
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 401(9/2561) 

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561   
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

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

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

ผูช้่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ
15. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์  จันทรัตน์
17. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายสมพงษ์  เจริญสุข
18. รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
19. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
20. รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22. รองศาสตราจารย์อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์

วาระที่ 2 ร่าง 

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 402(10/2561) 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 แลว 
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23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
24. อาจารย์สมพร  ช่วยอารีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
25. รองศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
26. นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์พิเศษกฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
5.  รองศาสตราจารย์พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
6.  ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายคมกริช  ชนะศรี 
7.  รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

และนโยบายสาธารณะ 
3.  รองศาสตราจารย์จุฑามาส  ศตสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4.  อาจารย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และพัฒนาคุณภาพ  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

และบริการวิชาการ 
6.  รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
7.  รองศาสตราจารย์ปรารถนา  กาลเนาวกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

วิทยาเขตภูเก็ต 
และคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 

8.  นางสุวิมล  คงพล ผู้อ านวยการกองกลาง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล 210 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1. ศาสตราจารย์ด ารงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2. รองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
6. รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
7. รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
9. รองศาสตราจารย์อุษา  เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
10. รองศาสตราจารย์สินชัย  กมลภิวงศ์ รักษาการในต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา  เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
12. รองศาสตราจารย์วรายุ  บุญปกครอง ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
13. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
14. นายแดง  โฉมทอง ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
15. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
16. นายนิติธร  ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
17. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน  
18. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
19. นางสาวอารยา  พวงแก้ว หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ กองแผนงาน 
20. นางสาววรณัน  ยันตรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1. รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

วิทยาเขตปัตตานี 
3. รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
6. อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
7. รองศาสตราจารย์วิรินธร  อักษรนิตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 
1. รองศาสตราจารย์พันธ์  ทองชุมนุม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 

และคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุวรรณ  ทับเที่ยง คณบดีคณะวิเทศศึกษา 
3. อาจารย์สุรีรัตน์  จิตตเสถียร ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตภูเก็ต 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1. รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
และรักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
และวิทยาการจัดการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงศ์  เพียรโรจน์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 
1. รองศาสตราจารย์อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานทีป่ระชุม

กล่าวเปิดประชุม ต่อจากนั้น ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม 

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 7 ราย ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์พิเศษกฤษณา  ไกรสินธุ์
2. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ
3. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช
4. นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
5. รองศาสตราจารย์พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์
6. นายคมกริช  ชนะศรี
7. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2  โครงการรับน้องใหม่ของวิทยาเขตปัตตานี 
อธิการบดีไดแ้จ้งว่าวิทยาเขตปัตตานีได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ โดยจัดท าโครงการศรีตรัง

สะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาใหม่
ของวิทยาเขตปัตตานีได้ศึกษาเรียนรู้ถึงอัตลักษณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม
เมืองปัตตานี เป็นการให้ความรู้แบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา 
หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน โดยนักศึกษาได้เดินเท้าจากวิทยาเขตปัตตานีเข้าสู่
เมืองปัตตานีไปยังสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง  บ้านเลขที่ 1 ถนนอาเนาะรู  
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ตลาดเทศวิวัฒน์  มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี  มัสยิดรายอฟาฎอนี  วังจะบังติกอ และริมแม่น้ า 
ปัตตานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี 
และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ฉายวีดิทัศน์กิจกรรมดังกล่าวให้ที่ประชมุ
สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 400(8/2561)  
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1  ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สู่ความเป็นเลิศ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานีเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย กลุ่มจังหวัดภาคใต้   
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
ประเด็นท้าทายที่ส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อบริบทการบริหารอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ ดังนี้ 

1.  เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- ด้านการผลิตบัณฑิต ในช่วงปี 2561 - 2565 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีแผนการเปิด

หลักสูตรใหม่ ในระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 4 หลักสูตร ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของพ้ืนที่และทิศทางการพัฒนาประเทศ  
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- ด้านคุณภาพบัณฑิต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ   
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานในท้องถิ่นและประเทศ มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
โดยได้ก าหนดมาตรการและเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนี้ 1) การเพ่ิมสัดส่วนของจ านวนวิชาที่สอน
แบบ Active Learning 2) การเพ่ิมจ านวนหลักสูตรและนักศึกษาท่ีท าการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา รวมถึง 
Work-Integrated Learning (WIL) ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการให้มีการจัดการเรียน
การสอนแบบสหกิจศึกษาให้มากขึ้น 3) การเพ่ิมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 4) การพัฒนากระบวนการ
ในงานกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมให้บัณฑิตมีสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ด้านต่าง ๆ 5) การเชื่อมโยงกับศิษย์เก่าเพ่ือให้ได้ข้อมูลเรื่องการมีงานท าและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการและวิธีการสอน  

- ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย (Lifelong  Learning) ได้ก าหนดแผนการ
จัดท าหลักสูตรแบบ Non-Degree โดยมีการบูรณาการศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีศักยภาพ
และความเชี่ยวชาญ และให้มีการท างานร่วมกันของคณะ/หน่วยงานภายใน  

2.  เป้าหมายด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร มุ่งไปสู่การเป็น Smart Campus 
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการปฏิรูปการบริหารราชการ โดยเน้นการบริหาร

จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพ่ือรองรับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ในการมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรทรงประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสในการบริหารงาน มีระบบ
ในการจูงใจบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เพ่ือช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรลุเป้าหมายในการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมชั้นน าในอาเซียน รวมทั้งเป็นต้นแบบองค์กรที่ดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ทรงประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด
การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ในการก้าวไปสู่การเป็น Smart Campus ที่เป็น Green, 
Clean and LEAN campus 

3.  เป้าหมายด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งสร้างมูลค่าต่อการพัฒนาพ้ืนที่และประเทศ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้ก าหนดเป้าหมายด้านการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง

มูลค่าต่อการพัฒนาพ้ืนที่และประเทศ โดยใช้ศักยภาพความพร้อมในด้านหลักสูตร บุคลากร หน่วยงานสนับสนุน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงความได้เปรียบในเชิงพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ด้านปาล์มน้ ามัน ด้านเทคโนโลยียาง ด้านการท่องเที่ยว และด้านสมุนไพร เป็นต้น 

4.  เป้าหมายด้านการบริการวิชาการและ University Engagement 
1) งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน

ด้านบริการวิชาการไว้ 3 แนวทาง คือ กิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม กิจกรรมบริการวิชาการแบบหารายได้
และกิจกรรมบริการวิชาการในลักษณะที่ปรึกษา 

2) กิจกรรม University engagement เป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู้และการยอมรับ
ของประชาคมในภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะน ามาสู่การสนับสนุน
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กิจกรรมของวิทยาเขต มีการด าเนินการโดยยึดตามปรัชญาของ University engagement เช่น โครงการพัฒนา
พ้ืนที่ Green zone ตามแนวถนนซอยพิเศษ เป็นต้น 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว โดยประธานที่ประชุมขอให้อธิการบดี    
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และทีมบริหารของมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป และให้น าเฉพาะเรื่องที่เห็นสมควรจะให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอที่ประชุม
พิจารณาในโอกาสต่อไป 

 

โดยที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. แผนพัฒนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่น าเสนอในครั้งนี้เป็นการเสนอแผนงานที่แยกส่วน 

ไม่มีจุดร่วมกับวิทยาเขตอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยควรใช้ประโยชน์จากทรัพยากร (Resource) ที่มีอยู่ร่วมกันทุกวิทยาเขต 
และในการท างานควรจะมีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมงานด้วย นอกจากนี้ การน าเสนอแผนงาน 
ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นการเสนอแนวคิดในเชิงยุทธศาสตร์แต่ปฏิบัติแบบราชการ มหาวิทยาลัยต้องลด
ความเป็นราชการและเพ่ิมความเป็นนวัตกรรม ทั้งนี้ ในเชิงกระบวนการพิจารณาแผนฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิควรจะได้รับฟังข้อมูลเชิงประจักษ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในระหว่างการจัดท าแผนฯ ซึ่งจะท าให้ทราบ
ปัญหาและเกิดประโยชน์ในการให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

2. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่จ านวนมาก มหาวิทยาลัยควรจะใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยเกิดรายได้จากการปลูกพืช 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การอบรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมหาวิทยาลัยควรน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการ
บริหารจัดการพื้นที่และควรจัดท าเป็นโครงการที่ร่วมมือกันทุกวิทยาเขต 

3. มหาวิทยาลัยได้ลงทุนการศึกษาด้านยางพาราเป็นจ านวนมาก แต่หากในอนาคตตลาด
ยางพาราราคาตกต่ า และจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีท าให้ยางพารามีความจ าเป็นลดน้อยลง มหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินงานในด้านนี้อย่างไร และมหาวิทยาลัยจะมีแนวทางในการช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างไร  

4. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีทรัพยากรบุคคลระดับปริญญาเอกและปริญญาโท มหาวิทยาลัย
จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างไร นอกจากการสอนเป็นหลัก การร่วมมือกันระหว่างวิทยาเขตจะท าให้
เกิดโอกาสในการพัฒนา เช่น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีอาจจะเปิดสอนในระดับปริญญาเอก หากร่วมมือกับวิทยาเขต
อ่ืน ๆ เป็นต้น รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและ
ด้านการเงิน 

5. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจาก
การค้นคว้าศึกษาหาความรู้ในโลกต้องใช้ภาษาอังกฤษ 

6. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในพื้นที่ เช่น ปัญหาผลไม้
ในพ้ืนที่ภาคใต้ที่มีจ านวนมาก มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการยุทธศาสตร์ทั้งระบบ นอกจากนี้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย เพราะฉะนั้นต้องเป็นหลักในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเรื่องอ่าวไทย รวมทั้งเรื่องคลองไทย          
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาข้อมูลในประเด็นนี้  
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7. ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่คาดหวังของจังหวัดและสังคม
ค่อนข้างสูง มีโอกาสในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยาง และสมุนไพร ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะมี Strategy 
focus ว่าจะท าเรื่องอะไร เช่น ยาง ปาล์ม สัตว์น้ า โดยต้องวิเคราะห์ข้อมูล ฉายภาพอนาคต รวมทั้งศึกษาความ
ล่มสลายในปัจจุบันและความยั่งยืนในอนาคต 

8. ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ถูกท าลาย สัตว์น้ าบางชนิด
สูญพันธุ์ไป มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่ง ควรจุดประกายในการแก้ปัญหาดังกล่าว และสร้างความยั่งยืน
ให้กับประเทศชาติ 

9. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการเกษตรที่มีมูลค่าสูง เช่น ผัก ผลไม้ สมุนไพร ตลอดจน
ควรศึกษา Blue economy เนื่องจากประเทศไทยมีโอกาสด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมประมง 

10. ในอนาคตประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ นักศึกษามีจ านวนลดน้อยลง    
ซึ่งปัญหาดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยแล้วยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ม.อ. จะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไร 

 
4.2  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ 

ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และตามมาตรา 63 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ก าหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย นั้น  มหาวิทยาลัยได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. และ
ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่แตกต่างจากเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้ 
1. ผลการสอน 

เกณฑ์ ก.พ.อ. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สอนในวิชาที่เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

1. ข้อ9(ข) 10(ข) 11(ข) มีภาระงานสอนขั้นต่ าตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
หมายเหตุ  
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศก าหนดมาตรฐานภาระงาน
ขั้นต่ าของอาจารย์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยภาระงานต่อปี 
และก าหนดอาจารย์ที่เน้นสอนมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 
12 LU อาจารย์เน้นวิจัยและเน้นการบริการวิชาชีพ
สุขภาพ มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 9 LU 
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2. ผลงานทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ 
เกณฑ์ ก.พ.อ. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี 
และมีปริมาณอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการ     

ในลักษณะอ่ืน 1 รายการ หรือ 
(3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการ     

รับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ 
(4) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม 

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา    
ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ขออาจใช้ผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอ่ืนหรือ ผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคมหรือ บทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทน
งานวิจัยตาม (2) – (4) ได ้
2. ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 
2 วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการ ต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพดี และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการ     

ในลักษณะอ่ืน 1 รายการ หรือ 
(3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

1 เรื่อง 
และ 
(4) ต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม 

วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพ และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  
อย่างน้อย 2 เรื่อง และมีคุณภาพดี อย่างน้อย 1 เรื่อง 
หรือ 

เพ่ิม 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ข้อ 9 วรรคท้าย ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ผู้ขออาจใช้
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน เฉพาะผลงานทาง
วิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนา
นโยบายสาธารณะและสิทธิบัตร ซึ่งมีคุณภาพดีมาก 
แทนงานวิจัยตาม (2) – (4) ได ้
เพ่ิม 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ข้อ 10 วรรคสาม ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชา
ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ขออาจใช้ผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน เฉพาะผลงานทางวิชาการ
เพ่ืออุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบาย
สาธารณะและสิทธิบัตร ซึ่งมีคุณภาพดี แทนงานวิจัย 
โดยวิธีที่ 1 ตาม (2) – (3) และคุณภาพดีมาก แทน
งานวิจัยโดยวิธีที่ 2 ตาม (2) – (3) ได้ 
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เกณฑ์ ก.พ.อ. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(2) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง 

และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซึ่งมีคุณภาพดี 
หรือ 

(3) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง 
และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี 

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา
ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ 2 ผู้ขออาจใช้
ต าราหรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เล่ม 
และมีคุณภาพดี 1 เล่ม แทนผลงานตาม (1) - (3) ได ้

 

3. ระยะเวลาผลงานที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
เกณฑ์ ก.พ.อ. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผลงานขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ทุกประเภท
ต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเดิม 

ข้อ 10 วรรคท้าย ผลงานทางวิชาการที่ใช้เสนอขอ
แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ทุกประเภท ต้องไม่ซ้ า
กับผลงานที่เคยใช้ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้  จะต้องมีผลงาน   
ทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย 

 

4. การประเมินผลงานทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ 
เกณฑ ์ก.พ.อ. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ข้อ 19 (6) 
(ก) กรณีผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการ ในวิธีที่เสนอ
ผลงานวิจัยทั้งหมด และเป็นผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์     
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of 
knowledge (ISI) ใน Quartile ที ่1 หรือ Quartile ที่ 2 
ให้เทียบค่าผลงานในระดับดีมากและดี ตามล าดับ 
โดยไม่ต้องส่งผลงานทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
(ข) กรณีผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการต่างไปจาก (ก)   
ให้ส่งผลงานที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกชิ้น
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน เกณฑ์การตัดสินผลงาน      
ทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น 
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เกณฑ ์ก.พ.อ. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(1) กรณีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ ว่าปริมาณ
และคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหนง่ 
อยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับ
ฉบับนี้ ให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการ
ประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ยกเว้น
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 

(2) กรณีผลการประเมินไม่เอกฉันท์ ให้ถือเอาผลการ
ประเมินผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเสียงข้างมาก เป็นผลการ
ตัดสินโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ในการ
พิจารณายกเว้นการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ให้นับ
การประชุมทางโทรศัพท์ และผ่านระบบสื่อสารทางไกล 
เป็นการประชุมผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  

 

5. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

เกณฑ์ ก.พ.อ. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1. ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ผลงานวิจัย ผู้ขอจะต้องมี     
ส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ด าเนินการ
หลักในเรื่องนั้น 
2. ส าหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ต้องมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

2.1 ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
2.2 ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีผลงานวิจัย

เรื่องอ่ืนที่ เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณ
ผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของผลงานวิจัย 1 เรื่อง 

2.3 ในกรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ RESEARCH 
PROGRAM ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในบางโครงการ 
(ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีปริมาณ
ผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2.4 ในกรณีงานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน 
ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีปริมาณผลงาน
รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

1. ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ผลงานวิจัย ผู้ขอจะต้อง  
มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น 
2. ส าหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ต้องมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding 
Author) หรือผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First Author) โดยผลงาน 
วิจัยแต่ละเรื่องต้องตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
และระดับชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

(2) กรณีผู้ขอไม่เป็นผู้ด าเนินการหลัก(Corresponding 
Author) หรือผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First Author) ผลงานวิจัย
ต้องตีพิมพ์เฉพาะในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานวิจัยแต่ละเรื่อง ผู้ขอต้องมี
บทบาทการมีส่วนร่วมในผลงาน อย่างน้อย 2 ใน 4 
ขั้นตอนของการจัดท าผลงานวิจัย คือ 

ก. การออกแบบการวิจัย 
ข. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ค. การสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ 
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เกณฑ์ ก.พ.อ. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ด าเนินการวิจัยหลัก (Corresponding Author) 

หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และความรับผิดชอบส าคัญ
ในการออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและให้
ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 
รวมทั้งเป็นผู้ด าเนินการหลักในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว 

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องควรมีผู้ด าเนินการวิจัยหลัก 
(Corresponding Author) ได้เพียงคนเดียว เว้นแต่กรณี
อ่ืนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

ง. การเขียนและการตรวจสอบรับรองต้นฉบับ
ก่อนการตีพิมพ์ และมีผลงานวิจัยเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกันรวมกันอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไป ซึ่งให้
เทียบเท่ากับผลงานวิจัย 1 เรื่อง โดยการได้รับการแต่งตั้ง 
ผู้ขอต้องมีผลงานวิจัยที่ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก 
(Corresponding Author) หรือผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First 
Author) อีกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ผู ้ด า เน ินการหล ัก  (Corresponding Author) 
หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบส าคัญ
ในการออกแบบการวิจัย (Research Design) การ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการ 
วิจัยและให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and 
Recommendation) รวมทั้งเป็นผู้ด าเนินการหลัก 
ในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว 

ผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First Author) หมายถึง บุคคล  
ที่มีบทบาทและความรับผิดชอบในการออกแบบการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปการวิจัยและให้
ข้อเสนอแนะ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีความเห็นว่าหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยน าเสนอนั้นไม่ได้แตกต่างจากเกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการที่ สกอ. ก าหนดมากนัก ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการที่ สกอ. ก าหนดไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความจ าเป็นของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้มีความก้าวหน้าและคุณภาพได้ 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรจะมีเกณฑ์คุณภาพที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด โดยอาจจะ
มีการ Benchmarking กับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับสากล เช่น มหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 
แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ สกอ. ฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 ดังนั้น ระหว่างที่มหาวิทยาลัยยังไม่ออกหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการใหม่ ให้น าหลักเกณฑ์การพิจารณา
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ี สกอ. ก าหนด ใช้ไปพลางก่อน  

 

อนึ่ง ที่ประชุมได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เพราะเป็นเครื่องก ากับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งการแต่งตั้งผู้ช่วย
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ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย แต่การแต่งตั้งศาสตราจารย์นั้น
จะต้องเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ซึ่ง สกอ. จะมีบทบาทในการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้มีการแต่งตั้งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยเอง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น   
สิ่งที่เป็นปัญหาคือเกณฑ์ท่ีมีอยู่ไม่ตรง เรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจะมีการแบ่งส่วนกันอย่างไร ปัญหาใหญ่ที่ท าให้
อาจารย์ไม่ค่อยท าวิจัยร่วมกันเป็นทีม เพราะเครื่องมือให้ผลตอบแทนเป็นรายบุคคล เรื่องการวิจัยซึ่งน าไปสู่นวัตกรรม
ทั่วโลกก าลังบอกว่านวัตกรรมเป็นเรื่องใหญ่ แต่ patent ของเรายังเป็นตัวปัญหา ดังนั้น จึงขอให้กรรมการไปพิจารณา
รายละเอียดในเอกสาร และเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวหน้า ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่ในการแต่งตั้งต าแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยควรมีอิสระ ไม่ให้ สกอ. หรือรัฐบาลมาก ากับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

2. การก าหนดวิสัยทัศน์เป็น 1 ใน 5 ของอาเซียนหรือการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ม.อ. 
ต้องพิจารณาว่าจะมีแนวทางการด าเนินงานอย่างไร หากวิธีการจัดล าดับ Ranking ยังใช้จ านวน Publication 
และ Citation    

3. ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยควรจะส่งเสริม  
เรื่อง Innovation ซึ่งหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยน าเสนอยังส่งเสริมเรื่องดังกล่าวน้อยมาก มหาวิทยาลัยต้องท า
เรื่องนวัตกรรมให้ชัดเจน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไทยยัง Link กับภาคอุตสาหกรรมน้อยมาก บัณฑิตที่ผลิตได้  
ไม่ตอบโจทย์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย มหาวิทยาลัยจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัย      
ควรพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการใหม่  

4. ขณะนี้โลกเปลี่ยนจากการตีพิมพ์ไปสู่นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ เพราะฉะนั้น
เรื่องของ Patent จะไม่ค่อยมีความหมายมากนัก ควรเน้นการใช้ประโยชน์โดย Licensing อีกด้านหนึ่งคือการน า
ต าแหน่งมาเป็นเครื่องมือพัฒนาคน เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะต้องมีต าแหน่ง      
ทางวิชาการมิฉะนั้นจะต้องให้ออก ซึ่งการขับเคลื่อน Thailand 4.0 คือการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่มากกว่า 
Patent ซึ่ง Patent ของประเทศไทยค่อนข้างต่ าและมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร เพราะฉะนั้น
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจึงเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ส่วนการพิจารณาว่าจะ 5% 10% 
50% ความจริงคืออะไร เพราะบางครั้ง Paper เล็กแต่ตีพิมพ์แล้วมีผลกระทบทั่วทั้งโลกย่อมส าคัญกว่า Paper 
ขนาดใหญ่   

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ .ศ. 2551  
หมวด 3 ข้อ 9 ระบุให้หน่วยงานเสนอประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่ออธิการบดีตามแบบ
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด และอธิการบดีเสนองบประมาณประจ าปี ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิจารณา   
ให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพ่ือถือเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป นั้น 
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งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของคณะ/หน่วยงาน ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 และท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7(2/2561) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 
2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการสร้างตึกอย่างไร เนื่องจากมีการสร้างตึกเพ่ิมขึ้น ในขณะที่
จ านวนนักศึกษาลดลง มหาวิทยาลัยไม่ควรไปเพ่ิมเรื่องการก่อสร้าง ควรไปท าอย่างอ่ืนเพ่ิมแทน เช่น ด้านอุปกรณ์ 
เรื่องคุณภาพ  

2. ควรมีการลงทุนในด้านภารกิจงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น มหาวิทยาลัยควรเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนที่เน้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเช่นเดียวกันว่ามีการใช้เม็ดเงินในการลงทุนด้านวิจัย สัดส่วน/เปอร์เซ็น
เป็นอย่างไร 

3. การลงทุนด้านธุรกิจในภาพรวมเรื่องต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยเอง
อาจจะไม่มีความรู้ความสามารถมากพอ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสร้างบุคลากรเพ่ือด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ขึ้นมา 
และมหาวิทยาลัยควรติดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติมาร่วมมือในการด าเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย 

งบประมาณรายจ่ายรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ของมหาวิทยาลัยรวมจ านวน 

15,041.7025 ล้านบาท จ าแนกเป็น งบประมาณเงินรายได้ 7,271.1650 ล้านบาท (ร้อยละ 48.34) งบประมาณ
แผ่นดิน 6,530.5651 ล้านบาท (ร้อยละ 43.42) และงบประมาณจากแหล่งอ่ืน 1,239.9724 ล้านบาท (ร้อยละ 8.24) 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจ านวน 589.0156 ล้านบาท (ร้อยละ 4.08) 
โดยงบประมาณเงินรายได้เพ่ิมขึ้น 431.6104 ล้านบาท (ร้อยละ 6.31) งบประมาณแผ่นดินเพ่ิมขึ้น 172.1880 
ล้านบาท (ร้อยละ 2.71) และงบประมาณจากแหล่งอื่นลดลง (14.7828) ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 1.18 ) 

ปีงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 เพ่ิม/(ลด) จากปี 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
งบประมาณเงินรายได้ 6,839.5546 47.33 7,271.1650 48.34 431.6104 6.31 

งบประมาณแผ่นดิน 6,358.3771 43.99 6,530.5651 43.42 172.1880 2.71 

งบประมาณจากแหล่งอื่น 1,254.7552 8.68 1,239.9724 8.24 (14.7828) (1.18) 
รวม 14,452.6869 100.00 15,041.7025 100.00 589.0156 4.08 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัตงิบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามท่ีเสนอ 

 

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้ขอให้รองศาสตราจารย์บุญสม ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะท างานในการพิจารณาและศึกษาแนวทางเรื่องการเงินของมหาวิทยาลัย 
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นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแยกงบประมาณ

รายจ่ายเงินรายได้ของโรงพยาบาลออกจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัย
และโรงพยาบาลสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์สถานะทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากผลการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลเกิดผลก าไรอาจจะมีช่องทางที่จะน ามาส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยได้ 

2. มหาวิทยาลัยที่ดีและมีความเข้มแข็งจะมีสัดส่วนของรายได้มาจากแหล่งต่าง ๆ หลายทาง 
เช่น รายได้จากการเรียนการสอน รายได้จากการวิจัย และรายได้ที่เกิดจากการบริหารทรัพย์สินหรือจากศิษย์เก่า 
หากมีรายได้จากทางใดทางหนึ่งสูงเกินไปหรือมีรายได้จากทางเดียวอาจจะส่งผลดีในบางช่วง แต่ไม่เข้มแข็งในระยะยาว 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดสัดส่วนรายได้ไปในทิศทางเดียวกัน และมีอัตราที่เหมาะสม
กับสัดส่วนรายจ่าย ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทางการเงินในระยะยาว 

3. มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวนมาก ซึ่งในอนาคต
ส านักงบประมาณอาจจะปรับลดงบประมาณด้านบุคลากรลง ซึ่งหากมหาวิทยาลัยยังไม่ปรับตัว โดยการจัดหารายได้
เพ่ิมเติมอาจจะท าให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรพิจารณาน างบประมาณและทรัพย์สิน  
ที่คณะมีอยู่ ทั้งรูปแบบกองทุนคณะและกองทุนวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยอาจจะมีการปรับแผนการใช้
งบประมาณในรูปแบบงบกลางปี เพ่ือให้สามารถด าเนินงานในบางเรื่องที่อาจจะมีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือปรับ
ลดงบลงทุนในบางโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการด าเนินการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 3 - 4 เดือนข้างหน้า  

4. รายได้ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งในอนาคต
จ านวนของนักศึกษามีแนวโน้มลดลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาแนวทางการหารายได้จากช่องทางต่าง ๆ 
เช่น ช่องทางการรับงานวิจัย ช่องทางศิษย์เก่า การส่งบุคลากรไปร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น รวมทั้ง
การพิจารณาลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

5. การบริการวิชาการในรูปแบบ Short course รวมถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากคณะ/
หน่วยงาน เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าจะมี
การด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจหรือไม่อย่างไร   

6. ด้วยสภาพของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับ Resource จากรัฐบาล
จ านวนมาก มหาวิทยาลัยควรใช้โอกาสดังกล่าวในการหารายได้ โดยอาจจะเน้นด้านการวิจัยเป็นหลัก ในรูปแบบ
งานวิจัยเพื่อบริการและตอบค าถามสังคม เช่น การรับงานวิจัยต่าง ๆ แต่จะต้องอาศัยการ Deliver มหาวิทยาลัย
จะมีวิธีการการจัดการระบบนี้อย่างไร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอาจจะต้องมอบอ านาจให้แก่อธิการบดีในการน าบุคลากร
จากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกันท างานดังกล่าว 

7. การเปรียบเทียบ Performance ต้นทุนและผลผลิต เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยควรจะต้อง
พิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบสาธารณสุข เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีรายได้หลักส่วนใหญ่จากโรงพยาบาล 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าการปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสาธารณสุขของ ม.อ. มีประสิทธิภาพและสามารถ
แข่งขันกับที่อ่ืนได้หรือไม ่
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8. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใช้ประโยชน์พ้ืนที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตหาดใหญ่
ที่ได้รับคืนจากบริษัทไปรษณีย์ไทย โดยอาจจัดท าในรูปแบบของการบริการวิชาการที่สามารถให้ผลตอบแทน
อย่างคุ้มค่า  

9. เนื่องจากระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยยังค่อนข้างมีปัญหา ประธานที่ประชุมจึงขอให้
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาว่ามหาวิทยาลัยควรจะน าระบบบัญชี
รูปแบบใดเข้ามาช่วยจัดการระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยสามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ระบบการเงินได้ทั้งหมด 

10. มหาวิทยาลัยควรจะเริ่มด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี 2563 
ซึ่งในการจัดท างบประมาณควรด าเนินการไปพร้อมกับการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

6.1  การแต่งตั้ง 
6.1.1  การแต่งตั้งกรรมการประจ าส่วนงาน 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานของคณะที่จัดตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ข้อ 10 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 
และหัวหน้าสาขาวิชา (ถ้ามี) เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ า
ในมหาวิทยาลัย จ านวนและการได้มาซึ่งกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณาจารย์
ประจ าเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2522 โดยอนุโลม  

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขอแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ า
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. อาจารย์วาสนา  สุโยธา 
2. อาจารย์กันยา  อัครอารีย์ 

6.1.2  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงาน      

ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2536 ข้อ 6 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีคนหนึ่งตามท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นรองประธาน
กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่เกิน 8 คน 
เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อ านวยการคนหนึ่ง
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เสนอขอแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จ านวน 6 ราย ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยูรวงศ์ 
2. รองศาสตราจารย์สุธรรม  นิยมวาส 
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3. รองศาสตราจารย์พงศธร  อมรพิทักษ์สุข 
4. รองศาสตราจารย์อาซีซัน  แกสมาน 
5. อาจารย์วิระชัย  สมัย 
6. อาจารย์วรสันติ์  โสภณ 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 
5 กันยายน 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

6.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนของหน่วยงาน       

ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 ข้อ 10 ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
10.1  ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี หรือ 
10.2  ตายหรือลาออก หรือ 
10.3  สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อต าแหน่งผู้บริหารวิทยาเขตตรัง วิทยาเขตตรังจึงเสนอขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 
ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่ปรึกษา 
2.  ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง  ที่ปรึกษา 
3.  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ที่ปรึกษา 
4.  รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  ประธานกรรมการ 
5.  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  กรรมการ 
6.  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตตรัง กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล กรรมการ 

วิทยาเขตตรัง 
9.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ กรรมการ 

วิทยาเขตตรัง   
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ กรรมการ 

 วิทยาเขตตรัง 
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม กรรมการ 

 และองค์กรสัมพันธ์ วิทยาเขตตรัง 
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12. นางสาวพจนารถ  ฤทธิเดช  กรรมการ ผู้จัดการ และเลขานุการ 
13. นางปิยมาศ  ดีแก้ว  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 5 

กันยายน 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามที่เสนอ 
 

6.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนของหน่วยงาน       

ในมหาวิทยาลัย 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 าแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 042/2559 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะอุตสาหกรรมเกษตรชุดใหม่ ดังนี้     

 1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษา 
2.  รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก ที่ปรึกษา 
3.  รองศาสตราจารย์ไพรัตน์  โสภโณดร ที่ปรึกษา 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  วุฒิจ านงค์ ที่ปรึกษา 
5.  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธานกรรมการ 
6.  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
7.  อาจารย์วรพงษ์  อัศวเกศมณี  กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิดา  ถิระวัฒน์ กรรมการ 
9.  นายพรชัย  ศรีไพบูลย์ กรรมการ 
10. นายกฤษณ์  กาลสัมฤทธิ์ กรรมการ 
11. นายประยุทธ  พฤกษ์ภัทรานนต์ กรรมการ 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กรรมการ ผู้จัดการ และเลขานุการ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
13. นางสาวดวงเพ็ญ  พรหมบริรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวสุทธดา  สังข์นุ่น  ผู้ช่วยเลขานุการ  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 5 
กันยายน 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามที่เสนอ 
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6.4  การให้ความเห็นชอบหลักสูตร การปรับโครงสร้างหลักสูตร การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปิดรายวิชา และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

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 

สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 21(3/2561) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การปรับโครงสร้างหลักสูตร การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  การเปลี่ยน
แผนการศึกษา การเปิดรายวิชา และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดังนี้ 

1. เห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 1.2 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

2. เห็นชอบการปรับเปลีย่นหมวดรายวิชาและปรับโครงสร้าง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

3. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนกลุ่มวิชาและปรับโครงสร้าง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

4. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6. เห็นชอบการแก้ไข หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ตามความเห็นของทันตแพทยสภา 

7. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะ
พยาบาลศาสตร์ให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 จ านวน 
7 หลักสูตร ดังนี้ 

7.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
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7.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

7.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

7.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

7.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

7.6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

7.7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

8. เห็นชอบการเปิดรายวิชา 515-505 การผลิตสัตว์และความปลอดภัยในผลผลิตสัตว์
ขั้นสูง จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

9. เห็นชอบการเปิดรายวิชาเลือกในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 9.1 รายวิชา 225-443 การบริหารโครงการทางอุตสาหกรรม (Industrial Project 

Management) จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

 9.2 รายวิชา 235-405 การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS3D ในงานเหมืองแร่ (Applications 
of MS3D Software in Mining) จ านวน 3(2-3-4) หน่วยกิต ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  

 9.3 รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

9.3.1 รายวิชา 230-471 เทคโนโลยีเอทานอล (Ethanol Technology) จ านวน 
3(3-0-6) หน่วยกิต  

9.3.2 รายวิชา 230-461 นวัตกรรมของกระบวนการอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ 
(Innovations of Food and Biomaterial Drying Process)  3(3-0-6) หน่วยกิต  

9.4 รายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ของแผน 
การศึกษาปกต ิและแผนการศึกษาการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป จ านวน 5 รายวิชา ดังนี้ 

9.4.1 รายวิชา 362-601 เสริมประสบการณ์จักษุวิทยา (Experiential Learning 
in Ophthalmology) จ านวน 2(0-2-4) หน่วยกิต  
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9.4.2 รายวิชา 365-603 เสริมประสบการณ์รังสีวิทยากระดูกและข้อ (Experiential 
Learning in Musculoskeletal Radiology) จ านวน 2(0-2-4) หน่วยกิต  

9.4.3 รายวิชา 365-604 เสริมประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Experiential 
Learning in Cancer Patients Care) จ านวน 2(0-2-4) หน่วยกิต  

9.4.4 รายวิชา 371-601 เสริมประสบการณ์ทางด้านหู คอ จมูก ศีรษะและล าคอ 
(Experiential Learning in Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery) จ านวน 2(0-2-4) หน่วยกิต  

9.4.5 รายวิชา 372-603 เสริมประสบการณ์เวชบ าบัดวิกฤต (Experiential Learning 
in Critical Care Medicine) จ านวน 2(0-2-4) หน่วยกิต  

10. เห็นชอบการขอเพ่ิม/ปรับลด/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 24 หลักสูตร ดังนี้ 

 10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. 2555 

 10.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 10.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 10.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
 10.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2559 
 10.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 10.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 10.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 10.9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 10.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
 10.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และ    

โซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 10.12 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 10.13 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 
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 10.14 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 10.15 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 10.16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

 10.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

 10.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

 10.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการ
ยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

 10.20 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

 10.21 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

 10.22 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 10.23 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา

นานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 10.24 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
 11. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 
 11.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

วาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 11.2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
 11.3 เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 11.4 เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 11.5 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558  
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 11.6 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 11.7  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   

 11.8 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ที่เปิดสอน ณ วิทยาเขต
ภูเก็ต  

 11.9 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

6.5  ขอเพ่ิมและยกเลิกอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

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 

สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเพ่ิมและยกเลิกอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ประจ าปีการศึกษา 2560 และ 2561 ดังนี้ 

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

เปลี่ยนแปลง 
1 ศาสตราจารย์วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล คงเดิม - 
2 รองศาสตราจารย์กานดา  ปานทอง คงเดิม - 
3 รองศาสตราจารย์ปณต  ถาวรังกูร คงเดิม - 
4 รองศาสตราจารย์เพริศพิชญ์  คณาธารณา ยกเลิกการเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
เนื่องจาก 
เกษียณอายุราชการ 

5 รองศาสตราจารย์พงศธร  อมรพิทักษ์สุข* คงเดิม* - 
6 รองศาสตราจารย์วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม คงเดิม - 
7 รองศาสตราจารย์สุชาดา  จันทร์พรหมมา คงเดิม - 
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ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย  ธาตุเพ็ชร คงเดิม - 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงดี  ธรรมเขต* คงเดิม* - 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑานัฏ  แก้วบ ารุง คงเดิม - 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรารักษ์  หลีสกุล* คงเดิม* - 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  ชูโต คงเดิม - 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา  จักรทอง* คงเดิม* - 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรจิตร  ทีฆสกุล* คงเดิม* - 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวภา  สุขพรมา คงเดิม - 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์  นุ่มน่วม คงเดิม - 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิต  ทรายทอง คงเดิม - 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส  บุญเกิด คงเดิม - 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร  ลิ่มบุตร คงเดิม - 
20 อาจารย์จิตตรียา  ตันสกุล คงเดิม - 
21 อาจารย์ฐิติมา  รุจิราลัย คงเดิม - 
22 อาจารย์นีรนุช  ภู่สันติ คงเดิม - 
23 อาจารย์ภุชงค์  วรรัตนานุรักษ์ คงเดิม - 
24 อาจารย์มรกต  แก้วเพชร ยกเลิกการเป็น 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เนื่องจากคุณสมบัต ิ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
สกอ. 

25 อาจารย์สุพรรณี  ดวงทอง คงเดิม - 
26 อาจารย์แหลมทอง  ชื่นชม คงเดิม - 
27 อาจารย์อุไรวรรณ  ศิริมหาชัย คงเดิม - 
28 - อาจารย์พันธุ์วดี  วัฒนสิน 

คุณวุฒิ: ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์), 
          มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 

เพ่ือให้การเรียน 
การสอนภายในคณะ
ด าเนินการไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ  *  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

6.6  การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของสภาวิทยาเขตปัตตานี 

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

สภาวิทยาเขตปัตตานี โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
และ 2561 ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 และ 2561 ดังนี้  
 1.1 ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1.2  ระดับปริญญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง     

พ.ศ. 2554 
6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง     

พ.ศ. 2560 
7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

6.7  การเปลี่ยนแปลงรายวิชาและการปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี      
ของสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

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 
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สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 22(2/2561) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา และการปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 ดังนี้  

 

เดิม ใหม่ 
930-341 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ 
            การท่องเที่ยว                      3(2-3-4)  
            Research Methodology for Tourism        
            Business Management 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 937-204 สถิติธุรกิจ 

930-341 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ  
            การท่องเที่ยว                      3(2-3-4) 
            Research Methodology for Tourism        
            Business Management 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 937-204 สถิติธุรกิจ 

 

2. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือใช้จัด
การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 

ด้วยในปีการศึกษา 2560 มีผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้ 
- จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

8,460 
691 
125 

91.20 
7.45 
1.35 

รวม 9,276 100 
 

- จ าแนกตามวิทยาเขต 
วิทยาเขต จ านวน ร้อยละ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
วิทยาเขตปัตตานี 
วิทยาเขตภูเก็ต 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
วิทยาเขตตรัง 

4,150 
2,260 
758 

1,139 
969 

44.74 
24.36 
8.17 
12.28 
10.45 

รวม 9,276 100 
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อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 จ านวน 499 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
7.2  สรุปรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

ข้อ 31 ได้ก าหนดไว้ว่าให้กองคลังจัดท ารายงานสรุปการรับจ่ายเงินรายได้ส่วนกลางและเงินรายได้ของหน่วยงาน
ทุกสิ้นงวดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีภายใน 30 วันหลังสิ้นงวดนั้น ๆ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเป็นรายปีภายใน 60 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น 

มหาวิทยาลัยขอเสนอรายงานสรุปรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ 
ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 

เงินรายได้                                       (หน่วย:บาท) 
1. รายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัย (ตามจ านวนเงินรับจริงที่ยังไม่หักสมบทส่วนกลาง) 

 1.1 เงินผลประโยชน์ 4,508,244,161.89  68.40% 

 1.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา       1,469,916,141.32  22.30% 

 1.3 บริการวิชาการ          343,689,878.05  5.21% 

 1.4 รายรับอื่น ๆ 42,798,024.79 0.65% 
 1.5 เงินบริจาค              5,844,563.04 0.09% 
         รายได ้ 6,370,492,769.09  
         รายได้ส่วนกลาง    220,755,642.10 3.35% 
         (เงินสมทบและรายได้ส่วนกลางอ่ืน ๆ)   
  รวมรายได้ประจ าปี  6,591,248,411.19   

    
2.  รายได้สะสม   
 2.1 รายได้สะสม 731,378,966.29  
 2.2 รายได้ส่วนกลางสะสม      40,614,447.75  
      รวมรายได้สะสม    771,993,414.04  
    
3. รวมรายได้และรายได้สะสม (ข้อ 1 + ข้อ 2)  7,363,241,825.23  
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                                                                                (หน่วย:บาท)  
4. ค่าใช้จ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย   
 4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร     662,072,947.42 12.29% 
 4.2 ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและฝึกอบรม 3,939,068.35 0.07% 
 4.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5,031,835.41 0.09% 
 4.4 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค 2,791,050,092.61 51.80% 
 4.5 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 1,018,279,235.06 18.90% 
 4.6 ค่าใช้จ่ายอื่น 314,458,408.26 5.84% 
 4.7 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย    400,862,630.33 7.44% 
          ค่าใช้จ่ายจากรายได้ประจ าปี 5,195,694,217.44  
          ค่าใช้จ่ายจากรายได้ส่วนกลางประจ าปี    192,834,586.51 3.57% 
      รวมค่าใช้จ่ายประจ าปี 5,388,528,803.95  
    
5. ค่าใช้จ่ายสะสม   
 5.1 ค่าใช้จ่ายจากรายได้สะสม 1,405,806,164.74  
 5.2 ค่าใช้จ่ายจากรายได้ส่วนกลางสะสม       21,785,285.77  
      รวมค่าใช้จ่ายสะสม   1,427,591,450.51  
    
6. รวมค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายสะสม (ข้อ 4 + ข้อ 5)   6,816,120,254.46  
    
7. เปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่าย   
 ค่าใช้จ่ายรวมทุกวิทยาเขต 6,816,120,254.46  
 รายได้รวมทุกวิทยาเขต 7,363,241,825.23  
ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (6,816 : 7,363) เท่ากับ               92.57% ของรายรับ 
    
เงินงบประมาณ   
8. รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจ าปีของมหาวิทยาลัย   
 8.1 รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 7,327,591,596.63 99.20% 
 8.2 รายได้แผ่นดิน 17,360,439.04 0.24% 
 8.3 รายได้ค่าปรับ       42,060,877.94 0.56% 
      รวมรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจ าปี   7,387,012,913.61  
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                                                                              (หน่วย:บาท)  
9. ค่าใช้จ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย   
 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน   
 9.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,820,524,634.40 74.78% 
 9.2 ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและฝึกอบรม 31,315,901.27 0.49% 
 9.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 7,791,486.26 0.12% 
 9.4 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค                   704,472,813.68 10.93% 
 9.5 ค่าเสื่อมราคา 683,857,584.03 10.61% 
 9.6 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน     166,260,895.84 2.58% 
    6,414,223,315.48  
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน   

 
9.7 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-เบิกเกิน  
     ส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 

1,350,446.85 0.02% 

 
9.8 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-โอนเงิน 
     รายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง 

5,837,695.03 0.09% 

 
9.9 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดิน 
      โอนเงินให้ส่วนราชการ 

22,503,778.51 0.35% 

 9.10 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง                    2,309,665.55 0.03% 
       32,001,585.94  
 ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจ าปี  6,446,224,901.42  
    
10. เปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่าย   
 ค่าใช้จ่ายรวมทุกวิทยาเขต 6,446,224,901.42  
 รายได้รวมทุกวิทยาเขต 7,387,012,913.61  
 ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (6,446:7,387) เท่ากับ                           87.26% ของรายรับ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.3  การบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 348(4/2556) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 

2556 ได้พิจารณาเรื่องนโยบายการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการให้จัดสรร
เงินรายได้ไปลงทุนระยะยาวได้ในอัตราร้อยละ 30 ของเงินรายได้ โดยให้น าไปลงทุนในลักษณะกองทุนส่วนบุคคล
หรือการลงทุนในรูปแบบอ่ืน นั้น 
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มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ดังนี้ 
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ประจ าปี พ.ศ. 2560 

                            ธนาคาร 
ประเภทเงินฝาก 

กรุงเทพ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาติ สหกรณ์ฯ* 

ออมทรัพย์ 0.50% 0.375% 0.50% 0.80% 1.00% 

ออมทรัพย์มีเป้าหมาย - - - - 2.65% 

ออมทรัพย์พิเศษ - - - - 3.00% 
* สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอัตรา

ที่สูงสุด 
2. ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคลนับตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

มีจ านวนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,070,000,000 บาท และมีสินทรัพย์สุทธิ จ านวน 1,190,856,569.31 บาท 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ    
8.1  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 และงาน

วันสงขลานครินทร์ 
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 และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะจัดงานวันสงขลานครินทร์ขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือแสดงความยินดีและร่วมเฉลิมฉลอง
กับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับพระราชทานรางวัลต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดงาน      
วันสงขลานครินทร์ ในคืนวันที่ 24 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมได้ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน  
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและร่วมงานวันสงขลานครินทร์ด้วย 

 
8.2  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 

ก่อนปิดการประชุม ประธานที่ประชุมแจ้งว่าด้วยรองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 30 กันยายน 2561 




