
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 399(7/2561) 

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561   
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์พิเศษกฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายบุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย์บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ศาสตราจารย์ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
16. รักษาการแทนอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ
17. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์  จันทรัตน์
18. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายคมกริช  ชนะศรี
19. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายสมพงษ์  เจริญสุข
20. รองศาสตราจารย์พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่400(8/2561)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 แลว 
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21. รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

22. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

23. รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

24. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 

25. รองศาสตราจารย์อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

26. รองศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

27. นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
4.  อาจารย์สมพร  ช่วยอารีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

และนโยบายสาธารณะ 
3.  รองศาสตราจารย์จุฑามาส  ศตสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4.  อาจารย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และพัฒนาคุณภาพ  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  วงษ์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

และบริการวิชาการ 
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7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
9.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

วิทยาเขตปัตตานี 
11. อาจารย์บดินทร์  แวลาเตะ รักษาการแทนรองอธิกาบรดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

วิทยาเขตปัตตานี 
12. รองศาสตราจารย์ปรารถนา  กาลเนาวกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 วิทยาเขตภูเก็ต  
 และคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
13. รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
14. รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
และรักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
และวิทยาการจัดการ 

15. รองศาสตราจารย์อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 
 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
16. นางสุวิมล  คงพล ผู้อ านวยการกองกลาง 
17. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
18. นายนิติธร  ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล 210 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  รองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.  รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
5.  รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
6.  รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
7.  ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
8.  อาจารย์สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
9.  รองศาสตราจารย์สนั่น  ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
10. รองศาสตราจารย์เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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11. อาจารย์ณรงค์  ทิพธนวัฒนะ รักษาการในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ 
 และบริการวิชาการ  

 แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
13. นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
14. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
15. นายผดุงศักดิ์  อรนพ หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน  

กองแผนงาน 

16. นางสาวชนกานต์  ทองจ านงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 

17. นางเลขา  บริพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 

18. นางสาวฐิติรัชต์  ไม้เรียง นักวิชาการอุดมศึกษา กองแผนงาน 

19. นางสาวนงพงา  สัจกุล นักวิชาการอุดมศึกษา กองแผนงาน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
3.  อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศกัดิ์  ดือเระ รองผู้อ านวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
 แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 
1.  รองศาสตราจารย์พันธ์  ทองชุมนุม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
 และคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
2. รองศาสตราจารย์สินชัย  กมลภิวงศ์ รักษาการในต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 
1.  อาจารย์วรางคณา  ตันฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

แทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานทีป่ระชุม

กล่าวเปิดประชุม และได้แนะน าผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหม่ ต่อจากนั้น ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1.  นายสราวุธ  เบญจกุล 
2.  ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ 
4.  อาจารย์สมพร  ช่วยอารีย์  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 398(6/2561)  
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
อนึ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นการเข้าร่วมประชุม

สภามหาวิทยาลัย เนื่องจากบางครั้งมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมค่อนข้างน้อย ซึ่งผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการ
เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 397(5/2561) เมื่อวันที่ 19 

พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ 
แก้วประดับ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วนั้น ตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และมาตรา 39 ก าหนดให้อธิการบดี มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นั้น 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีได้น าเสนอแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามรอบระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี 
ซึ่งได้จัดท าขึ้นจากพ้ืนฐานทางการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) “PSU 
SYNERGY : สานพลังปัญญาเพ่ือขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทีน่ าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
จากนั้นน าเข้าสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งตามความในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ มาพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถเป็นเครื่องมือช่วยการ
บริหารและการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นแผนระยะกลาง
ช่วงที่ 1 ในการแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน คือ 1) สร้างกลไกการท างานเชิงรุก 2) สร้างความเป็น
ผู้น าทางวิชาการ 3) สร้างความเป็นนานาชาติ และ 4) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ ซึ่งมีแนวทาง 
การน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ ประเทศ มุ่งสูงมหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน
ปี พ.ศ. 2570 

พันธกิจ 
1.  สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนา

ภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
2.  สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 

และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 
3.  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เน้นการปรับกระบวนทัศน์ในการด าเนินงาน โดยยึดหลักการสานพลังปัญญา 
เพ่ือขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะในสภาวะที่สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น การแก้ปัญหาความซับซ้อน
ไม่สามารถท าได้โดยล าพัง จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพ่ือแก้ปัญหาความซับซ้อนเหล่านั้น 
และสามารถต่อยอดไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี ได้ต่อไป โดยในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ 4 ปี  ณ ปี พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดผลลัพธ์เป้าหมายความส าเร็จไว้ 5 ประเด็น คือ 

1.  ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ Psu System / Psu Ecosystem 
     - มีประเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเงิน 
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     - ทรัพยากรบุคคลมีสรรถนะสูงขึ้น 
     - Productivity ของคณะหน่วยงานสูงสุด 
     - E-University และ Healthy University 
     - หนว่ยงานมากกว่า 60% ได้ประโยชน์จาก EdPEx 
2. สร้างแบบการเรียนรู้ใหม่สู่ความเป็นนานาชาติ 
    - มีหลักสูตรนานาชาติที่บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการ เพิ่มนักศึกษาต่างชาติ 
    - เกิดศูนย์ภาษาไทย จีน อังกฤษ มลายู อาหรับ 
    - มี WIL/MOOC เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3. วิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ/พัฒนาประเทศ 
    - มี Research & Innovation Hub ใน 12 สาขาในวิทยาเขตที่มีความพร้อมสูง 
    - จ านวนทุน แหล่งทุน และรายได้เพ่ิมจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการลงทุน

ในการน านวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
4. ขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
    - มีแผนและโครงการ University Engagement กับชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน 

ที่มีผลส าเร็จ 
    - สร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่เกิดจาก

งานวิชาการและการมีส่วนร่วมของ ม.อ. 
5. ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับโลก 
    - มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในไทยและมหาวิทยาลัยระดับโลก ทั้งหลักสูตร 

งานวิจัย บริการวิชาการ 
    - อันดับความเป็นเลิศ (Ranking) ดีขึ้น 
โดยมหาวิทยาลัยคาดหวังว่าการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี จะท าให้เกิดการสร้างแบบ

การเรียนรู้ใหม่สู่ความเป็นนานาชาติ  และท าให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาประเทศ  เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และน ามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับโลก อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียนได้ 

กรอบการด าเนินงานในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ช่วง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยในการเป็นเลิศทางวิชาการ

ระดับโลก และการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงมุ่งเน้นเป้าหมายกรอบ
งานหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงการด าเนินงาน 4 ปีข้างหน้าที่ส าคัญ 3 เป้าหมาย ดังนี้ 

เป้าหมาย 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการผลิตบัณฑิต 

1) จัดท าแผนผลิตบัณฑิต การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตสมรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก Global Citizen ที่สมบูรณ ์
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 2) การสร้างหลักสูตรใหม่โดยสามารถออกแบบรายวิชาเอง เลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ 
โดยไม่มีข้อจ ากัดเลือกคณะ/สาขา 

 3) สร้างความหลากหลายของอุดมศึกษาของ ม.อ. Diversify Higher Education 
Pathways ให้นักศึกษาสามารถเลือกเส้นทางตามความสนใจ และพรสวรรค์ของตน มีสายอาชีพหลากหลาย 
แนะน าเส้นทางต่างๆ ตั้งแต่วัยเด็ก ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (Start Up) 

 4) จัดการศึกษาร่วมกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริง (Work Integrated Learning – WIL) 
โดยเฉพาะการจัดให้มีสหกิจในทุกหลักสูตร ซึ่งให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทอย่างใกล้ชิดในการร่วมจัดการศึกษา
ในลักษณะที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน 

 5) บูรณาการและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์พ้ืนที่  
 6) ด าเนินการเชิงรุก เพ่ือดึงดูดนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเพ่ิมมาตรการ

จูงใจ เช่น ทุนการศึกษา การสร้างอาชีพ การรับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ โปรแกรม EP 
7) Pre-College การจัดท าหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
8) ยกระดับระบบ E-Learning , E-Library และเพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรู้ การกีฬา และพ้ืนที่

การท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
9) สนับสนุนและวางรูปแบบการรับเข้าศึกษาของนักศึกษากลุ่มที่ยากจนมากขึ้นและ

จัดการให้นักศึกษาสามารถหางานท าในระหว่างเรียน 
10) ขยายกรอบงานการเปิดวิทยาเขต หรือ PSU – Center ในต่างประเทศ อาทิ ภูมิภาค

เอเซียหรืออาเซียน เป็นต้น 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 

1) เน้นยกระดับการพัฒนาทุนในตัวคน โดยวางยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
ทุกช่วงวัยในระดับจังหวัด ภาค ประเทศ และสากล เพ่ือเตรียมคนสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ 

 2) จัดตั้ง Digital Learning Initiatives Center ประสานให้เกิด Massive Open Online 
Course (MOOC) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถออกแบบสาระส าคัญ กระบวนการเรียนรู้ได้เอง รวมถึงสามารถ
เก็บเครดิต เพ่ือเข้าศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และท าหน้าที่ Promote Digital Literacy 
ให้ผู้เรียนมีทักษะ Computational Thinking 

 3) ส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต (Encourage Lifelong Learning) 
ให้กับคนในชุมชน เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่มวัย โดย Experiential Learning เปลี่ยนการ
เรียนรู้แบบทฤษฎีในห้องเรียนมาเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ ผสมผสานการท างานจริง มีลักษณะเรียนไป สร้างอาชีพ 
ท างานไป การเรียนการสอนแบบ Module 

 4) สร้างหุ้นส่วนร่วมลงทุนในหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับชุมชนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการภาคเอกชน เช่น ศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย เป็นต้น 
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 5) สร้างระบบ PSU One Code เพ่ือให้ศิษย์เก่า ม.อ. ยังคงมีความเชื่อมโยงและ
เป็นส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยตลอดไป รวมทั้งประสานสมาคมศิษย์เก่า เพ่ือท าแผนพัฒนาศิษย์เก่า โดยกระบวนการ 
Experiential Learning Cycles ควบคู่กับการดึงประสบการความส าเร็จ เพ่ือยกระดับศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

 6) พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีระบบการวางแผนและบริหาร 
อัตราก าลัง (Workforce Planning) ระบบการสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Workforce 
Development) และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร (Work Life Balance) 

 7) จัดท าแผนการสร้างนักบริหารจัดการ นักยุทธศาสตร์ นักประสานงาน และนักสื่อสาร 
เพ่ือขับเคลื่อนวิชาการสู่สังคมที่ยั่งยืน 

เป้าหมาย 2  การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและพัฒนาประเทศ 
1) บูรณาการหลักสูตร งานวิจัย และบริการวิชาการ ที่เน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์

ของคณะ กลุ่มสาชาวิชา ในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยด าเนินการทั้งในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามประเด็นสาขา ISSUEs 
BASED หรือตามศาสตร์ หรือเป็นลักษณะร่วม Matrix Cluster ตามประเด็นสาขากับศาสตร์ควบคู่กัน 

2) ผลักดันการสร้าง Research & Innovation Hub ในวิทยาเขตที่มีความพร้อมสูง    
ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการยกระดับ Research Management และสร้าง Research Manager การวาง Research 
Visions หรือ Research Mapping : Topics – Researcher - Network – Funding Agencies – Stakeholder 
การวาง Research Road Map : ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า และการวางระบบพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย 
เครือข่ายวิจัย โดยเน้นการพัฒนาใน 12 สาขาดังต่อไปนี้ 

- การเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ (Agriculture and Biotechnology)  
- การแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  
- การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  (Affluent, Medical 

and Wellness Tourism) 
- ดิจิตอล (Digital) 
- พลังงาน (Energy) 
- วิกฤตความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนใต้ (Crisis of the Deep South)  
- ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Disaster Management) 
- สังคมสูงวัย (Aging Society) 
- สมาร์ทซิตี้ (Smart City) 
- เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
- ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง (Strengthen Community) 

3) บริหารสัมฤทธิผลจากระบบงานวิจัย ทั้งจ านวนทุน แหล่งทุน และรายได้เพ่ิมจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการลงทุนในการน านวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ โดยเน้นในประเด็นย่อยต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) วางระบบการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา แหล่งทุนขนาดใหญ่ทั้งภายใน 
ภายนอกประเทศ ทั้งท่ีเป็นรัฐ ท้องถิ่น เอกชน 
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(2) สนับสนุนการพัฒนา Proposal เพ่ือขอทุนจากแหล่งทุนขนาดใหญ่ 
(3) ทบทวน จัดตั้งศูนย์หรือหน่วยงานผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์

ต่อสังคมและเชิงพาณิชย์ 
(4) การจัดตั้งหรือลงทุนในเชิงธุรกิจในผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ยางพารา 

อาหาร สุขภาพ 
(5) การจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะ เพ่ือเป็นฐานในการขับเคลื่อนผลงานวิจัย

และนวัตกรรมเชิงระบบและเชิงนโยบาย อันเกิดประโยชน์และคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมาย 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร (PSU ECOSYSTEM) 
  ด้านการบริหารจัดการวิทยาเขต 

1) สร้างความเป็น Autonomous organization อย่างแท้จริง โดยใช้หลักการ Chaordic 
และ Learning Organization และใช้หลักการบริหารความต่างตามบริบทของแต่ละวิทยาเขต 

2) พัฒนาระบบบริหารวิทยาเขตและจัดตั้งกองทุนกลางเพ่ือการพัฒนาวิทยาเขตและ
คณะขนาดเล็กในทุกวิทยาเขต 

3) ปรับโครงสร้างการบริหารวิทยาเขต โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและพัฒนาวิทยาเขต  ท าให้รู้สึกว่าเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนนั้น ๆ และมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชน 

4) สนับสนุน ม.อ. ทุกวิทยาเขตสานพลังความร่วมมือของรัฐ ท้องถิ่น เอกชน ชุมชน 
เพ่ือร่วมสร้างเมืองต้นแบบในจังหวัดที่ตั้งวิทยาเขต เช่น เมืองต้นแบบ Aging Society (สงขลา), Smart City 
(ภูเก็ต), Multicultural City (ปัตตานี), Herbal City, MICE City (สุราษฎร์ธานี), Wellness tourism City (ตรัง) 

5) สนับสนุนการเปิดหลักสูตรร่วมกันของหลายวิทยาเขต เพ่ือการ Share – Mobilize 
Resources และใช้ระบบ Information Technology ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน 

6) จัดสมดุลและวางความสอดคล้อง ระหว่างการเรียนการสอน การจัดการงานวิจัย 
และบริการวิชาการ โดยใช้แหล่งทุนจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการมาหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และการเรียนการสอนของนักศึกษา 

  ด้านการเป็น IT & Digital University 
1) พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเทคโนโลยี/สื่อการเรียนรู้ ไปสู่รูปแบบ Smart 

Learning ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ทั้งในชั้นเรียนและการเรียนรู้ด้วยตัวเองนอก
ห้องเรียน 

2) สร้างความสมบูรณ์ขององค์ประกอบระบบนิเวศในความเป็น E - University ที่เป็น
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานส าหรับต่อยอดประยุกต์ใช้ในภารกิจต่าง ๆ  

3) เชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศจากระดับคณะ/ส่วนงาน/วิทยาเขตให้เป็นระบบ
สารสนเทศทางการบริหารและน าไปสู่การสังเคราะห์ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

4) สร้างระบบข้อมูลคลังความรู้และระบบจัดการทรัพยากรองค์ความรู้เพื่อสร้างบริบท
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เปิดกว้าง ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แก่ทุกกลุ่มประชากร 

5) จัดตั้งศูนย์ธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการพาณิชย์ 
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  ด้านโครงสร้างการบริหารและระบบงาน 
1) จัดโครงสร้างการบริหารองค์กรที่สั้น กระชับ เพ่ือประโยชน์ในการสั่งการ การสื่อสาร

ที่รวดเร็ว และลดขั้นตอนการท างาน 
2) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ที่เป็นอุปสรรค และไม่เอ้ือต่อการท างานเพ่ือมุ่งเป้า

เชิงสัมฤทธิผลมากกว่าตามข้ันตอนปฏิบัติ 
3) ออกแบบการสื่อสารมหาวิทยาลัยกับประชาคม ทั้งในและระหว่างวิทยาเขต 
4) วางระบบในการจัดการทรัพยากร และการจัดสรรทรัพยากรของ ม.อ. อย่างมี

ประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ และไม่มีตัวตน    
เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้ ทักษะ ความสามารถ เป็นต้น 

5) การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและ
นักศึกษาในวิกฤตชายแดนใต ้

6) พัฒนาต้นแบบองค์กรที่มีการใช้พลังงานทางเลือก เพ่ือการจัดการพลังงานอย่าง
ยั่งยืน รวมถึงเป็นองค์กรประหยัดพลังงาน 

7) เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ ม.อ. อย่างเหมาะสม 
  ด้านการประกันคุณภาพ  

(โดยการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ) 
1) พัฒนาวิธีการบริหาร วิธีการด าเนินงาน เพ่ือท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพและ

สามารถมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศตามระบบหรือเกณฑ์ EdPEx และที่ส าคัญต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้บริหาร
และผู้ที่เก่ียวข้องให้เห็นว่าการที่เป็นเลิศ มีคุณค่าต่อคน ต่อองค์กร และต่อสังคม  

2) จัดท า PSU-EdPEx  Roadmap ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะและ
หน่วยงาน โดยจัดเป็น Phase ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการตามแนวทางคุณภาพกับผู้บริหาร
ทุกระดับ/บุคลากร  

3) สนับสนุนให้มีการจัดการกับปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จตามระบบหรือเกณฑ์ EdPEx 
ประกอบด้วย มิติผู้บริหารต้องเข้าใจ มีความมุ่งมั่น จริงจัง และต่อเนื่องในการร่วมมือและสนับสนุนทรัพยากร
ด าเนินงาน และมิติบุคลากรต้องเข้าใจ เปิดใจ และแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจนน าไปสู่
ให้ความร่วมมือ เสียสละเวลา รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมอย่างครบถ้วน 

4) มีการพัฒนา Assessor ในองค์กรให้มากข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีระบบพ่ีเลี้ยง (โครงการ
บ่มเพาะ) หรือโครงการเพ่ือนช่วยเพื่อน และการสนับสนุนการติดตามและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

  ด้านการลงทุน  
1)  แผนการลงทุน Backward Integration Strategy 

(1) ศูนย์วิจัย/บริการวิชาการ Supply Side : ยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปสู่การลงทุนเชิงธุรกิจ                                      

(2) ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์พืชเพ่ือชุมชน 
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(3) ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                        
(4) โรงงานยา สมุนไพร แพทย์แผนไทย 
(5) ศูนย์ธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการพาณิชย์ เช่น IoT Big Data 

และ Cloud Management 
2) แผนการลงทุน Forward integration strategy 

(1) การเปิดวิทยาเขต/PSU Center ในประเทศอาเซียน                                           
(2) ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ จีน มลายู อาหรับ   
(3) ยกระดับศูนย์บ่มเพาะ การตลาด อุตสาหกรรม 
(4) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ 
(5) ศูนย์แปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร   

3) แผนการลงทุน Horizontal integration strategy 
(1) Medical Hub : ศูนย์กลางการแพทย์ของอาเซียนและสากล ที่จังหวัดภูเก็ต

และจังหวัดสงขลา 
(2) อุตสาหกรรมอาหาร : โรงงานแปรรูปอาหาร อาหารฮาลาล เพ่ือการกระจาย

อาหาร 
(3) อุทยานวิทยาศาสตร์ : ยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ 
(4) Digital Learning Initiatives Center : จัดการศึกษา อบรม online 

4) แผนการลงทุน Diversification strategy 
(1) การใช้ประโยชน์จากที่ดินในเชิงธุรกิจ: การสร้างศูนย์การค้า ลานจอดรถที่วิทยาเขต 

หาดใหญ่ การสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพ้ืนที่วิจัยของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้ชุมชน 
(2) ธุรกิจพลังงานทางเลือก: การออกแบบแนวการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงาน 

หรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
(3) ศูนย์ออกแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวชุมชน 
(4) การจัดตั้งศูนย์วิจัยนโยบาย : การใช้มาตรการทางการเงินภาษี และที่ปรึกษา

กฎหมาย 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น

ต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้ 
1. การก าหนดวิสัยทัศน์เป็นอันดับ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน 10 ปีข้างหน้า เป็นความ

ท้าทายที่ยากมาก การที่จะไปถึงจุดนั้นได้จะต้องมี Ranking สูง ซึ่งปัจจุบันจะถูกก าหนดด้วยงานวิจัย ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยมีหลายภารกิจทั้งด้านการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนาประเทศ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ อาจมี
โอกาสที่จะเกิด Tension และ Conflict ได้ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยจึงควรจัดการความสมดุลระหว่าง 3 เรื่องนี้ 
หาก ม.อ. จะขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันจะต้องระบุให้ชัดว่าจะเอาด้านใดเป็นแกนหลักและด้านใดเป็นตัวเสริม  
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ส าหรับการวางแผนวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ให้ชัดเจนนั้น ต้องมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ซึ่งจะท าให้เห็นว่า
เรื่องสุดท้ายจะมี Comparative advantage และเรื่องแผนลงทุนการสร้างรายได้เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ต้องมี 
Financial planning (การวางแผนทางการเงิน) เพราะเงินเป็นตัวก าหนดว่ามหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนไปได้อย่างไร 
เพราะฉะนั้น แผนการลงทุนต้องมีความชัดเจนว่าจะท าให้เกิดผลตอบแทนต่อมหาวิทยาลัย และต่อประเทศได้อย่างไร 
ซึ่ง ม.อ. ต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า Position ของ ม.อ. อยู่ตรงไหนที่จะท าให้เกิด Value chain นอกจากนี้ ในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์เป็น 1 ใน 5 ของอาเซียน ในปี 2570 นั้น อยากจะเห็นว่าตัวชี้วัดในระหว่างทางมหาวิทยาลัย  
ท าอะไร ท าได้แค่ไหน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวจะท าให้สภามหาวิทยาลัยติดตามได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตาม
แผนอย่างไร 

2. มหาวิทยาลัยยุคใหม่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่มีแรงกดดันที่รุนแรง และสิ่งส าคัญ คือ มหาวิทยาลัยต้องวิตกกังวล และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ปัญหาของมหาวิทยาลัยที่ก าลังเกิดขึ้น คือ Supply สูงกว่า Demand และรูปแบบการจัดการศึกษาที่เป็น Open 
education มากขึ้น รวมทั้งการค้นคว้าหาความรู้จะเกิดการแข่งขันสูง โดยผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกมหาวิทยาลัย  
ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเลือกผู้เรียน ทั้งนี้ อาชีพในอนาคตจะถูกแทนที่ด้วย Model ใหม่ทั้งหมด และ 72% ของแรงงานไทย
จะโดนวิทยาการด้านหุ่นยนต์แย่งงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่า AI หรือ Robotics (วิทยาการด้านหุ่นยนต์)  
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ได้เข้ามาอย่างรวดเร็วมาก เพราะฉะนั้น ค าถามพ้ืนฐานคือ ทิศทางของนักศึกษาและ
นักศึกษาที่ผลิตในอนาคตจะเป็นอย่างไร และนักศึกษาของ ม.อ. มีความต้องการอะไร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องเข้าใจ
นักศึกษาทุกคน พร้อมทั้งต้องรู้ว่ามหาวิทยาลัยมีจุดเด่นอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสิ่งที่เรียกว่า Point of difference 
กับสิ่งต่าง ๆ ที่คนอ่ืนไม่สามารถท าเหมือน ม.อ. ได้ และมหาวิทยาลัยมีจุดต่างหรือ Position เป็นอย่างไร โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ภาคใต้แล้วจะ Serve อะไร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มปรับตัวแล้ว ซึ่ง ม.อ. จะต้อง
รีบทบทวนประเด็นดังกล่าว เช่น กรณีของ สกอ. พยายามผลักดันในเรื่องของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นต้น ในขณะนี้ 
มหาวิทยาลัยในระดับโลก เช่น MIT, Harvard ได้ขยายการด าเนินงานเป็น Open education มีการเปิดหลักสูตร 
Online เป็นจ านวนมาก จึงอยากให้มองว่าเป้าหมายใหญ่ในการท างานที่เรียกว่า Internet of ownership 
หมายความว่าผู้ที่เข้ามาอยู่ใน Cyber space ได้มากกว่าผู้นั้นจะได้เปรียบ ดังนั้น Synergy อันหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
ที่ต้องเน้น คือ เรื่องของ Internet of ownership เพราะ Internet เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งอยากให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการ และให้ความส าคัญเรื่องการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่เพ่ือที่จะลดช่องว่างระหว่าง digital native (คนรุ่นใหม่
ทีเ่กิดในยุคดิจิตอล) กับคนรุ่นเก่าลง และพยายามศึกษาว่านักศึกษาของ ม.อ. คือใคร และเป็นคนรุ่นใหม่ในลักษณะใด 

3. ในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต้องค านึงถึงแผนต่าง ๆ ของประเทศด้วย เช่น 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนปฏิรูปประเทศ 6 ด้าน  แผนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และแผนของ สกอ. ซึ่งแผนทั้ง 4 เรื่องนี้จะมีผลโดยตรงกับระบบ
การจัดสรรงบประมาณ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตาม function เดิม ทั้งนี้ ม.อ. ต้องมีการจัดล าดับความส าคัญภายในให้มี
ความยืดหยุ่นซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญมาก 

4. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มีลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม อยากเห็นโครงการ
ที่มีความชัดเจน โดยควรจัดท าเป็น Gantt chart ซึ่งมีการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ และก าหนดระยะเวลาใน
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การด าเนินงานที่ชัดเจน หากมีการก าหนดรูปแบบที่ชัดเจนแล้วจะสะดวกต่อการติดตามงาน และการประเมินผลงาน
ของอธิการบดี นอกจากนี้ ควรน าผลงานของรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีคนก่อนมาพิจารณา
ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง แล้วน าไปต่อยอดการด าเนินงานว่ามีผลงานใดบ้างที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือเพ่ือเป็น
การปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมในสิ่งที่ยังขาดอยู่ 

5. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มีความเป็นนามธรรม ไม่ค่อยมี Action และแผนไม่เชื่อมโยง
กับกรอบ เช่น เรื่องการผลิตก าลังคน ซึ่งต้องดูว่าในขณะนี้ขาดบุคลากรด้านใดบ้าง เช่น การขาดบุคลากรด้านดิจิตอล 
เป็นต้น ดังนั้น ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต้องมี Action ให้ชัดเจน และต้องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและ
ควรจะก าหนดให้ชัดเจนว่าจะบรรลุผลส าเร็จ (Achievement) ในประเด็นใดบ้าง นอกจากนี้ ในเรื่องการสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาเขตนั้น จะต้องมี Action Plan ที่ชัดเจน 

6. ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ควรมีการตั้งเป้าหมายว่า Big achievement (การท าให้บรรลุ
เป้าหมายหลัก/เป้าหมายส าคัญ) 3 เรื่อง ซึ่ง Big achievement ของ ม.อ. เช่น การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่คล่องตัว และมีสมดุลของการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับ ซึ่งตรงกับข้อ 8 ของคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษา โดย ม.อ. จะต้องเป็น Smart university 
ตัวอย่างเช่น ระบบการเงินของมหาวิทยาลัยไม่ต้องรายงานทุกไตรมาส แต่ให้ รายงานแบบ Real time ทุกเย็น
ของระบบบัญชีทุกอย่าง ซึ่งอยากให้ท าให้ได้เพราะจะเป็นพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงอนาคตของ ม.อ. หากอธิการบดี 
ท าตรงนี้ส าเร็จ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอน (Pedagogy change) เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความคิด เมื่อเจอปัญหาในวิชาชีพ ก็จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็น Pedagogy change ซึ่งก็จะ
ตรงกับข้อ 1 ของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาก็คือเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 

7. ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยที่ต้องเป็น Academic excellent เพราะฉะนั้น ขอให้ขับเคลื่อน 
ม.อ. ไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่พ้นจากภาวะ Research oriented university (มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย) 
ให้เป็น Research University (มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย) ซึ่งตัวชี้วัดอยู่ที่ 2-3 publication/คน/ปี ซึ่งแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ที่น าเสนอเป็นแผนที่เรียกว่า Collective thinking (การสะสมองค์ความรู้) ซึ่งหากมองอีกมิติหนึ่ง
ไม่ใช่แผนที่ achieve (บรรลุ/ประสบความส าเร็จ) และท าให้ Positioning ของ ม.อ. เหนือกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน 
เพราะฉะนั้นอธิการบดีต้องพยายามขับเคลื่อนตรงนี้ให้ได้ 

8. มหาวิทยาลัยต้องสร้าง Platform การท างานใหม่ หมายความว่า Platform วิธีการที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันล้าสมัย ควรจะต้องเป็นแบบ Complex platform ซึ่งประกอบด้วย Innovation Integration และ 
Engagement collaboration ทั้งนี้ Platform การท างานของมหาวิทยาลัยต้องบูรณาการ ( Integration) กับ
ภารกิจที่มีอยู่เข้าด้วยกัน คือ การเรียนการสอนกับการวิจัยไม่แยกกัน บริการวิชาการไม่แยกกัน บริการวิชาการ
กลายเป็น Engagement Research กลายเป็น Innovation แต่ Innovation หมายความว่า ตัว End product 
หรือ Process ที่คิดขึ้นมาใหม่ต้องขายได้และมีคนเอาไปขาย เพราะฉะนั้น Integration Platform โดยมี Innovation 
เป็นตัวเป้าจะไปเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการลงทุน และการจะมีรายได้ควรจะร่วมมือกับเอกชนแล้วท าภารกิจ engagement 
ร่วมกับ partner 
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9. การที่ ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้พัฒนา
ส่วนภูมิภาค และท าประโยชน์ให้กับภาคใต้ โดยเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศ    
ทางวิชาการ รวมถึงเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้  ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ควรมุ่งเน้นในประเด็นต่าง ๆ คือ เน้นพัฒนา
ภาคใต้ มุ่งสู่ระดับ ประเทศ และน า ม.อ.สู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน  ทั้งนี้ การตั้งมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์เพ่ือพัฒนาภาคใต้ต้องพิจารณาว่าคนในภาคใต้ในจังหวัดที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
หรือไม่ เศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม่ ความสงบเรียบร้อยดีขึ้นหรือไม่ ความมั่นคงดีขึ้นหรือไม่ หากดีขึ้นก็จะส่งผลต่อประเทศ 
และในที่สุด ม.อ.จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าได้ เพราะฉะนั้น ถ้าจะท าตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ของ ม.อ.ต้องเน้นเรื่องการ
พัฒนาภาคใต้ 

10. แผนนี้ยังไม่ใช่ final แต่อยู่ในกระบวนการ (Process) ของการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 
แล้วน าเอามาท าใหม่ และมหาวิทยาลัยต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง รู้ว่าตัวเองเก่งเรื่องอะไร และตัดสินใจให้ได้
ว่าเก่งเรื่องไหนมากที่สุด แล้วเลือกท าในสิ่งที่มีความช านาญ ในขณะเดียวกันต้องค านึงถึงเรื่องที่โลกก าลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก 

11. ในเรื่อง PSU System เพ่ือต้องการ Decentralized corporation (การกระจายอ านาจ
ขององค์กร) และในขณะเดียวกันการเป็น PSU System 5 วิทยาเขตจะต้องมี centralize (การรวมศูนย์อ านาจ) 
มี control (การควบคุม) และมี standard (มาตรฐาน) ตามความจ าเป็น หากไม่มีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ มหาวิทยาลัย 
ก็จะกลายเป็นต่างคนต่างอยู่ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว คือ ระบบงบประมาณ ระบบการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างพนักงานเงินรายได้ และระบบ Reporting นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะท าอย่างไรให้ 
ทั้ง 5 วิทยาเขต มีการสื่อสารร่วมกัน Communication system ซึ่งปัจจุบันเกิดข้ึนเพียงระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้น 
ต้องเปิดใจ เปิดความคิด และร่วมมือกัน 

12. สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณากฎหมาย พ.ร.บ. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซึ่งใน 
พ.ร.บ. นี้ มีมาตราหนึ่งก าหนดไว้ว่างบประมาณแผ่นดินนั้น การจัดสรรต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ขณะนี้ 
นอกเหนือจากแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้ว แผนปฏิรูปประเทศก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอนการจัดท าแผนแม่บท     
ในการพัฒนาประเทศ ต้องรอดูแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และต่อไปนี้ระบบงบประมาณ
ของแผ่นดินต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้อยากจะให้ข้อมูลไว้เพราะว่ามหาวิทยาลัยต้องพ่ึงพา
งบประมาณของแผ่นดินอย่างน้อย 50%  ซึ่งต่อไปงบลงทุนของมหาวิทยาลัยอาจจะได้เพ่ิมหากมีความสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีที่ตั้ง 5 วิทยาเขตถือเป็นโอกาสที่ดีมาก จึงอยากให้ 
ม.อ. มีทีม Marketing หรือฝ่ายหารายได้ที่ด าเนินงานอย่างจริงจัง มีการบริหารการตลาด สื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมด้านการตลาดและการหารายได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก เช่น จังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวจ านวนมาก ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ตสามารถดึงรายได้ส่วนดังกล่าวมาได้หรือไม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น
แหล่งผลิตอาหาร ผลิตพืชสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งขมิ้นชันที่มีคุณภาพสูงระดับโลก และวิทยาเขตหาดใหญ่
สามารถท าเป็น Wellness City เป็นต้น 
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14. การบริการวิชาการท่ีจะช่วยเหลือคนในภาคใต้เป็นเรื่องส าคัญ เพราะฉะนั้นแผนการ
พัฒนางานวิจัย ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ท าในแต่ละปี ต้องมีเรื่องที่บริการวิชาการช่วยเหลือท้องถิ่น ช่วยเหลือชุมชน 
ทุกคณะจะมีลักษณะของโครงการที่ร่วมพัฒนาท้องถิ่น เช่น คณะศึกษาศาสตร์จะไปช่วยพัฒนาครู และพัฒนา

โรงเรียน เป็นต้น 
15. การที่ ม.อ. จะลงทุนกับนวัตกรรมที่มีอยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ในการลงทุนอย่าค านึง 

ถึงเฉพาะรายได้ ขอให้ค านึงถึงประโยชน์ของชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป และคนยากจนด้วย 
16. ในเรื่อง พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ หากไม่มีการแก้ไข  

จะส่งผลกระทบต่อการท างานของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
17. ม.อ. มีความได้เปรียบเรื่องพหุวัฒนธรรม จึงอยากให้ ม.อ. ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้

ให้มากขึ้น เพราะที่ตั้งของ ม.อ. อยู่ในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม และเป็นที่คาดหวังของสังคม ในเรื่องพหุวัฒนธรรมจะ
เข้าถึงกันอย่างไร พุทธกับมุสลิมจะอยู่ร่วมกันอย่างไร และจะท างานร่วมกันอย่างไร รวมถึงการอยู่ร่วมกันโดยไม่มี
ความขัดแย้ง 

18. ม.อ. ต้องเข้าไปช่วยท าให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง ท าให้ อบต. และเทศบาลเข้มแข็ง โดยให้ 
อบต. เป็นแกนของการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน เป็นแกนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ได้ และเป็น
แกนในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาและชาติพันธุ์ 

19. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่น าเสนอในครั้งนี้มีความรอบด้านและมีหลายมิติมาก 
สามารถช่วยในการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่การที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงและประสบ
ความส าเร็จ หรือให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับโลกก็ตาม สิ่งส าคัญ
คือ output ของแผน คือ ผลผลิต ถ้านักศึกษาของ ม.อ. เป็นผลผลิตมีความสามารถและเป็นที่ยอมรับก็ถือว่าเป็น
ความส าเร็จในการสร้างผลผลิต เพราะฉะนั้น การพัฒนานักศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญในการเป็นที่พ่ึงของสังคม 
เป็นที่พ่ึงของชุมชน 

20. ในเรื่อง Branding ของบัณฑิตมีความส าคัญ มหาวิทยาลัยจะพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างไร และท าให้คนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างไร ในด้านการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
เช่นกัน หาก ม.อ. Branding ทั้งอาจารย์และนักศึกษาหรือบัณฑิตไปพร้อมกัน จะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถ
พัฒนาไปได้ไกล 

21. มหาวิทยาลัยต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างที่สามารถน าไปลงทุน โดยเป็นการ
ลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้ น าไปขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหากมหาวิทยาลัยมีจุดอ่อนด้านการ

บริหารการเงิน ก็ควรจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษามาช่วยในการลงทุนให้ประสบผลส าเร็จ 
22. ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เห็นการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการบริหาร

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หากผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ควรจะใช้ Big data analysis และ 
Mega trends ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสังคมในอนาคตต้องเก่ียวข้องกับ Internet of Things (IoT) ซึ่งจะช่วย
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ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบ IT และการจัดการ รวมถึงการลดต้นทุน โดยเฉพาะการท าแผนควรค านึงถึง 
Productivity และ Quality cost และราคาของต้นทุนในการจัดการทั้งระบบ 

23. มหาวิทยาลัยต้องพ่ึงพาตนเองให้ได้ในด้านการวิจัย ต้องเอารายได้จากการวิจัย การบริการ 

วิชาการมาช่วยในด้านการเรียนการสอน ตลอดจนควรทบทวนการด าเนินงานของกองทุนวิจัยว่าตอบโจทย์การ
ด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะต่าง ๆ ในปัจจุบันหรือไม่ 

24. คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมแล้ว ม.อ.
ต้องเลือกว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เป็น world class หรือเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางหรือมหาวิทยาลัยชุมชน 

25. การที่ ม.อ. จะเป็น World class ได้ควรมี Key success factor 3 เรื่อง คือ Good 
governance Talent management และ Employment ที่เข้มแข็ง 

26. ทีมบริหารมหาวิทยาลัยควรมี Engagement กับทุกคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
ทุกคนต้องมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์เดียวกัน หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถ engage กับบุคลากร โดยเฉพาะสาย
วิชาการได้ โอกาสไปถึงเป้าหมายเป็นไปได้ยาก อยากให้มหาวิทยาลัยจริงจังในเรื่องของ engagement แล้ว
ควบคุมก ากับในส่วนของ TOR อย่างจริงจัง โดยมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

27. มหาวิทยาลัยต้องมีการบูรณาการ (Integration) ระหว่างการวิจัย การบริการวิชาการ 
และการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน ในอนาคตการเรียนการสอนจะมีลักษณะชั้นเรียนขนาดเล็กลง และผู้เรียนส่วนหนึ่ง

จะอยู่นอกระบบ ซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากจ านวนผู้เรียนลดลง 
28. โครงสร้างของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ    

ที่ก าลังจะด าเนินการ หากโครงสร้างของมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจนการด าเนินงานตามแผนก็จะท าได้ยาก ดังนั้น 
จะต้องมีการปรับโครงสร้าง โดยอาจจะท าเป็น cluster เป็น college มีระบบ PSU System และการประสานงาน
ระหว่างวิทยาเขตท่ีเข้มแข็ง 

29. การที่จะท าให้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นั้น นอกจากจะ

ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแล้ว ประชาคมของมหาวิทยาลัยมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการน าแผน
ไปสู่ความส าเร็จ ควรท าให้อาจารย์และบุคลากรได้ตระหนักและรับรู้ว่ามหาวิทยาลัยมีทิศทางในการด าเนินงาน
อย่างไร และผู้บริหารต้องท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างานด้วย ซึ่งที่ผ่านมาระดับความสุขของคนในองค์กร
ยังค่อนข้างน้อย 

30. ม.อ. ต้องมีความชัดเจนเรื่องการเป็นที่พ่ึงของชุมชน เนื่องจากปัจจุบันบุคลากร    
ของ ม.อ. ส่วนหนึ่ง ยังอยู่ใน comfort zone มหาวิทยาลัยจะท าอย่างไรให้บุคลากรออกจาก comfort zone 

เพ่ือร่วมกันท างานพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
31. การพัฒนาคนเป็นเรื่องส าคัญของมหาวิทยาลัย โดยควรเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกคน 

และก าหนดว่ามหาวิทยาลัยต้องการคนสายวิชาการอย่างไร สายสนับสนุนอย่างไร มีการพัฒนาคนและมีการดูแล
รักษาอย่างไร 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 
5.1  เสนอผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ 

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

คณะทรัพยากรธรรมชาติได้เสนอชื่อ Professor Dr.Toshiaki Itami เพ่ือขอแต่งตั้งเป็น
ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ 
(Honorary Professor) ได้พิจารณากลั่นกรองชื่อพร้อมประวัติและผลงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตใิห้แต่งตั้ง Professor Dr.Toshiaki 
Itami จาก University of Miyazaki ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ โดยมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

 
5.2  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
ด้วยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้จัดตั้งเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยโอนย้ายหลักสูตรและนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขต
ภูเก็ต จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และจะมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

จึงขอก าหนดสีประจ าวิทยาลัยเป็นสีแดงอิฐ (#B52324) เป็นสีพ้ืน และสีดาร์คเทอร์ควอยซ์ (#33C0CA) เป็นสี
แถบตรงกลาง  

https://www.researchgate.net/institution/Kanazawa_University
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ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 
6 มีนาคม 2561 และที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่องครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 
6.1  การให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ของสภาวิทยาเขตภูเก็ต 
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 

สภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยมติเวียน ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะการบริการและการท่องเที่ยว ดังนี้  

 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1 อาจารย์พัชรพิมล  อภิธรรมบัณฑิต* คงเดิม 
2 อาจารย์ชัยนันต์  ไชยเสน*   คงเดิม และเพ่ิมเติมต าแหน่งทางวิชาการ 

เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3 อาจารย์ประทีป  เวทย์ประสิทธิ์ อาจารย์กฤษณ์  สินเจริญกุล 

คุณวุฒิ:  - M. (Professional Accounting),  
             Australian National University,  
             Canberra, Australia, 2553 

- M.B. (Business),  
  Australian National University,  

             Canberra, Australia, 2551 
4 อาจารย์ปทุมมาลัย  พัฒโร คงเดิม 
5 อาจารย์กฤตภาส  ขวัญยืน คงเดิม 

  หมายเหตุ  *  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินการทางวินัยร้ายแรง จ านวน 1 ราย 

ด้วยนายศรัณย์ แสนศิริพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าผิดวินัย ในกรณีที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการเข้าอบรมโครงการ Advanced 
immunology course 2015 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร แต่ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2558 - 1 กรกฎาคม 2558 นายศรัณย์ 
แสนศิริพันธ์ ไม่ได้เข้าอบรมและได้เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือกิจธุระส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งเมื่อเข้ากลับ
ปฏิบัติงานได้กระท าการขออนุมัติและเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 
2558 เต็มจ านวน มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้ว เห็นว่านายศรัณย์ แสนศิริพันธ์ มีพฤติกรรม
การกระท าตามท่ีถูกกล่าวหา ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระท าการที่ไม่รักษา
ชื่อเสียงของตน และไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่การงานของตนมิให้เสื่อมเสียเป็นการกระท าการ      
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 44 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน     
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งปลดนายศรัณย์ แสนศิริพันธ์ ออกจากงาน  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 73 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 จึงให้ ลงโทษปลดนายศรัณย์   
แสนศิริพันธ์ ออกจากงาน  

 

ที่ประชุมได้รับทราบค าสั่งลงโทษปลดออกจากงาน รายนายศรัณย์ แสนศิริพันธ์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ที่ 0705/2561 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 แล้ว ตามที่เสนอ 

 
7.2  การสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถานวิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมให้งานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนและรองรับ
บัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งการสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชนหรือสังคมและ
ตอบสนองวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยจึงได้สนับสนุน
การจัดตั้งเครือข่ายวิจัย โดยแบ่งเครือข่ายวิจัยออกเป็น 4 ประเภท คือ สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจัยความเป็นเลิศ 
สถานวิจัย และหน่วยวิจัย ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องทุนสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย 
(DoE, CoE, RC, RU) พ.ศ. 2560 ข้อ 2 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ 25% วิทยาเขต 25% และ
คณะที่เกี่ยวข้อง 50% และข้อ 7 การพิจารณาสนับสนุน ก าหนดให้มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของโครงการก่อนอนุมัติทุนสนับสนุน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบนั้น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุน “สถานวิจัยระบบอัตโนมัติ
อัจฉริยะ” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินการเครือข่ายวิจัย ในคราวประชุม




