมินผล   
ทุก 1 - 2 ปี  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ตามที่เสนอ  

  
5.10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 

 วิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา และได้ปรับปรุงหลักสูตรล่าสุดปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เห็นสมควรปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือผลิตนักวิชาการอิสลามศึกษาในระดับที่สูงขึ้นให้เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถด้านวิจัยและ
สามารถน าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน อีกท้ังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

1. ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
3. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

หมวด 
เดิม ปรับปรุง 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
วิชาบังคับ 
วิชาเลือก 
วิทยานิพนธ์ 

- 
- 

48 

- 
- 

72 

12 
6 
36 

15 
9 
48 

- 
- 

48 

- 
- 

72 

9 
3 
36 

15 
9 
48 

รวม 48 72 54 72 48 72 48 72 
 

ซ่ึงที่ประชุมสภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 19(2/2561) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทั้งนี้ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ
นักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาระดับปริญญาเอกมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า โดยอาจจะปรับหลักเกณฑ์
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การสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกณฑ์การสอบภาษาอาหรับแทน นอกจากนี้ วิทยาลัย
อิสลามศึกษาอาจจะมีกลไกสนับสนุนให้มีการแปลผลงานของนักศึกษาจากภาษาอาหรับเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือให้
สามารถน าผลงานไปเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

 
5.11 พิจารณาการเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary Curriculum) ของหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 ด้วยคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 

10 พฤศจิกายน 2557 มีมติก าหนดให้การพิจารณาหลักสูตรเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) เป็นอ านาจ
ของสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ โดยการจัดรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรต้องสะท้อนความเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา 
และแยกเป็นศาสตร์แต่ละศาสตร์อย่างชัดเจน และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 อันจะส่งผล
ต่อการก าหนดจ านวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นั้น จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 มีความเหมาะสม
และเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ ( Interdisciplinary Curriculum) หลักสูตรพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ 
หรือสหสาขาวิชา 

 ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 20(2/2561) โดยมติเวียน 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary Curriculum) 

  
5.12 แนวปฏิบัติการนับปี พ.ศ. ของหลักสูตร 

 ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 332(5/2554) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2554 ได้มีมติเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับปี พ.ศ. ของหลักสูตร โดยให้นับจ านวนปีของหลักสูตรที่ถึงรอบการปรับปรุง 
โดยเริ่มนับตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มรับนักศึกษา ส่วนการระบุปี พ.ศ. บนปกหลักสูตร ให้ระบุปี พ.ศ. ตามปีที่สภา
มหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติ ซึ่งในการปฏิบัติงานจริงพบว่า บางหลักสูตรปีที่ปรากฏบนปกหลักสูตรเป็นคนละปี
กับปีที่เริ่มรับนักศึกษา เช่น สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในปี พ.ศ. 2560 แต่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 
ท าให้เป็นปัญหาในการประเมินคุณภาพภายในว่าจะนับจ านวนปีที่ถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตรอย่างไร ตามปีที่
ปรากฏบนปกหลักสูตรหรือปีที่เริ่มรับนักศึกษา ซึ่งไม่เป็นปีเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงได้หารือส านักงานคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือขอทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สกอ. ได้ตอบข้อหารือว่า รอบระยะเวลาการพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี นับตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มรับนักศึกษา ซึ่งต้องตรงกับปีที่ปรากฏบนปกของหลักสูตรด้ วย 
มิฉะนั้นอาจส่งผลกับการประเมินคุณภาพหลักสูตรด้านการก ากับมาตรฐานของหลักสูตรนั้น ๆ  

 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
43(2/2561) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินการใหม่
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางของ สกอ. และเปลี่ยนวิธีระบุ ปี พ.ศ. บนปกหลักสูตร ดังนี้ 

 1. การระบุปี พ.ศ. บนปกหลักสูตร ให้ระบุเป็น ปี พ.ศ. เดียวกับปีที่เริ่มรับนักศึกษา 
 2. เปลี่ยนวิธีระบุปี พ.ศ. บนปกหลักสูตร จากเดิม ปี พ.ศ. .... เป็น ปี พ.ศ. เดียวกับปีที่เริ่มรับ

นักศึกษา โดยระบุปีดังกล่าวตั้งแต่เริ่มกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 
6.1  การแต่งตั้งกรรมการประจ าส่วนงาน 

มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการประจ าส่วนงาน ดังนี้ 
1. การแต่งตั้งอาจารย์สุภาวดี  จริงจิตร คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  
2. การแต่งตั้งอาจารย์ไชยยะ  คงมณี คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะ

เศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
3. การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  นาคะ คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ า

คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติ ตามที่เสนอ 
 
6.2  การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายวิชา และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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 
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สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 20(2/2561) โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การขอเปิดรายวิชา การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การขอเพ่ิม ปรับลด 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1. เห็นชอบการขอเปิดรายวิชา 319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลีเมอร์ จ านวน 
3(3-0-6) หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล
และชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   

2. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. เห็นชอบการขอเพ่ิม/ปรับลด/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 16 หลักสูตร ดังนี้ 

3.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 
3.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558  
3.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
3.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
3.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2558 
3.9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2558 
3.10 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 
3.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2559 
3.12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2559 
3.13 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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3.14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

3.15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

3.16 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
และสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 
6.3  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ 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 ในคราวประชุมครั้งที่ 19(2/2561) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดังนี้ 

1. เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

6.4  การให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ของสภาวิทยาเขตตรัง 

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

สภาวิทยาเขตตรัง โดยมติเวียน ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดังนี้   

1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

2.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี 2559 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
ข้อ15(6) ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรายงานผลการด าเนินงานกองทุนให้ที่ประชุมคณบดีและสภา
มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น มหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนวิจัยคณะหน่วยงาน ประจ าปี 2559  
2. รายละเอียดงบประมาณแต่ละกองทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559  
 

ทั้งนี้ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ในเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี 2559 

ข้อมูลงบประมาณสะสมของ ปี พ.ศ. 2558 กับข้อมูลในเอกสารรายละเอียดงบประมาณแต่ละกองทุนวิจัย 
ปีงบประมาณ 2559 ตัวเลขในตารางไม่ตรงกัน 
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2. ประโยชน์ของกองทุนวิจัยอาจจะใช้เพ่ือสร้างวัฒนธรรมให้อาจารย์ต่างคณะมาท างาน
ร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะได้ผลงานวิจัยแล้ว ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันกับภายนอก และกับ  
คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วย 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ    
8.1  ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ก่อนเลิกประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. ขณะนี้ ม.อ. ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยควรถือ
โอกาสนี้เปลี่ยนแปลงการบริหารงานให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ Smart มหาวิทยาลัยต้องตั้งเป้าหมายจึงจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และมหาวิทยาลัยต้องน าจุดอ่อนต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข เช่น การเรียนปริญญาเอกท่ี ม.อ. 
ต้องใช้เวลานานจึงจะส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

2. ใน 5 - 10 ปีข้างหน้า ระบบการศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มหาวิทยาลัยต้องมี
วิธีการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มหาวิทยาลัยบางแห่งเริ่มเปิดสอนสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการ
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลง เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ การเกษตรสมัยใหม่ ทรัพยากรทางอาหารสมัยใหม่ เป็นต้น 
ส าหรับสาขาวิชาที่มีผู้เรียนลดน้อยลง มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาปิดหลักสูตร 

3. ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรค่อนข้างมาก 
มหาวิทยาลัยควรจะจัดท าระบบสารสนเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นระบบข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย   
ซึ่งประธานที่ประชุมได้ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา 

4. มหาวิทยาลัยควรใช้ระบบกองทุน (Fund Management) มีระบบบริหารจัดการร่วมกัน 
มีการปรับเป็นเชิงรุก โดยน ารายได้งบประมาณจากรัฐบาล ทรัพย์สินที่มีอยู่ และทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามา ซึ่งจะ
เป็นการบริหารแบบก้าวกระโดด และต้องเกิด Fund Management จึงจะพัฒนา 

5. ในการรับบุคลากรสายวิชาการ หากมหาวิทยาลัย Recruitment ต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หากรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ควรเป็น
ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) เท่านั้น จนกว่าจะมีคุณวุฒิพร้อมจึงจะบรรจุให้เป็นอาจารย์ผู้สอน ในส่วนของ
อาจารย์เก่าที่มีอยู่ มหาวิทยาลัยจะมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร เช่น การส่งเสริมให้มีการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นต้น 

6. ในส่วนของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ เช่น วิทยาเขตหาดใหญ่มีที่ดินบริเวณ
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยที่ได้คืนจากการเช่าของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ท าอย่างไรให้ที่ดินดังกล่าวเกิดประโยชน์
และเป็นแหล่งรายได้ เป็นต้น ส าหรับประเด็นการบริหารทรัพย์สิน ประธานที่ประชุมได้ขอให้ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สิน 




