
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 400(8/2561) 

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561   
ณ ห้องประชุม 2202 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
4. ศาสตราจารย์พิเศษกฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายบุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารย์ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสราวุธ  เบญจกุล 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
21. รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วาระที่ 2 ร่าง 
ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 401(9/2561) 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 แลว 
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22. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

23. รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

24. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 

25. รองศาสตราจารย์อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
27. อาจารย์สมพร  ช่วยอารีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
28. นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

1.  รองศาสตราจารย์บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  นายสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  รองศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

และนโยบายสาธารณะ 
3.  รองศาสตราจารย์จุฑามาส  ศตสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4.  อาจารย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และพัฒนาคุณภาพ  
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5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  วงษ์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

และบริการวิชาการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
9.  รองศาสตราจารย์พันธ์  ทองชุมนุม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
 และคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
10. รองศาสตราจารย์อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 
 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
12. นางสุวิมล  คงพล ผู้อ านวยการกองกลาง 
13. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
14. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน  
15. นางเลขา  บริพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล 210 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  อาจารย์บดินทร์  แวลาเตะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา 

วิทยาเขตปัตตานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
4.  รองศาสตราจารย์นิมิต  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
5.  รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
6.  รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
8.  ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
9.  อาจารย์สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
10. รองศาสตราจารย์อุษา  เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
11. รองศาสตราจารย์เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
12. รองศาสตราจารย์สินชัย  กมลภิวงศ์ รักษาการในต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา  เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
14. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
15. นายแดง  โฉมทอง ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
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16. นายนิติธร  ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
17. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
18. นางสาวอารยา  พวงแก้ว หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ กองแผนงาน 
19. นางมาลี  หังสพฤกษ์ หัวหน้างานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน 

20. นางสาวชนกานต์  ทองจ านงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 

21. นางสาวนงพงา  สัจกุล นักวิชาการอุดมศึกษา กองแผนงาน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

วิทยาเขตปัตตานี 
2.  รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3.  อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
4.  อาจารย์อัสมัน  แตอาลี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

แทนคณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุวรรณ  ทับเที่ยง คณบดีคณะวิเทศศึกษา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงศ์  เพียรโรจน์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานทีป่ระชุม

กล่าวเปิดประชุม ต่อจากนั้น ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน 
2.  รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ 
3.  นายสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ 
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4.  ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี 
5.  รองศาสตราจารยพ์งศ์ศักดิ์  เหล่าดี 
  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 399(7/2561)  
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1  แผนปฏิบัติการการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามที่อธิการบดีได้น าเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 399(7/2561) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ซึ่งที่ประชุม 
ได้พิจารณาและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ แล้วนั้น เพ่ือให้แผนน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
และสามารถสะท้อนถึงจุดเน้นส าคัญในช่วงระยะเวลา 4 ปีของการบริหารมหาวิทยาลัย ฝ่ายวางแผนจึงได้ประมวล
ข้อมูลแผนงาน/โครงการส าคัญของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีและทีมบริหารได้ร่วมกันประชุมเพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
Big Achievement  

เป้าหมายส าคัญ 
KPIs  

เชิงยุทธศาสตร์ 
Project Description 

แนวการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต   
A1. บัณฑิตมีสมรรถนะสูง
พร้อมเข้าสู่ตลาดงานสากล 
Global Citizen 
 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสู่ 
international Program 
 
จ านวนหลักสูตรที่เป็น 
international Program 
 
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
 

1) โครงการ Global international Graduate Program 
    - เป็นการจัดท าความร่วมมือระหว่าง PSU กับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
จากโรงเรียนมัธยมทีม่ีโปรแกรมพิเศษต่าง ๆ เช่น Science-
Math- English,  English Program หรือโรงเรียนนานาชาติ 
เข้าศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สามารถต่อยอดถึงระดับ
ปริญญาโท - เอก ในลักษณะ Joint Degree และ Double 
Degree เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของบัณฺฑิต และนักวิจัย
ที่มีความเป็นนานาชาติ  
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Big Achievement  
เป้าหมายส าคัญ 

KPIs  
เชิงยุทธศาสตร์ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละของบัณฑิตที่เป็น   
ผู้ประกอบการเอง 
 
 

2) โครงการ Education Hub 
- มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มาตั้งศูนย์ฯ ในมหาวิทยาลัย    
  เช่น UCLA – คณะวิทยาศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์,  
  Kanazawa U. & Yokohama U. (Japan) – วิทยาเขตภูเก็ต 
- ตั้ง PSU – Center ในต่างประเทศ ; เป้าหมายประเทศ 
  พม่า อินโดนีเซีย และราชอาณาจักรบาห์เรน เป็นต้น 
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฯลฯ 
3) โครงการเปิดหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศและหลักสูตร
นานาชาติ ; ในสายวชิาชีพที่มีความต้องการในระดับนานาชาติ 
เช่น Digital Science, Health Science เป็นต้น ในลักษณะ 
- Double Degree /  
- หลักสูตรมีความร่วมมือระดับประเทศ Joint Degree 
- หลักสูตรนานาชาติ  
โดยมีเป้าหมายรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

  4) โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (เก่ง -  
ดี - มีส านึกสาธารณะ) 
- ทักษะในศตวรรษที่ 21; แก้ปัญหาวิธีใหม่ การเสาะหา 
  ความรู้ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  การคิดเชิงวิพากษ์  
  การท างานเป็นทีม และความอดทน 
- ความเชี่ยวชาญในภาษา (อังกฤษ จีน และมลายู) 
- ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5) โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
- หลักสูตรใหม่ที่สนองการพัฒนาประเทศตาม Thailand 4.0  
- เน้น Outcome Base และบูรณาการ (ปรับทุกหลักสูตร) 
- เป็นรูปแบบหลักสูตรที่เน้นความร่วมมือกับหน่วยงาน 
  ภายนอก 

  6) โครงการสร้างบัณฑิตนักนวัตกร  
- มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ entrepreneurship 
- บูรณาการและปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ 
  เชิงพ้ืนที่ภาคใต้ เน้นยางพารา สัตว์น้ าทะเล 
- บ่มเพาะความเป็น Startup ให้กับบัณฑิต  
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Big Achievement  
เป้าหมายส าคัญ 

KPIs  
เชิงยุทธศาสตร์ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

A2. ระบบการเรียนการสอน 
มีลักษณะเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ใหม่ที่หลากหลายและ
ยืดหยุ่น 

ร้อยละของหลักสูตรที่มี
การปรับรูปแบบการ
เรียนรู้เป็นแบบ MOOC 
 
ร้อยละของหลักสูตรที่มี
การปรับรูปแบบการ
เรียนรู้เป็นแบบ WIL 
 

7) โครงการ Massive Open Online Course (MOOC) 
ทั้งรูปแบบของ degree และ non degree ที่เป็น 
Virtual Classroom รองรับการเรียนนอกชั้นเรียนให้กับ
ผู้สนใจในทุกช่วงวัย 
- เป็นลักษณะธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  
- เข้าเรียนเพ่ือสะสมความรู้ และสามารถเทียบโอนหน่วยกิต  
  เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาได้ 
- มีการออกใบรับรองการเรียนครบแต่ละหลักสูตร 
- พัฒนาระบบ Application / ฐานข้อมูล  ให้สามารถ 
  ติดต่อ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องเข้ามา ม.อ. 

  8) โครงการ Work Integrated Learning – WIL 
- ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตให้กับ 
  หน่วยงาน เช่น บริษัท CP, การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  
  และธนาคาร เป็นต้น 
- ใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอน/ 
  รับผิดชอบหลักสูตร 
- เจ้าหน้าที่และพนักงาน ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือ     
  ผู้ร่วมเรียนโดยให้เรียนและท างานในโรงงาน/สถาน 
  ประกอบการ ได้ค่าตอบแทนและวุฒิการศึกษา 

A3. สร้างโอกาสเข้าสู่
อุดมศึกษาในกลุ่มด้อยโอกาส
และกลุ่มเปราะบาง 

จ านวนนักศึกษาที่เป็น
กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบาง 
 

9) โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเพ่ือกลุ่มด้อยโอกาส
และกลุ่มเปราะบาง 
- เป็นการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก  
  ให้กับนักศึกษากลุ่มยากจน กลุ่มผู้พิการ กลุ่มคนไร้สัญชาติ  
  ผู้ต้องขัง เป็นต้น  
- ด าเนินการในลักษณะให้มีกองทุนเพ่ือกลุ่มด้อยโอกาส 
  และกลุ่มเปราะบาง 

1.2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย  
B1. เป็นแกนหลักในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
ทุกช่วงวัยในระดับจังหวัด 
ภาค ประเทศ และสากล   
เพ่ือเตรียมคนสู่การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

จ านวน Module การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
จ านวนความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 
 

1) โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Module หรือ Block 
Course ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; 
เป็นการส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต 
(Encourage Lifelong Learning) ที่มีลักษณะ 
- บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่สนใจทั้งใน 
  ห้องเรียนหรือเรียน online (MOOC) ได้ 
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Big Achievement  
เป้าหมายส าคัญ 

KPIs  
เชิงยุทธศาสตร์ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ 
 

จ านวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วม
การพัฒนาขีดความสามารถ 
 
 

- บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการอบรม/สัมมนา 
  เชิงปฏิบัติการ   
- ผู้เข้าร่วมสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต  
- สามารถออกแบบสาระส าคัญ กระบวนการเรียนรู้ได้เอง  
- ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  (Personal Based Education) 

  2)  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะทางภายใต้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการพัฒนา 
  และยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกร  
- ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
  คุณวุฒิทางการศึกษาของบุคคลากร เจ้าหน้าที่และ 
  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรรม  
  ในการพัฒนาสมมรถนะวิชาชพี และความสามารถเฉพาะทาง 
  ในด้านต่าง ๆ 

  3)  โครงการ PSU ONE Code เพ่ือการพัฒนาขีดความ 
สามารถของศิษย์เก่า 
- ศิษย์เก่า ม.อ. ยังคงมีความเชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่ง 
  ของมหาวิทยาลัย 
- ศิษย์เก่าท่ีต้องการพัฒนาความรู้เพ่ิม สามารถเข้าสู่  
  กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยได้ 
  โดยอาศัยฐานข้อมูลตัวบุคคลเดิม 
- ได้รับสิทธิพิเศษในด้านต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ศิษย์เก่าเข้าสู่ 
  กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  4) โครงการเครือข่ายอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
ภาคใต้ 
- ใช้แนวร่วมการเป็นแม่ข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ (ตอนล่าง)  
  เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาภาคใต้ 

B2. บุคลากรมหาวิทยาลัย  
มีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น
เพ่ือการบรรลุสัมฤทธิผล 
ของมหาวิทยาลัย  

ร้อยละของบุคลากร   
ที่ได้รับการพัฒนาตาม
โครงการยกระดับเพ่ือ
บรรลุสัมฤทธิ์ผล 

5) โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการส าหรับ
มหาวิทยาลัย 
- การวางแผนและบริหารอัตราก าลัง (Workforce  
  Planning) 
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Big Achievement  
เป้าหมายส าคัญ 

KPIs  
เชิงยุทธศาสตร์ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

- การสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
  (Workforce Development) และความเป็นนักบริหาร 
  จัดการ นักยุทธศาสตร์ นักประสานงาน และนักสื่อสาร  
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร (Work  
  Life Balance) 

  6) โครงการพัฒนานักบริหารจัดการ นักยุทธศาสตร์      
นักประสานงาน และนักสื่อสาร เพ่ือขับเคลื่อนวิชาการ     
สู่สังคมที่ยั่งยืน 
   เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย
รวมถึงบุคคลภายนอกให้มีทักษะความสามารถในการ
บริหารจัดการ สื่อสาร ประสานงาน ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมืออาชีพ 

เป้าหมาย 2 การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่า 
และพัฒนาประเทศ 

 

C1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
น าสู่การใช้ประโยชน์ 
เชิงพานิชย์และเพ่ือการ
พัฒนาสังคม 

จ านวนผลงานวิจัย
น าไปสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพานิชย์ 

1) ศูนย์กลางวิจัยและนวัตกรรมด้าน Food and Agricultural 
- วิจัยและบูรณาการเรื่องความม่ันคงทางอาหาร อาหาร 
  ปลอดภัยและโภชนาการที่เชื่อมโยงกับ food innopolis  
  เพ่ือความยั่งยืนของระบบอาหารและการเกษตรไทย เช่น 
  การพัฒนา Smart Farming , Aqua Park นวัตกรรม 
  เพ่ือการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 
- การสร้างโรงงานผลิตและแปรรูปอาหารฮาลาล เพ่ือเป็น 
  ศูนย์กลางงานวิจัยและการผลิตอาหารฮาลาลให้กับ 
  ภูมิภาคเอเชีย 
- การสร้างโรงงานยาและสมุนไพร เพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
  ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรในระดับภูมิภาค และเป็นการ 
  ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
- โครงการพัฒนานวัตกรรมยางพารา, พลังงานชีวภาพ 
  และเทคโนโลยีชีวภาพ 

 2) ศูนย์กลางวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ Medical Hub 
- โครงการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
  สู่การเป็น Premium Hospital  
- ความร่วมมือการพัฒนาดูแลสุขภาพกับราชอาณาจักร 
  บาห์เรน 
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Big Achievement  
เป้าหมายส าคัญ 

KPIs  
เชิงยุทธศาสตร์ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 - โครงการ Wellness Center วิทยาเขตภูเก็ต และความ 
  ร่วมมือด้านการพยาบาลเพ่ือสุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์ 
  และวิทยาเขตภูเก็ต) เป็นต้น 
- โครงการ Bio-Medical Hub, Bio-Medical Engineering 
- โครงการ Health-care สุขภาพเพ่ือชุมชน เป็นต้น 

  3) ศูนย์กลางวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพฯ 
- โครงการการมีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดการทรัพยากร 
  ทะเลและชายฝั่ง, การจัดการลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา,  
  การจัดการภัยพิบัติอันดามัน, การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ืออาหาร อาชีพ และอนาคต  
  (ภายใต้กรอบที่ระบบนิเวศสามารถฟ้ืนตัวได้ หรือมลพิษ 
   อยู่ในระดับที่ระบบนิเวศน์สามารถดูดซับและท าลายได้) 
- องค์ความรู้เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

  4) ศูนยก์ลางวิจัยและนวัตกรรมด้านพหุวัฒนธรรมชุมชน
ภาคใต้เข้มแข็ง 
- ชุมชนเข้มแข็งเพ่ือการจัดการตนเองสู่ความยั่งยืน 
  ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
  และด้านสุขภาพ  
- การอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนาและ 
  ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เน้นตัวตนและอัตลักษณ์ของภาคใต้   
  รวมทั้งการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับ 
  ภูมิภาคและระดับโลก 
- การจัดการวิกฤตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งวิกฤตของ 
  ปัญหาและวิกฤตการพัฒนา 

  5) ศูนย์กลางวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
- เป็นศูนย์ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ 
  ประเทศและภาคใต้ เพ่ือสนับสนุนการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
- พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลที่เอื้อต่อ E-commerce 
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Big Achievement  
เป้าหมายส าคัญ 

KPIs  
เชิงยุทธศาสตร์ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

- ศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  และทุนวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณค่าต่อทรัพย์สินทางปัญญา 
  จากภูมิปัญญาและศักยภาพท้องถิ่น 
- ประสานกลุ่ม SME วิสาหกิจชุมชน Start up การผลิต  
  Premium OTOP, High value services ต่อยอดต้นทุน 
  และศักยภาพของท้องถิ่น 

C2. นโยบายสาธารณะ 
เพ่ือการขับเคลื่อนสังคม 

จ านวนข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาและได้น าไปสู่
การปฏิบัติ 

6) ต้ัง “สถาบันนโยบายสาธารณะ” เพ่ือการขับเคลื่อนสังคม 
- เป็นศูนย์กลางการจัดการงานวิจัย และขับเคลื่อน 
  กระบวนการนโยบายสาธารณะ  
 

 เป้าหมาย 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร  
 (PSU ECOSYSTEM) 

 

 3.1 ด้านการบริหารจัดการวิทยาเขต โครงสร้างบริหาร   
     และระบบงาน 

 

D1. ประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการ 

ผลการประเมินระบบ
บริหารจัดการผ่าน 
EdPEx 

 

1) การปรับโครงสร้างการบริหารวิทยาเขต 
- ให้เป็น Autonomous organization  
- เพ่ิมการ Decentralization และจัดตั้งกองทุนเพื่อการ 
  พัฒนาวิทยาเขต 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตาม 
   แนวทาง EdPEx 

ด้าน IT & Digital University   
D2. บริบท E – University เพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการข้อมูล และข้อมูล
การเงิน 

3) โครงการเชื่อมโยงระบบการจัดการศึกษา ระบบวิจัย
และระบบบริการวิชาการ 
- ออกแบบการใช้ Digital Technology ที่บูรณาการ 
  ระบบการจัดการศึกษา ระบบวิจัย และระบบบริการ 
  วิชาการ 

  4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
ตัดสินใจ ; - 
 - การสร้างระบบสารสนเทศกลาง โดยเฉพาะระบบ 
   การเงิน บัญชี และการพัสดุ 
 - พัฒนาระบบข้อมูลกลางทางการบริหารขนาดใหญ่  
   (Big Data) สู่การสังเคราะห์ การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
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Big Achievement  
เป้าหมายส าคัญ 

KPIs  
เชิงยุทธศาสตร์ 

Project Description 
แนวการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ด้านการลงทุน   
D3. ความมั่นคงและ
เสถียรภาพทางการเงิน 

เพ่ิมรายได้ 
 
เพ่ิมการให้บริการ
วิชาการเชิงพาณิชย์ 

5) โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ 
- การสร้าง PSU innovation park เป็นพื้นที่ขับเคลื่อน 
  นวัตกรรมของ ม.อ. และเป็นพื้นที่เรียนรู้นวัตกรรมให้กับ 
  ประชาชนทั่วไป อาทิ ศูนย์กลางอาหารสุขภาพและฮาลาล  
  ศูนย์ IT & Innovation  ศูนย์ธุรกิจ ทั้งการเงินและธนาคาร  
  และอาคารจอดรถขนาดใหญ่ 
- Premium Hospital  ให้บริการทางการแพทย์ ทันตกรรม  
  เภสัชกรรม 
- โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (อาหารฮาลาล)  
  เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ แหล่งฝึกงาน เรียนรู้จริง และสร้าง 
  รายได้ และคืนสู่สังคมในรูปแบบที่เสริมสร้าง 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  โดยได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ  
สรุปได้ดังนี้    

1. การปฏิรูปการบริหารงานของมหาวิทยาลัย (Transformation) นั้น มหาวิทยาลัยมี
แนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารอย่างไร ทั้งการ Transform ภายในที่เกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง และการ 
Transform ภายนอก โดยมหาวิทยาลัยต้องโฟกัสให้ชัดเจนว่าจะด าเนินการเรื่องอะไรบ้าง เช่น การศึกษาเรื่อง
ทะเลสาบสงขลา เป็นต้น 

2. ในแผนปฏิบัติการที่น าเสนอควรมีความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจมหาวิทยาลัยยุคใหม่ 
ในทางปฏิบัติจะมีการบูรณาการ (Integration) ระหว่างภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
เข้าด้วยกัน และต้องมี Integration and collaboration โดยวิชาการอุดมศึกษาต้องไม่แยกกับฝ่ายปฏิบัติการ 
ดังนั้น มหาวิทยาลัย ต้องมี Integration Platform ซึ่งฝ่ายบริหารกลางของมหาวิทยาลัยต้องมี Platform เพ่ือให้
วิทยาเขต คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ น าไปปฏิบัติให้เกิดผลงาน 

3. แผนปฏิบัติการควรมีการก าหนดตัวชี้วัดโครงการที่ชัดเจนและมีเครื่องมือติดตามตัวชี้วัด 
เช่น การเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ผลเป็นอย่างไร เป็นต้น ส าหรับตัวชี้วัดที่น าเสนอในแผนปฏิบัติการ ส่วนใหญ่นั้น 
จะเป็นตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ ส่วนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพยังมีค่อนข้างน้อย 

4. ในการจัดท าแผนปฏิบัติการระยะยาว 3 - 5 ปี อาจไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร เนื่องจาก
ระยะเวลาในการด าเนินงานไม่มากพอ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยาก และเป็น Comfort zone  

5. มหาวิทยาลัยควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าในอีก 4 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยจะมีเป้าหมาย
อย่างไร โดยต้องมีการก าหนดแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการประเมินว่าโครงการที่ท ามาแล้วจะประสบ
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ความส าเร็จแค่ไหน และพิจารณาเรื่องใหม่ที่จะท าให้เหมาะสม  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยต้องพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

6. มหาวิทยาลัยควรมีแผนปฏิบัติการระยะยาว 10 - 20 ปี ส าหรับก าหนดทิศทางและ
อนาคตมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันก็ควรมีแผนการด าเนินงานระยะสั้น 4 ปี และ 6 เดือน เพ่ือก าหนดการ
ด าเนินงานให้ถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในอีก 4 ปีข้างหน้า  

7. ในเป้าหมายที่ 3 เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนั้น มหาวิทยาลัยจะมี

แนวทางการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปเชิงกระบวนการอย่างไร 

8. ม.อ. มีฐานะเป็น Regional Global University มหาวิทยาลัยต้องมี Platform ที่จะ

เชื่อมโยงไปสู่ Global  แต่แผนปฏิบัติการที่น าเสนอยัง Conventional  ทั้งนี้ หากจะให้มหาวิทยาลัยเป็นประโยชน์

ต่อประเทศชาติในอนาคต มหาวิทยาลัยต้องสร้าง Platform ใหม ่  

9. ม.อ. ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ใน 5 ของอาเซียน เพราะฉะนั้น 

ในปี 2570 มหาวิทยาลัยต้องรู้ว่าการที่จะเป็น 1 ใน 5 ของอาเซียนต้องมีตัวชี้วัดอะไรบ้าง แต่แผนปฏิบัติการที่น าเสนอ

ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะท าให้ ม.อ. ไปสู่จุดหมายได้อย่างไร นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการควรจะท าให้เห็นว่าอนาคต

ของ ม.อ. ในอีก 4 ปีข้างหน้าคืออะไร 

10. โครงการต่าง ๆ ที่น าเสนออยากเห็นแนวคิดเชิงแนวราบและเชิงลึกแนวดิ่ง และหาก

จะท าโครงการเหล่านี้ให้มีคุณภาพจะต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้าง นอกจากนี้ ควรมีการระบุว่าโครงการใดเป็นโครงการเดมิ

ที่เคยด าเนินการมาแล้วหรือเป็นโครงการใหม่ เพราะหากเป็นโครงการเดิมที่ไม่ประสบความส าเร็จก็จะท าให้เกิด

การเรียนรู้ว่าโครงการล้มเหลวเพราะอะไร 

11. มหาวิทยาลัยจะต้องก าหนด Position ให้ชัดเจน และต้องพร้อมปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงจากทุก ๆ ด้าน  

12. โครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยน าเสนอมีจ านวนมาก จึงควรจะมีระบบติดตามข้อมูล 

ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ ซึ่งปัจจุบันนี้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Material Requirement 

Planning หรือ MRP ที่ใช้ส าหรับติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ได้ โดย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ยินดีที่จะมอบโปรแกรม MRP ให้แก่มหาวิทยาลัย  

13. มหาวิทยาลัยควรน าโครงการพัฒนากลุ่มสมุนไพรภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัย

ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการดังกล่าวไปเป็นโครงการช่วยเหลือพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งขณะนี้โครงการพัฒนา

กลุ่มสมุนไพรภาคใต้ได้ด าเนินการจะแล้วเสร็จในเฟสที่ 2 แล้ว 

14. งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area based) ท าให้ ม.อ. มีอัตลักษณ์ แต่การจะเป็น Research 

University นั้น มหาวิทยาลัยต้องใช้ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของ สกอ. และสมศ. ด้วย  

15. ในภาพรวมควรเน้นการบริหารจัดการที่ท าเป็นระบบและเป็นการบูรณาการ โดยต้องมี

การก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าคัญที่เห็นผลสัมฤทธิ์ 
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16. การที่ ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ม.อ. ได้ประโยชน์อะไรบ้าง ทั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐควรจะมีความคล่องตัวสูง และมีกระบวนการในการท างานที่ใช้เวลา คน และเงิน    

ที่ไม่มากเกินไป แต่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะน าระบบ Lean management มาใช้ในการ

บริหารจัดการ 

17. โครงการ Massive Open Online Course (MOOC) ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถหาแหล่งเรียนรู้ได้จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่ง ม.อ. จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของ MOOC ทั้งนี้ ม.อ. อาจไม่จ าเป็นต้องท าเป็นระบบ 
Online 100% แต่ต้องมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม 

18. การที่มหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่
เป็น Massive Open Online Course (MOOC) นั้น จะต้องพิจารณาว่ารูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือ
เข้ากับบริบทและวัฒนธรรมในด้านการเรียนการสอนของเด็กไทยหรือไม่ 

19. โครงการ Work Integrated Learning (WIL) ไม่ควรจะไปร่วมฝึกงานเฉพาะบริษัท
ขนาดใหญ่ แต่ควรจะร่วมมือกับโครงการ SMEs วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน 

20. มหาวิทยาลัยควรมีกลไกพิเศษในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น การจัดท า
หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมหาวิทยาลัยควรจะเชิญภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม    
หรือผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้น เป็นต้น 

21. ในประเด็นการบูรณาการและปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์เชิงพ้ืนที่นั้น 
หลักสูตรที่ดีจะต้องมีความสอดคล้องกับภูมิศาสตร์ สังคม วิถีชีวิต และภูมิศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่ด้วย 

22. มหาวิทยาลัยควรจัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันในรูปแบบ 
Big Data และมหาวิทยาลัยจะต้องมีนักวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ  ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

23. มหาวิทยาลัยควรมี PSU Data bank system โดยท า Data sharing และ Talent 
management ทั้งบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และน า Talent มาบริหารจัดการในเชิงรุก รวมถึง Alumni 
management system ซึ่งขณะนี้ ม.อ.มีศิษย์เก่าจ านวนมาก มหาวิทยาลัยจึงควรมีข้อมูลศิษย์เก่าเพ่ือน าศักยภาพ
ของศิษย์เก่ามาช่วยในการพัฒนามหาวิทยาลัย และควรมี PSU Data bank visualization รวมทั้ง ม.อ.ควรเป็น
ฐาน Data bank ในการพัฒนาภาคใต้ และในเรื่อง Data นั้น ควรเน้นการใช้ประโยชน์เชิงกลยุทธ์และมีแผนการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีรายงานผลสะท้อนกลับในรูปแบบระบบ Real time     

24. โครงการคัดเลือกนักเรียนเรียนดีต้องให้ความส าคัญกับคนด้อยโอกาส โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถต่อยอดให้มีงานท าได้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยควรจะส ารวจว่านักศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก ม.อ. แล้ว
มีงานท าอย่างไรบ้าง 
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25. ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาในการสื่อสาร

ภาษาไทยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาไทยด้วย    

ซึ่งในแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยยังไม่มีเรื่องดังกล่าว 

26. ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จ านวนมาก มหาวิทยาลัย

ควรจัดท าโครงการที่สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของอาจารย์และนักศึกษา

จากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ จากทุกวิทยาเขตท่ีมาร่วมกันท าโครงการให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้และเกิดรายได้ 

27. มหาวิทยาลัยเป็นที่คาดหวังของประชาชนในการเป็นที่พ่ึงด้านวิชาการ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องใช้ระยะเวลาที่จะเห็น

การเปลี่ยนแปลง ส าหรับโครงการเครือข่ายอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาภาคใต้เป็นโครงการที่ดี หากร่วมมือ

กันได้จะเกิดพลังในการท างานร่วมกัน 

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีความต้องการให้สภามหาวิทยาลัย

ช่วยเหลือในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง  ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีแนวคิดว่าควรจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

นโยบายชุดต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ ได้แก่ กรรมการนโยบายด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านบุคลากร เพ่ือให้

กรรมการชุดต่าง ๆ ได้ศึกษารายละเอียดในแต่ละเรื่อง  ทั้งนี้ ส าหรับก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอาจจะ

มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม โดยอาจก าหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2-3 เดือน/ครั้ง เพ่ือให้กรรมการ 

ชุดต่าง ๆ ได้มีเวลาประชุมและมีเวลาท างาน 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 59(4/2561) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับ

การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 18 ราย ดังนี้ 

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 15 ราย ดังนี้ 

1.1.1  อาจารย์นีรนุช ภู่สันติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเคมี    

คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 

เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  

1.1.2  อาจารย์กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา

จุลชีววิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน

สมบูรณ์ 
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1.1.3 อาจารย์หาญศึก บุญเชิด พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.4  อาจารย์ขนิษฐา ศรีนวล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 
2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.5  อาจารย์บุษวรรณ หิรัญวรชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิศวกรรมอาหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.6  อาจารย์นาบิล หะยีมะแซ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.7  อาจารย์พิชามญชุ์ คณิตานุพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.8  อาจารย์สาวิตรี พรานพนัส พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.9  อาจารย์ศุภวัฒน์ เลาหวิริยะกมล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.10  อาจารย์วิษณุพงษ์  โพธิพิรุฬห์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา    
รัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.11  อาจารย์นพดล เกียรติศิริโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.1.12  อาจารย์พิศเรศ คุ่ยต่วน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
12 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.13  อาจารย์ณัฏฐ์ หลักชัยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา   
พัฒนาสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.14  อาจารย์โสภิณ จิระเกียรติกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.15  อาจารย์กันต์ธีร์ อนันตพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เนียมสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะการแพทย์

แผนไทย ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน  
2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3  อนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ จ านวน 1  ราย ดังนี้ 
1.3.1  รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ จั่นสกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

คณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาสรีรวิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.4  ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.4.1  อาจารย์ยุพิน กรัณยเดช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    

คณะวิเทศศึกษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 15 ราย  รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ไม่ เห็นชอบให้แต่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

2.  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย 
2.1  อนุมัติการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ รายอาจารย์อิทธิชัย 

ศักดิ์อรุณชัย คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์  
จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

2.1.1  รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ เอ้ือบุญญาวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2.1.2  รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

2.1.3  รองศาสตราจารย์ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.1.4  รองศาสตราจารย์เอก หังสสูต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
2.1.5  รองศาสตราจารย์ภัทรวิทย์ รักษ์กุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์  
2.2  อนุมัติการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ รายอาจารย์ Djusmalinar 

(นางยุสมาลีนา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษามลายู จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

2.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นูรีดา หะยียะโกะ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกรี หลังปูเต๊ะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
2.2.3  รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ มาศมินทร์ไชยนรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 

ประเทศสิงคโปร์ 
2.3  อนุมัติการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ รายอาจารย์มูนีราห์ 

ยามิรูเด็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชามลายูศึกษา 
จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธชาติ โปธิบาล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.4  อนุมัติการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ รายอาจารย์ Abdulai 
M. Kaba วิทยาลัยอิสลามศึกษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา จ านวน 
1 ราย คือ อาจารย์อณัส อมาตยกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.5  อนุมัติการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 10 ราย ดังนี้ 

2.5.1  รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ เอ้ือบุญญาวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.5.2  รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

2.5.3  รองศาสตราจารย์ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.5.4  รองศาสตราจารย์เอก หังสสูต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
2.5.5  รองศาสตราจารย์ภัทรวิทย์ รักษ์กุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์  
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2.5.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นูรีดา หะยียะโกะ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2.5.7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกรี หลังปูเต๊ะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
2.5.8  รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ มาศมินทร์ไชยนรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 

ประเทศสิงคโปร์ 
2.5.9  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธชาติ โปธิบาล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 
2.5.10 อาจารย์อณัส อมาตยกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

มหิดล 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานทางวิชาการรายอาจารย์อิทธิชัย ศักดิ์อรุณชัย  รายอาจารย์ Djusmalinar (นางยุสมาลีนา)  รายอาจารย์มูนีราห์ 
ยามิรูเด็ง และรายอาจารย์ Abdulai M. Kaba  และอนุมัติการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ  เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 10 ราย  
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

3.  การพิจารณาขอทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกื้อกูล สุนันทเกษม 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษมได้เสนอขอให้พิจารณาทบทวนการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติเห็นชอบการไม่รับพิจารณาขอทบทวน
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
เสนอ โดยที่ประชุมขอให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพไปพูดคุยชี้แจงท าความเข้าใจกับ
อาจารย์เจ้าของผลงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ให้ก าลังใจ และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงผลงานต่อไป 

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการฯ 
ได้จัดประชุมสัญจรพบปะอาจารย์ เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ ให้ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการให้แก่อาจารย์ทุกวิทยาเขต โดยแบ่งกลุ่มสัญจรไปทีว่ิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขต
ภูเก็ต และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซ่ึงมีอาจารย์สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นจ านวนมาก และในวันที่ 30 
กันยายน 2561 – 1 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการฯ จะไปจัดประชุมสัญจรที่วิทยาเขต
ปัตตานี และไปทีว่ิทยาเขตตรังในโอกาสต่อไป 
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5.2  การตั้งชื่ออาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะตั้งชื่ออาคาร

ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยจะน าชื่ออดีตท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มาตั้งเป็นชื่ออาคาร เพ่ือเป็นการเชิดชู
เกียรติคุณ คุณงามความดี และระลึกถึงคุณูปการของอดีตท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีบทบาทส าคัญ    
ในการวางรากฐานการจัดการศึกษาพยาบาล สานต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ
จนได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าของภาคใต้ ส่งผลต่อชื่อเสียงของคณะพยาบาลศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ขอใช้อาคารต่าง ๆ  ดังนี้  

1. อาคาร 1  ขอใช้ชื่ออาคารทองใบ ปุณยานันต์  
2. อาคาร 2  ขอใช้ชื่ออาคารละออ หุตางกูร  
3. อาคาร 3  ขอใช้ชื่ออาคารดวงวดี สังโขบล  
4. อาคารฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ขอใช้ชื่ออาคารศิริพร ขัมภลิขิต  
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 

4 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการตั้งชื่ออาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 
ตามท่ีเสนอ 

 
5.3  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 

และได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน การพัสดุ 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 นั้น คณะกรรมการยกร่างฯ ได้ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2560 และที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย   
ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 21 มีนาคม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้เพ่ิมข้อความ   
ในข้อ 4 “ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” ต่อท้ายข้อความเดิมในบรรทัดที่ 3 เป็นดังนี้ 

“ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานต้นสังกัดก าหนดประเภท คุณสมบัติ ต าแหน่งของ
บุคลากร  ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนแต่ละรายการ โดยจัดท า
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

6.1  การแต่งตั้ง 

มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการประจ าส่วนงานและการแต่งตั้งหัวหน้า

สาขาวิชา ดังนี้ 

6.1.1  การแต่งตั้งกรรมการประจ าส่วนงาน 

1.  การแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและการศึกษา

ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป จ านวน 9 ราย ดังนี้ 

1) อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา 

2) รองศาสตราจารย์อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ 

3) รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ 

4) รองศาสตราจารย์สนั่น  ศุภธีรสกุล 

5) รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม 

6) รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิ้นเสน 

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 

8) อาจารย์นิทัศน์  เพราแก้ว 

9) อาจารย์อาคม  วังเมือง 

6.1.2  การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา 

1.  การแต่งตั้งอาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ คณาจารย์ประจ าเป็นหัวหน้า

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

เป็นต้นไป 

2.  การแต่งตั้งอาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ คณาจารย์ประจ าเป็นหัวหน้าสาขาวิชา

การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 

 

6.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะรัฐศาสตร์ 

ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 ข้อ 10 

ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

10.1  ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี หรือ 

10.2  ตายหรือลาออก หรือ 

10.3  สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
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เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะรัฐศาสตร์ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 001/2559 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว   
คณะรัฐศาสตร์จึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะรัฐศาสตร์ชุดใหม่ ดังนี้  

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ที่ปรึกษา 
2.  คณบดีคณะรัฐศาสตร์  ประธานกรรมการ   
3.  อาจารย์ฮาฟีส  สาและ กรรมการ  
4.  อาจารย์พันธุ์พิพิธ  พิพิธพันธุ์ กรรมการ       
5.  อาจารย์อับดุลเลาะ ยูโซะ  กรรมการ 
6.  อาจารย์นัจมีย์  หมัดหมาน กรรมการ ผู้จัดการ และเลขานุการ 
7.  นางขวัญตา  อุลมัย กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ  
8.  นายธาดาพงษ์  ส าเภาศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามที่เสนอ 
 

6.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 ข้อ 10 

ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
10.1  ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี หรือ 
10.2  ตายหรือลาออก หรือ 
10.3  สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 008/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ชุดใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้  

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ทีป่รึกษา 
2.  รองศาสตราจารย์สุธรรม  นิยมวาส ที่ปรึกษา 
3.  รองศาสตราจารย์วิริยะ  ทองเรือง ที่ปรึกษา 
4.  รองศาสตราจารย์ธเนศ  รัตนวิไล ที่ปรึกษา 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์  สกุลรัตน์ ที่ปรึกษา 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงสรุีย์  วสุพงศ์อัยยะ ที่ปรึกษา 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  มาศนิยม ที่ปรึกษา 
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8.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ  
9.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ  
10. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ กรรมการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์        
11. นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการ 
12. นายบุญเอก  ลีลารุจิเจริญ กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย์ผกามาศ  เจษฎ์พัฒนานนท์ กรรมการ   
14. ศาสตราจารย์สุชาติ  ลิ่มกตัญญู กรรมการ 
15. รองศาสตราจารย์สมชาย  ชูโฉม กรรมการ 
16. รองศาสตราจารย์ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์ กรรมการ 
17. นางกิติยาภรณ์  สินศุภเศวต กรรมการ 
18. นางสาวพรอ าไพ  โอชาพันธุ์ ผู้จัดการ และเลขานุการ 
19. นางสาวกัญญาณัฐ  ไกรวัลย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามที่เสนอ 
 

6.4  การให้ความเห็นชอบหลักสูตร การขอปิดหลักสูตร และการปรับปรุงรายวิชา ของสภาวิทยาเขต
ปัตตานี 

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

สภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 17(3/2560) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 
และมติเวียน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร การปิดหลักสูตร และการปรับปรุงรายวิชา ดังนี้ 

1. เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

2. เห็นชอบการปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 
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3. เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 รายวิชา และ 1 หมวดวิชา 
ดังนี้ 

 3.1  การปรับปรุงรายวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หลักสูตร 5 ปี) วิทยาลัยอิสลามศึกษา ดังนี้ 

1) 762-405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  
2) 762-406 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2   

3.2  การปรับปรุงรายวิชา 993-101 สุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind)    
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 3.3  การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

6.5  การให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และการขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลั กสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) ของสภาวิทยาเขตภูเก็ต 

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

สภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 16(2/2561) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561     
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหลักสูตร
ระดับปริญญาโท ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
คณะวิเทศศึกษา  

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1 อาจารย์สมบัติ  เครือทอง* Mr.Ian Eschstruth  
คุณวุฒิ:  - M.A. (Media and Communication Studies)            

2 อาจารย์สรัญญา  พัฒนสิน*   คงเดิม* 
3 อาจารย์เกศินี  ชัยศรี คงเดิม* 
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ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
4 อาจารย์สุรีรัตน์  จิตตเสถียร คงเดิม 
5 อาจารย์องค์ปรางค ์ แสงสุรินทร์ อาจารย์วรลักษณ์  บัญชา 

คุณวุฒิ:  - ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
 

  หมายเหตุ  *  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  ก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ด้วยส านักพระราชวังได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทราบว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2560   
ในวันที่ 21 กันยายน 2561 - 23 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะจัดงานวันสงขลานครินทร์ 
ขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือแสดงความยินดีและร่วมเฉลิมฉลองกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับพระราชทาน
รางวัลต่าง ๆ ซ่ึงในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดงานวันสงขลานครินทร์ ในคืนวันที่ 24 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 
17.00 น. ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมได้ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน  
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและร่วมงานวันสงขลานครินทร์ด้วย 

 
7.2  การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุน่ใหม่ และผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ประจ าปี 2561 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่สอนดี

รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อกิจการนักศึกษา และประพฤติปฏิบัติตนดีงาม เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ทั่วไป 
โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างจะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เข็มกลัด
ทองค าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (มีมูลค่า 20,000 บาท) และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและประกาศ
เกียรติคุณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่
จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และเข้ารับโล่เกียรติยศ และการประกาศเกียรติคุณ
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และเข้ารับโล่เกียรติยศและการ
ประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง 
อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3(2/2561) เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2561 มีมติคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ประจ าปี 2561 ดังนี้ 

1. อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2561 
1.1  ด้านการเรียนการสอน จ านวน 2 ราย  ได้แก่ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร  ลิ่มบุตร  คณะวิทยาศาสตร์   
- อาจารย์วาสนา  บุญแสวง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.2  ด้านบริการวิชาการ   
- รองศาสตราจารย์อัจฉรา  เพ็งหนู  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

1.3  ด้านการวิจัย: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- ศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  พงษ์ไพจิตร  คณะวิทยาศาสตร์ 

1.4  ด้านกิจการนักศึกษา 
- รองศาสตราจารย์พฤทธิกร  สมิตไมตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2561   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงดี  บูรณชัย  คณะวิทยาศาสตร์ 

3. ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2561 
3.1  สาขาสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลงาน  ผลิตภัณฑ์จากยางแท่งส าหรับการแพทย์ สุขภาพ และการใช้ในครัวเรือน 
(Products from block rubber for medical, health care and household) 

ของ  รองศาสตราจารย์วิวัฒน์  พิชญากร และคณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
3.2  สาขาสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

ผลงาน  สัมพันธภาพแห่งวิถีชีวิตไทยในชายแดนใต้ 
ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

3.3  สาขาการบริการวิชาการ 
ผลงาน  ผลงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา และโครงการต่อยอด

สินค้าเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย 
ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์  ไค่นุ่นนา และคณะ คณะวิทยาการสื่อสาร 

 

ที่ประชุมรับทราบ และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน  
อนึ่ง ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยควรจะมีกลไกในการพัฒนาต่อยอด

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นต่อไป เช่น ผลิตภัณฑ์จากยางแท่งส าหรับการแพทย์ สุขภาพ และการใช้ใน
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ครัวเรือน และผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยอาจจะร่วมลงทุนกับเอกชนด าเนินการภายใต้ 
Holding company ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญที่สร้างรายได้ และยังเป็นวิธีการที่จะรักษาอาจารย์ที่มีความสามารถให้อยู่
ท างานกับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
7.3  บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยรายงานเรื่องบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลระดับชาติ
และระดับนานาขาติ ดังนี้ 
รางวัลระดับชาติ   

ล าดับที ่ นักวิจัย ผลงานวิจัย รางวัลที่ได้รับ 
1. ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเภทบุคคล ประจ าปี 2560   
จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย      
รับรางวัล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 
ณ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ 

2. รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

“GISS Unit” เทคโนโลยีการหล่อ
โลหะแบบสเลอร์รี่ 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงาน    
ที่เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ   
จากการประกวด“สุดยอดนวตักรรม 
7 Innovation Awards 2018”  
ในงาน “Thailand Synergy   
เพ่ือ SMEs ไทย” จัดโดย บริษัท  
ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
ร่วมกับ 
- ส านักงานคณะกรรมการ   
  นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
  และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  
- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 
- ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) (สนช.) 
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) 
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ล าดับที่ นักวิจัย ผลงานวิจัย รางวัลที่ได้รับ 
2. รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ 

อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(ต่อ) 

 

 

 

“GISS Unit” เทคโนโลยีการหล่อ
โลหะแบบสเลอร์รี่ 
(ต่อ) 

- ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ

และอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย 
(Thai-BISPA)  

รับรางวัล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 
ณ  ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

3. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2561 จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
จ านวน 7 รางวัล ดังนี้ 

3.1 1. ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี 
2. ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 
3. ผศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ 
คณะแพทยศาสตร์ และ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

หุ่นจ าลองส าหรับฝึกการช่วยชีวิต
ขั้นพ้ืนฐานท าจากยางพารา 

รางวัลระดับดี  
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3.2 1. ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร 
2. รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา 
3. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร 
คณะวิทยาศาสตร์ 

อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีน
ภาคสนามและแบบสวมใส่ 

รางวัลระดับดี 
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

3.3 1. รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา 
2. ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย 
3. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร 
4. น.ส.ชรินรัตน์ ศิริธรรม 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ระบบออนไลน์ทูอินวัน 
ราคาประหยัดส าหรับสกัด 
และแยกสารพิษ 

รางวัลระดับดี 
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

3.4 1. รศ.ดร.อารีย์ ชูด า 
2. รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา 
3. ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 
4. Professor Dr. Niamh Nic Daeid 
5. ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล 
6. น.ส.จุฑาพร เกสร 
7. น.ส.สุชาดา บุญส าราญ 
8. น.ส.ขนิษฐา มาลาทอง 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด รางวัลระดับดี 
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
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ล าดับที่ นักวิจัย ผลงานวิจัย รางวัลที่ได้รับ 

3.5 1. ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด 
2. รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา 
3. น.ส.กชพร จุลสัตย์ 
4. น.ส.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ 
5. ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
6. นางธันญาภรณ์ สุขช่วย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
  

ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่โมโนลิท
คอมโพสิทครัยโอเจล โพลีไวนิล
แอลกอฮลอล์แกรฟีนออกไซด์ 
เคลือบด้วยโพลีไพโรลส าหรับสกัด
และตรวจวเิคราะห์สารซัลโฟนาไมด์ 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

 3.6 1. ผศ.ดร.กฤช สมนึก  

2. รศ.ก าพล ประทีปชัยกูร  

3. นายทนงศักดิ์ ประสิทธิ์  

4. นายดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เครื่องผลิตไบโอดีเซล
แบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์
คลื่นเสียงอัลตราโซนิกความถี่ต่ า
ชนิดแคลมป์ท่อ  

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย 

 3.7 1. ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย 
2. รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม 
3. นายเอกชัย กกแก้ว 
4. นายนพชัย วงค์สาย 
5. น.ส.จุฑาพร เกษร 

6. นายสมพร อ่อนทอง 
7. นายอดิศร รัชนิพันธ์ 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ระบบบูรณาการฐานข้อมูล 
ด้านกฎหมายและนโยบายการใช้
ประโยชน์ที่ดินภาครัฐข้าม
หน่วยงาน 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนิเทศศาสตร์ 

4. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ าปี 2560 จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ านวน 1 รางวัล 
ดังนี้ 

4.1 1. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล  
   อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
2. ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว  
   นักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรม 
ทางกลและการคืบของวัสดุผสม 
พอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้
ยางพารา 

รางวัลระดับดี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
และอุตสาหกรรมวิจัย 

 
 
 
 
 
 



30 
 

รางวัลระดับนานาชาติ  

รางวัลจากงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  
ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2561 จ านวน 8 รางวัล ดังนี้ 

1. 1. ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร 
2. นายศุภกจิ เอียดตรง 
3. รศ.ก าพล ประทีปชัยกูร 
4. ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ 
5. ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 
6. นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 

เชื้อเพลิงดีโซฮอลที่เติมส่วนกลั่น
กรดไขมันปาล์มเป็นสารอิมัลซิไฟ
เออร์และส่วนผสมดีเซล  

รางวัลเหรียญทอง 

2. 1. ดร.เอกราช นวลละออง  
2. ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา  
สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตร์ 

อาหารเสริมสุขภาพสัตว์น้ า 
FT-PLUS+  

 

1. รางวัลเหรียญเงิน 
2. รางวัล Special Prize 2 รางวัล     
  จาก 
- National University of Science 

and Technology “MISIS” 
ประเทศรัสเซีย  

-  Academy of Technical   
   Sciences of Romania  
   ประเทศโรมาเนีย 

3. 1. รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี 
2. ทพ.อนุพงศ์ จีรชัยพันธุ์สกุล 
3. ทพญ.สุรีรัตน์ ตันวัฒนะ 
4. นางสาวอัจฉรา แก้วจุรัตน์  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

แชร์ไซด์ดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์ 
และอัลโลเจนิกดีมินเนอร์ราไลซ์
ทูธเมทริกซ์ 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
 

4. 1. ผศ.ดร.กิติญา วงศ์ค าจันทร์ 
2. นางสาวกันติยา เพชรสง 
3. ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ซาลโมเนลล่าแบคเทอริโอเฟจ  
ในรูปแบบเอนแคปซูเลทแบบใหม่
ส าหรับการต้านเชื้อก่อโรคทาง
ชีวภาพ 

รางวัลเหรียญเงิน 

5. 1. รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 
2. นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม  
3. ผศ.ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์  
คณะเภสัชศาสตร์ 

กรรมวิธีการผลิตสารสกัดชะมวงโอน
ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
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ล าดับที่ นักวิจัย ผลงานวิจัย รางวัล 

6. 1. ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 
2. นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุข 
3. นางสาวศิริลักษณ์ อินต่อม 
4. นางสาวบงกช เสวตามร์  
5. พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์  
คณะวิทยาศาสตร์ 

ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก
ลอกลายแบบ 3 มิติ (ส าหรับงาน
พิสูจน์หลักฐาน) 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
 

7. 1. ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร 
2. ศ.ดร.วราภรณ์ วุฑฒะกุล 
3. รศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล  
4. นางสาวชนนิกานต์ ทองพรม  
คณะวิทยาศาสตร์ 

การพัฒนาวิธีการตรวจหาแบคทีเรีย
โคลิฟอร์มทั้งหมดและเอสเชอริเชีย 
โคไลในน้ าดื่มและผัก โดยเทคนิค 
โมสพร้อพเอเบิ้ล นัมเบอร์ ร่วมกับ 
ลูปเมดิเอเตทไอโซเทอร์มอล  
แอมพลิฟิเคชั่น (เอ็มพีเอ็น-แลมป์) 

รางวัลเหรียญเงิน 
 

8. 1. รศ.ดร. เสน่ห์ แก้วนพรัตน์  
2. รศ.นัฏฐา แก้วนพรัตน์  
3. นางสาวกัญญาณัฐ แก้วเอียด  
คณะเภสัชศาสตร์ 

Derma Cellulose GG”: แผน่
แปะแผลที่เตรียมจากแบคทีเรียล
เซลลูโลสแมมเบรนที่ใส่สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพจากเชื้อ Lactobacillus 
rhamnosus GG เพ่ือป้องกัน
และรักษาบาดแผลติดเชื้อ 

รางวัลเหรียญทองแดง 
 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.4  การสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน ระยะที่ 2 
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 
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บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน 
(ESSAND) วิทยาเขตภูเก็ตได้เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุน “สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน 
ระยะที่ 2” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินการเครือข่ายวิจัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ทุนสนับสนุนการ
ด าเนินงานสถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน ระยะที่ 2 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่อันดามัน เป็นสถานวิจัยที่มีองค์ความรู้ 
เพ่ือให้บริการข้อมูลวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่อันดามัน เป็นสถานวิจัยที่ผลิต 
ผลงานทางวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่อันดามันที่มีคุณภาพ และเป็นเครื่องมือ
ของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการพัฒนาและผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้าน
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่อันดามัน 

ที่ประชุมรับทราบ   โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า
สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามันควรจะพิจารณาสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับพิพิธภัณฑ์สึนามิ
อาเจะห์ (Museum Tsunami Aceh) ของประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากพิพิธภัณฑ์สึนามิอาเจะห์มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
ดังกล่าวจ านวนมาก ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของสถานวิจัย 

7.5  การสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถานวิจัยความเป็นเลิศผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ระยะที่ 2 
ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมให้งานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนและรองรับ

บัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งการสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชนหรือสังคม 
และตอบสนองวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 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% 
และคณะที่เกี่ยวข้อง 50% และข้อ 7 การพิจารณาสนับสนุน ก าหนดให้มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของโครงการก่อนอนุมัติทุนสนับสนุน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบนั้น 

ศาสตราจารย์ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุน 
“สถานวิจัยความเป็นเลิศผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ระยะที่ 2” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง
และด าเนินการเครือข่ายวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ทุนสนับสนุนการด าเนินงานสถานวิจัยความเป็นเลิศผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ระยะที่ 2 
โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพ่ิมศักยภาพการท างานวิจัย 
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เชิงบูรณาการเพ่ือการสร้างผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการท าวิจัย
ให้กับระบบบัณฑิตศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
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7.6  รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 16(2/2561) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 

ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตภูเก็ตได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุม

ครั้งที่ 16(2/2561) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะวิเทศศึกษา  การขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะวิเทศศึกษา  การขอปิดหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) โครงการ

จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต (ICASP)  การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  แผนงาน

การขอต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของวิทยาเขตภูเก็ต  การจัดตั้งโรงเรียน ม.อ. วิทยานุสรณ์ 

ภูเก็ต และรายงานการด าเนินงานของวิทยาเขตภูเก็ต เป็นต้น 
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ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ    

8.1  มาตรการติดตามการคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ด้วยที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการติดตามการคืนเงินกองทุนเงินให้

กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซึ่งในขณะนี้มีปัญหาผู้กู้ยืมเงินจ านวนมากไม่ช าระเงินคืนกองทุน กยศ. ท าให้ส่งผล

กระทบต่อการด าเนินงานของกองทุน เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความส าคัญ และมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ที่มีปณิธานในการด าเนินงาน คือ ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์

เป็นกิจที่หนึ่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการติดตามการช าระเงินคืนกองทุน กยศ. ของบัณฑิต ม.อ.         

ซึ่งมหาวิทยาลัยควรมีมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการเชิงป้องกันด้วยการสร้างจิตส านึกให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน 

มาตรการในการตรวจสอบบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ ว่าได้มีการช าระเงินกู้หรือไม่ และมาตรการ

ช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถช าระเงินคืนได้ เป็นต้น ตลอดจนต้องพยายามส่งเสริมให้ประชาคม ม.อ. มีความตระหนัก 

มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่จะต้องช าระเงินคืนกองทุน กยศ. 




