
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 404(12/2561) 

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561   
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
4. ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
16. อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ
17. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักดิ์  จันทรัตน์
18. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายคมกริช  ชนะศรี
19. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายสมพงษ์  เจริญสุข
20. อาจารย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
21. รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

วาระที่ 2 ร่าง ร่าง 
ร่ าง        

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562    แลว

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
วา
 405(

ระที่ 2
1

 
/2562) 
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22. รองศาสตราจารย์พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
25. ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
26. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 
27. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
28. ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
29. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒ ิ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
31. นางสุวิมล  คงพล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้อ านวยการกองกลาง 
32. นางปัทมา  กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
33. นายทวาทศ  สุวรรณโร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
5.  นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
 และรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

และรักษาการแทนคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
10. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน  
11. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล 210 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4.  รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
5.  ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา รักษาการแทนรองคณบดฝี่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา 

วิเทศสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

6.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกือ้อนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
9.  ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
10. ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ รักษาการในต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภิาดา  เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ตันรัตนกุล ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

ยางพาราไทย-จีน 
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16. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
17. นายแดง  โฉมทอง ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

และรักษาการแทนผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
18. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
2.  ดร.บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
3.  ดร.อัตชัย  เอ้ืออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน  

วิทยาเขตปัตตานี 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี  หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  ดร.มูอัสซัล  บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร  
6.  ดร.รอฮานิ  เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวหะมะ คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 
1.  ดร.วิสุทธิณี  ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 แทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
2.  ดร.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตตรัง 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม

กล่าวเปิดประชุม ต่อจากนั้น ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน   
2.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  
3.  นายวิจิตร  ณ ระนอง 
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4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ 
5.  นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ 
  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 403(11/2561)  
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1  แผนบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมได้น าเสนอแผนบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมี

ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
➢ วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน 
ภายในปี 2570  

➢ พันธกิจ 
1. สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนา

ภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
2. สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์  มีวินัย ใฝ่ปัญญา      

จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
➢ Strategic Goal 1:  เพ่ิมจ านวนการตีพิมพ์ Publication + Citation แสดงถึงความ 

สามารถที่มีศักยภาพสูง  
❖ Key Objective:  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนานักวิจัยให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น  ทั้งวิจัยพ้ืนฐาน   
และวิจัยประยุกต์  

2. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายวิจัยที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ  
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3. การจัดโครงสร้างเพ่ือเอ้ืออ านวยให้เกิดเป็นองค์ความรู้ กระบวนการด้านการ
จัดการ และการตีพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. การสร้างการยอมรับและให้เกียรติกับผู้ที่มีผลงานด้านการตีพิมพ์สูง (PSU pride) 
พร้อมกับการเพิ่มสวัสดิการพิเศษ เพ่ือตอบแทนความเสียสละและความทุ่มเทต่อการท างาน  

5. การถ่ายทอดองค์ความรู้และการช่วยเหลือจากกลุ่มที่มีผลงานตีพิมพ์สูง (PSU 
pride) โดยการเป็นที่ปรึกษา  

6. สร้างทีมที่เรียกว่า Grant management team เพ่ือดูทุนส าหรับงานวิจัย    
ให้สอดคล้องกับนโยบาย Block grant Flag ship จัดท าแผนผังงานวิจัยและนวัตกรรม IP landscape และเป็น
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง 

❖  Key results (OKRs): ในปี พ.ศ. 2565 เพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์และจ านวน
การถูกอ้างอิง (2,000 ฉบับ/ปี) 

➢ Strategic Goal 2: งานวิจัย นวัตกรรม ช่วยสังคม และประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
Social Industry impact แสดงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประเทศ
ได้จริง 

❖ Key Objectives:  
1. ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานวิจัยบูรณาการเพ่ือตอบโจทย์เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 

และประเทศ ได้แก่ Bio-based Economy, Creative Economy และ Digital Economy  
2. ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบ     

ในระดับชาติสามารถประเมินศักยภาพ IP โดยก าหนด Flagship การขับเคลื่อนจะมุ่งไปที่เครื่องมือทางการแพทย์ 
อาหารทะเลและอาหารฮาลาล โดยมีเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการเกษตรที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน
ตัวส าคัญ  

3. ยุทธศาสตร์ระบบการบริหารภายในเพื่อความคล่องตัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
4. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบ one stop + networking 

consult  
5. PSU Pride ส าหรับกลุ่มที่ท าให้เกิด Social Industrial impact  
6. สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม  

6.1 วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม เกิดการตีพิมพ์ผลงานขายสิทธิบัตร  
6.2 สามารถใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการเมื่อผลงานมีประโยชน์และน าไปใช้ได้จริง  
6.3 วิจัยร่วมกับชุมชน สังคม และจังหวัด  

7. มีระบบการประเมินมูลค่า (Value) และราคางานน าไปสู่ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
และสังคม (Social Industry impact) IP landscape + Value 

8. ระบบ Research innovation match maker  
8.1 การรวบรวมข้อมูลความต้องการโจทย์วิจัยจากรัฐบาล สังคม และเอกชน  
8.2 การขยายรายละเอียดของความต้องการเป็น Research landscape ที่มองเห็น

ความต้องการของพ้ืนที่ของโอกาสการวิจัยทั้งหมด  
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8.3 ข้อมูลนักวิจัยที่เก่ียวข้องและระบบการจับคู่ติดตามความส าเร็จ  
9. สร้าง New innovation platform เพ่ิมความคล่องตัวในการสนับสนุนและติดตาม

ผลงานเหมือน KU Leuven model เช่น การจัดตั้ง Holding Company/บริษัทของมหาวิทยาลัย เพ่ือเกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ  

10. สร้างหน่วยงาน Technology Transfer Sale & Marketing มืออาชีพ (Pitching 
Team ที่มีความสามารถ) เชิงรุก ติดต่อเพ่ือประสานงานวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชน เพ่ือได้โจทย์ปัญหา
ความต้องการขายนวัตกรรมหรือการลงทุนด้านวิจัยนวัตกรรมล่วงหน้า 

❖ Key results (OKRs): ในปี พ.ศ. 2565 มีการเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม  
ที่สามารถขายได้หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ เกิดรายได้มากขึ้น (Price) หรือคุณค่า (Value) มากขึ้น 10 เท่า 

➢ Strategic Goal 3: เพ่ิมการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ (Reputation) แสดงถึง
การถูกยอมรับในความสามารถที่มีประสิทธิภาพสูง 

❖ Key Objectives:  
1. การสร้างหน่วยงานพิเศษ Branding and Reputation  

1.1 มีระบบดึงข้อมูลและวิเคราะห์งานวิจัย นวัตกรรมที่ส าคัญ ประชาสัมพันธ์
แบบ real time  

1.2 มีทีมจัดท าข้อมูล content media photo และ VDO ที่น่าสนใจ  
1.3 มีระบบศูนย์กลางควบคุมช่องทางข่าวสารภายในหรือ Internal PR projects  
1.4 ภายนอก External PR projects ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เชิงรุก (Clip VDO, PSU channel, FB, Line@)  
1.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (YEC, PSU innovation bazaar และกลุ่มทุน

ต่าง ๆ)  
2. สร้างระบบการถ่ายทอดชื่อเสียงในต่างประเทศร่วมกับวิเทศสัมพันธ์  
3. สร้างชื่อเสียงในด้านคุณภาพระบบ Quality certification เพ่ือให้เกิดการยอมรับ 

ตราสัญลักษณ์คุณภาพของ PSU เช่น PSU Food quality หรือ Halal certification  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมกับต่างประเทศ 

❖ Key results (OKRs): ในปี พ.ศ. 2565 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมถูกยอมรับผลงาน
ในวงกว้าง รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เห็นถึงความสามารถและประสิทธิภาพ และเป็นที่รู้จักเป็นอันดับ 1 
ใน 3 ของประเทศ 

➢ Strategic Goal 4:  ระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม Smart system ท าให้การ
บริหารงานวิจัยนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด 

❖ Key Objectives:  
1. สร้างระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารเป็นหนึ่งเดียว PSU One system  

1.1 ผู้วิจัยได้ประโยชน์ คือ โจทย์ที่ตรงและมีประโยชน์ ช่วยการติดตาม ประเมินผล 
จัดการเรื่องผลงานค่าตอบแทนและรางวัล  
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1.2 บริษัทเอกชนสามารถให้โจทย์ตามความต้องการและค้นหานักวิจัยที่เหมาะสม 
รวมถึงมีระบบประกันความส าเร็จและคุณภาพ  

1.3 ทีมบริหาร สามารถวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางงานวิจัยและวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
(trend, road map) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ พร้อมกับสามารถสนับสนุนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  

2. เอ้ืออ านวยให้ความสะดวกในการบริหารจัดการด้านการเงิน เอกสาร และผลงานวิจัย  
3. ช่วยบริหารกลุ่ม Cluster ที่ส าคัญ ให้เกิดประสิทธิภาพตามความต้องการ (Block 

grant management team) 
❖ Key results (OKRs): ในปี พ.ศ. 2565 ระบบ PSU One system ที่มีความสมบูรณ์ 

(100%) ของข้อมูลการวิเคราะห์การบริหารจัดการ การเงิน การติดตามผลงาน และการสนับสนุน 
➢ การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนานักวิจัยให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นทั้งวิจัยพ้ืนฐานและวิจัย

ประยุกต์ โดยมีโครงการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการ โครงการอบรมการเขียน manuscript  การสร้าง
แรงจูงใจและวัฒนธรรมการวิจัย  การม ีPublication Clinic ช่วยปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับเพ่ือการตีพิมพ์ เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานวิจัยบูรณาการ เพ่ือตอบโจทย์เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
ประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายวิจัยที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ  โดยมีการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  การท า Research Roadmap  การมีห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ  การสร้าง
เครือข่ายการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  การเพ่ิมอันดับมหาวิทยาลัย 

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานและนิเวศการวิจัย มีการสนับสนุนห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง การมสีารสนเทศการวิจัย การดูแลมาตรฐานการวิจัย เป็นต้น 

➢ การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ 
  - เป้าหมายและทิศทางการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีการน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากข้ึน  
2. มีความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม

เพ่ิมข้ึน  
3. มีรายรับจากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) เพ่ิมมากขึ้น  
4. มีมูลค่าเพ่ิมและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
5. มีความเป็น World Class/International 

โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ใช้ประโยชน์เศรษฐกิจและมีผลกระทบ

ในระดับชาติ 
2. ยุทธศาสตร์ระบบการบริหารภายในเพื่อความคล่องตัวและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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3. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับภาคเอกชน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมกับต่างประเทศ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ประธานที่ประชุมได้สรุปว่าขอให้มหาวิทยาลัยน าเรื่องดังกล่าว
ไปพิจารณาคิดวิเคราะห์ (Critical) โดยตั้งเป้าหมายในระยะยาว แต่ในขณะเดียวกันในปัจจุบันจะท าอะไร 
ตลอดจนมีแผนงานวิจัยที่ขยายไปสู่นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
อีกครั้งหนึ่งและจากการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสรุปให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ 
ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล คณะกรรมการนโยบายการเงิน   
และทรัพย์สิน ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้อธิการบดีน าประเด็นนี้ไปปรึกษาหารือและขอความช่วยเหลือ
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

ทั้งนี้ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรจะมี Hard facts ของแต่ละ Strategy ที่มหาวิทยาลัยต้องการไปให้ถึง

เป้าหมาย (Target) และต้องน าปัญหาที่มีอยู่ ปัญหาที่เกิดข้ึนในอดีตมาพูดคุยปรึกษาหารือเพ่ือหาทางแก้ไข 
2. ควรวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) เนื่องจากในปัจจุบันมี Disruption    

ในหลายเรื่องอย่างรวดเร็ว เช่น ในด้านพลังงาน  IT  ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น และจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
ม.อ. ควรพิจารณาทบทวนว่าจะมี Core เรื่องยางพารา ปาล์มน้ ามันอีกหรือไม่ และ ม.อ. จะขับเคลื่อนจากจุดปัจจุบัน
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ท าได้จริงอย่างไร และมหาวิทยาลัยต้องการให้สภามหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือใน
เรื่องใดบ้าง  

3. มหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย (Goal) และมี Strategy จ านวนมาก มหาวิทยาลัยต้องประเมินว่า
จากสภาพความเป็นจริง (Reality) ห่างจากเป้าหมายมากแค่ไหน และจากเหตุการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป    
มีเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการประเมิน เช่น PDCA  SWOT  Analysis เป็นต้น 

4. งานวิจัยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าการท างานเป็นทีม แต่ประเด็นส าคัญ
คือมหาวิทยาลัยจะท าอย่างไรให้งานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ปัญหางานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ได้น้อยเป็นปัญหา
ระดับประเทศ ม.อ. จะท าอย่างไรให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุน
ให้อาจารย์ไปเข้าร่วมโครงการ Talent mobility ให้มากขึ้น ซึ่งโครงการนี้ส่งเสริมให้อาจารย์ไปท างานร่วมกับ
ภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และน ามาพัฒนาการท างานในมหาวิทยาลัยต่อไป 

5. การน างานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่ตลาดจะมีผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
(Ranking) แต่ขณะนี้การน าผลงานวิจัยออกสู่ตลาดท าได้ยาก เนื่องจากมีกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่เอ้ือ
ต่อการด าเนินงาน ซึ่งบางมหาวิทยาลัยได้น าผลงานวิจัยออกสู่ตลาดโดยผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ และการจัดตั้ง 
Holding Company 

6. ความก้าวหน้าทางวิชาการ (Academic Growth) เกิดจาก Academic Staff การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐควรเป็นโอกาสในการมีมาตรการในการขับเคลื่อนให้มีงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น         
โดยสภามหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยสอน 12 หน่วยกิต มี Publication        
1 paper/คน/ปี 
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7. คณะเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานวิจัย การขับเคลื่อนแบบเก่าต้อง Transform    
ถ้าแก้ปัญหาการบริหารภายในไม่ได้ มหาวิทยาลัยจะไปไม่ถึงเป้าหมาย การ Transform โครงสร้างเก่าโดยไม่มี
หน่วยงานเพ่ิมขึ้นเป็นความจ าเป็น ซึ่งนอกจากไม่ตั้งหน่วยงานใหม่แล้ว อาจจะยุบหน่วยงานเก่า หรืออาจจ าเป็น
มีการรวมหน่วยงาน (Merge) เข้าด้วยกัน 

8. ควรจะศึกษาว่าท าไมงานวิจัยของ ม.อ. ไม่ก้าวหน้า การวิจัยในมหาวิทยาลัยจะอยู่ใน
คณะเป็นเฉพาะเรื่องมากกว่าการท างานเป็นทีมวิจัย มหาวิทยาลัยต้องให้แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่ท าวิจัยในเรื่องที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนให้สามารถน าผลงานวิจัยดังกล่าวไปเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้ โดยไม่เน้นเฉพาะ
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 

9. มหาวิทยาลัยต้องมีความชัดเจนเรื่องทิศทางการวิจัย งานวิจัยของมหาวิทยาลัย     
ต้องพัฒนาคนในพ้ืนที่และประเทศชาติโดยรวม การพัฒนานักวิจัยต้องค านึงถึงการจัดกลุ่มนักวิจัย แหล่งทุนวิจัย 
คุณภาพงานวิจัย การบริหารจัดการ ซึ่งทุกเรื่องต้องมีความเชื่อมโยงกัน และมหาวิทยาลัยต้องท าแผนพัฒนา     
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ 

10. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้นักวิจัย อาจารย์ ท างานร่วมกับชุมชน ซึ่งจะท าให้
มหาวิทยาลัยมีผลงานด้านสังคมศาสตร์เพ่ิมขึ้น ม.อ. มีศิษย์เก่าที่อยู่ในภาคประชาสังคมและภาคเอกชน        
เป็นจ านวนมาก ซึ่งในอนาคต ม.อ. ควรจะมีการท างานร่วมกับศิษย์เก่าที่อยู่ในภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม
ให้มากขึ้น 

11. ในประเด็นการปรับโครงสร้าง บางมหาวิทยาลัยได้ทดลองด าเนินงานโดยจัดท าเป็น
โครงการที่มีเป้าหมายชัดเจน แล้วมีการประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ ต่อจากนั้นจึงก าหนดโครงสร้าง
ภายหลัง 

12. ในด้าน Financial Model มหาวิทยาลัยได้น าเสนอประเด็นบัญชีส าหรับนักวิจัย 
สนับสนุนการท างานของนักวิจัยในรูปแบบ PSU Credit (Bitcoin) ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้เสนอความคิดเห็นว่าไม่ควรใช้ Bitcoin เนื่องจากคุณสมบัติของ Bitcoin ยังขาดความน่าเชื่อถือ และขาดความ
โปร่งใส 

13. ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Times Higher Education (THE) มีเกณฑ์
ในการวัดความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (Reputation) จะเก่ียวข้องกับการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ
ของอาจารย์ หากผู้บริหารมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์ไปร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 
ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติจะสอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว 
นอกจากนี้ ในด้านการสร้างชื่อเสียงความเป็นนานาชาติ ผู้บริหารของ ม.อ. ควรจะไปท าความรู้จักกับหน่วยงาน
นานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก 

14. ม.อ. เป็นแม่ข่ายในการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา ซึ่งแผนนี้   
มีข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศ ดังนั้น หากมีโอกาสมหาวิทยาลัย
ควรน าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลาเสนอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ เพ่ือเป็นโมเดล
ตัวอย่าง  
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 
5.1  การแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ 
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 402(10/2561) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ได้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
แล้วนั้น ตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้มี     
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  

“ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา 20(5) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้” 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ เลขานุการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ      

2.  ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  

3.  นางสุวิมล  คงพล ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองกลาง    

4.  นางปัทมา  กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
หัวหน้างานการประชุม กองกลาง   

5.  นายทวาทศ  สุวรรณโร ผู้ช่วยเลขานุการ 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  
 

5.2  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามค าสั่งที่ 002/2558 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 โดยได้ประชุม จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งมีรายงานผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1.  ก ากับดูแลการบริหารจัดการฝ่ายบริหาร 
1.1  การพัฒนาทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) กระบวนการเรียนรู้ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เรียกว่า “3V” 

คือ (1) การเพ่ิมมูลค่า (Value Added)  (2) การสร้างเครือข่าย (Value Creation) (3) การสร้างความหลากหลาย 
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(Value Diversity) ซึ่งความรู้ต่าง ๆ จะไม่ได้จ ากัดเฉพาะที่อาจารย์ผู้สอน แต่อาจารย์ผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาท
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) สิ่งส าคัญคือ การด าเนินงานจะต้องมีการประสานความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่อง ปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น เรื่องการสอบ 
การใช้วิธีการวัดผลด้วยการสอบวิธีการเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่ควรให้มีการน าความรู้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ด้วย 

2) ในกระบวนการศึกษาบางประเภทควรมีภาคธุรกิจที่พร้อมจะให้การสนับสนุน
ด้านการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องควบคุม 
(Monitor) และสร้างแรงจูงใจ (Incentive) ให้กับนักศึกษาด้วย 

3) ระบบการบริหารงานบุคคลในอนาคตจะต้องบริหารทุนมนุษย์ (Human 
Capital) กล่าวคือ ให้มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือที่ปรึกษา (Consultant) นอกเหนือจากอาจารย์      
หรือข้าราชการที่มีภาระงานประจ า/บทบาทหน้าที่ประจ าอยู่แล้ว เพ่ือให้บุคลากรภายนอกเป็นก าลังเสริมในการ
พัฒนาและดึงความเป็นเลิศของบุคคล ก่อให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ (New Culture) ภายในองค์กร ซึ่งอาจไม่จ าเป็น 
ต้องท างานแบบเต็มเวลา (Full Time) แต่อาจเป็นรูปแบบการท างานตามโครงการ (Project Based) เช่น    
ด้านภาษาอังกฤษ/การจัดกิจกรรม (Event)/จัดแคมป์ โดยท าสัญญา (Contract) ประมาณ 2 ปี ซึ่งจะท าให้ได้รับ
ผลประโยชน์ (Benefit) ที่คุ้มค่าในอนาคต 

4) ให้มหาวิทยาลัยแสวงหากลุ่มเป้าหมายลูกค้าทางด้านการศึกษาเพ่ิมเติม   
เป็นกลุ่มคนวัยท างานช่วงอายุ 30-60 ปี ที่มีความต้องการศึกษา อบรม หาความรู้ โดยเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอีกทั้งให้แสวงหากลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการศึกษาจากต่างประเทศ เพ่ือรองรับการลดลง
ของปริมาณนักศึกษาในอนาคต  

5) ให้มหาวิทยาลัยกระตุ้นการเรียนการสอนภาษาในชั้นเรียน โดยเฉพาะการสอน
ภาษาอังกฤษให้เป็นการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน (Functional English) และเป็นแหล่งพหุวัฒนธรรม
ของภาคใต้  

1.2  การพัฒนาและนวัตกรรมทางด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) เนื่องจากการพัฒนาจะประสบความส าเร็จได้จะต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้ หากใน

อนาคตมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจมีผลต่อการพิจารณางบประมาณได้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยวางแผน
ด้านงบประมาณท่ีจะมาสนับสนุนควรมีติดต่อกัน 3-4 ปี รวมถึงวิธีการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง 

2) มหาวิทยาลัยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าการสร้างบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก มีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตได้รับประโยชน์ในด้านใด รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยนานาชาติด้วย 

3) ในด้านการค านึงถึงประโยชน์ของชุมชนนั้น มหาวิทยาลัยต้องด าเนินนโยบาย
ไม่ใช้ในลักษณะจากบนลงล่าง (Top Down) และให้ค านึงถึงการลดความเหลื่อมล้ าของชุมชน และระมัดระวัง 
ในส่วนความร่วมมือกับภาคธุรกิจรายใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนด้วย 
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4) ด้านความมั่นคงสามจังหวัดชายแดนใต้ หากมหาวิทยาลัยวางแผนล่วงหน้า
เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based Economy) หรือ การใช้ Internet of Things (IoT) หรือเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์(Creative Economy) จะเป็นการสนับสนุนพื้นที่ให้มีเศรษฐกิจที่ดีย่อมอาจจะช่วยลดความรุนแรง  ที่
เกิดข้ึนได ้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อสังเกต คือ มหาวิทยาลัยควรน ามี
ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งบุคลากร เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.3  การด าเนินงานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่นานาชาติ นโยบายการรับ/   
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติและผลการประเมิน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยควรเช่าหรือเหมาที่พักเอกชนให้เป็นที่พักมหาวิทยาลัย เพ่ือให้

นักศึกษาและอาจารย์โครงการแลกเปลี่ยนสามารถเข้าพักได้โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องลงทุน แต่เป็นผู้บริหารจัดการเอง  
2) เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ (Identity) ของนักศึกษาต่างชาติเป็นเรื่องส าคัญมาก 

เช่น วันที่เข้ามาในประเทศและวันหมดอายุของวีซ่า (VISA) ชื่อที่อยู่ของนักศึกษา สถานที่ติดต่อในต่างประเทศ 
กรณีมีปัญหาบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หากเกิดเหตุขึ้นจะได้ด าเนินการได้ทันท่วงที 

3) มหาวิทยาลัยควรผลักดันกรณีหลักสูตร 2 ปริญญาและได้รับปริญญาบัตร  
จากทั้ง 2 สาขา เป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก 

1.4  การด าเนินงานทางด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) ควรจัดให้มีระบบติดตามผลและประเมินตนเอง (Monitor and Assessment) 

ผลงานบริการวิชาการหรือโครงการท่ีแล้วเสร็จ ว่าผลงานมีคุณภาพจริงและสอดคล้องกับงานที่รับจ้าง 
2) ควรเพ่ิมงานการจัดฝึกอบรม (Training) ใน 4 ปีข้างหน้า เพ่ือก าหนดทิศทาง  

การอบรมเพ่ิมศักยภาพ มหาวิทยาลัยในภูมิภาค สอบถามความต้องการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพของประชาชน      
ในท้องถิ่น ก าหนดทิศทางการเปลี่ยนจากปริญญาบัตร (Degree) เป็นประกาศนียบัตร ซึ่งจะท าให้ขอบเขตการ
ให้บริการการศึกษา (Margin) เพ่ิมมากข้ึน  

2.  ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 2561 

การด าเนินงานเป็นไปตามหลักการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560–มีนาคม 2561 ซึ่งได้รายงานผลการตรวจสอบต่อมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ได้สั่งการให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 17 เรื่อง/หน่วยงาน 
สรุปผลการตรวจสอบส าคัญท่ีต้องปรับปรุง ดังนี้ 

2.1  การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี  
2.1.1 รายได้ค่าหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต 
2.1.2 การเงินงบประมาณและบัญชีการรับ-จ่ายเงินของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
2.1.3 การเงินงบประมาณและบัญชีการรับ-จ่ายเงินของคณะศึกษาศาสตร์ 
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2.2  การตรวจสอบด้านการบริหารพัสดุ 
2.2.1 การบริหารวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงของกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2.3  การตรวจสอบด้านการด าเนินงานและการบริหารจัดการ 
2.3.1 โครงการบริการวิชาการของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2.3.2 การบริหารจัดการของกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
2.3.3 โครงการพัฒนางาน การวินิจฉัยและฟ้ืนฟูการได้ยินในภาคใต้ของคณะแพทยศาสตร์ 
2.3.4 โครงการพัฒนาคน พัฒนางานบริการสุขภาพช่องปาก ผสานสื่อสารสร้างสุข

เพ่ือเด็กใต้ฟันดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
2.3.5 กลยุทธ์ของศูนย์กีฬาและสุขภาพเชื่อมโยงกับกองกิจการนักศึกษา 

2.4  การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

2.5  การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน  
คณะ/หน่วยงานได้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ

ภายในครบถ้วน ได้แก่ การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ    
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ด้านบัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2559 (GFMIS รอบ2/2559) ของกองคลัง วิทยาเขตหาดใหญ่และของวิทยาเขต
ปัตตานี การด าเนินการโครงการบริการวิชาการของส านักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการปฏิบัติงานของกองวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และการเงินงบประมาณ 
และบัญชีการรับ-จ่ายเงินของคณะนิติศาสตร์ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) การจอง/ลงทะเบียนเข้าพักหอพักนักศึกษาให้ใช้ระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  
2) กรณีคณะที่มีภารกิจด้านวิจัย มักเกิดปัญหาด้านเอกสารหลักฐานทางการเงิน

ของโครงการวิจัย ปัญหานักวิจัยไม่ทราบระเบียบการเงิน และปัญหาภาระงานของอาจารย์ผู้วิจัย มหาวิทยาลัย
ควรออกระเบียบการเงินการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ธุรการที่มีความรู้ด้าน
การเงินบัญชี ท าหน้าที่จัดเก็บเอกสารทางการเงินของกลุ่มงานวิจัย/โครงการวิจัย ติดตามเอกสารหลักฐานและจัดท า
สรุปการใช้จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย เพ่ือลดปัญหาที่เกิดข้ึน และสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 

3) มหาวิทยาลัยต้องปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จะยึดติดกับระบบราชการแบบเดิมไม่ได้  

4) ด้านกลยุทธ์ของศูนย์กีฬาและสุขภาพที่เชื่อมโยงกับกองกิจการนักศึกษา 
จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

5) ด้านการเงินงบประมาณและบัญชีการรับ-จ่ายเงินของคณะศึกษาศาสตร์    
ให้หน่วยงานจัดท าประกาศอัตราค่าบริการวิเคราะห์ข้อสอบและค่าตรวจกระดาษค าตอบที่ชัดเจน และจัดท า
บัญชี/ทะเบียนคุมสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
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6) หน่วยงานต้องจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภาพรวมทั้งปีงบประมาณ 
ซึ่งแสดงรายละเอียดของครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังด้วย 

7) ให้ติดตามระบบของโปรแกรมงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ให้มีระบบการ
อนุมัติแก้ไขข้อมูลโดยผู้มีอ านาจ ซึ่งระบบต้องมีการแสดงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแต่ละครั้ง  

3.  ติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance)  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินการด้านการเงินและบัญชี
ตามข้อเสนอแนะในประเด็นการรับเงินรายได้ การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทั้งหมด การจัดท างบการเงิน การเก็บ
รักษาเงินและรายงานเงินคงเหลือ การจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดระบบสอบทานการควบคุม
ภายในทางการเงินและบัญชีระหว่างกัน การติดตามลูกหนี้เงินยืมค้างช าระนาน ซึ่งสถาบันฮาลาลอยู่ระหว่างด าเนินการ
บริหารจัดการ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) สถาบันฮาลาลมีหน้าที่ต้องด าเนินการติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินการด้าน

การเงินและบัญชี แม้ผู้บริหารหรือบุคลากรจะเกษียณอายุแล้ว แต่ความรับผิดชอบของสถาบันฮาลาลยังคงอยู่  
โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศนั้น ควรจะต้องมีการชี้แจงเกี่ยวกับการติดตาม
ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่าย ขั้นตอนการด าเนินงาน และสาเหตุการด าเนินงานล่าช้า  

2) การปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชี และให้หน่วยงานหารือส านักงาน   
การตรวจเงินแผ่นดินด้วย 

3) การมอบอ านาจด้านการเงินให้ผู้อ านวยการบริหารจัดการเองโดยไม่มีผู้ควบคุมก ากับ 
ถือเป็นจุดบกพร่อง มหาวิทยาลัยต้องดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันฮาลาล  เพ่ือไม่ให้มีปัญหาเรื่องหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) และให้มีการติดตามและสร้างระบบที่สามารถใช้อ้างอิงได้ ทั้งเอกสาร ข้อมูล
และตัวบุคคล ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีระเบียบรองรับ  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ตามที่เสนอ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไปพิจารณาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบว่าได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขอย่างไร โดยจัดท าเป็นเอกสารเสนอที่ประชุมแนบพร้อมกับรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอความเห็นว่าการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ จึงขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาว่าอัตราก าลังของหน่วยตรวจสอบภายในมีจ านวนเพียงพอ
และเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและด้านบริหารความเสี่ยงเป็นลักษณะงานที่หาบุคลากร
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มาท างานได้ยาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาเพ่ิมเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านดังกล่าว 
และมหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาจัดสรรอัตราก าลังให้มีความเหมาะสม ตลอดจนมหาวิทยาลัยควรจะส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและด้านบริหารความเสี่ยงให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น ซึ่งอธิการบดี
ได้รับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา 

 
5.3  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 61(6/2561) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับ
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 11 ราย ดังนี้ 

1.1.1 อาจารย์มนุพล  ตั้งทองค า พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา      
โสต ศอ นาสิกวิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.2  อาจารย์วรุตม์  อุ่นจิตสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.3  ดร.จิรวัฒน์  แซ่ตัน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา     
กายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.4  ดร.กฤติกา  แก้วจ านง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 5 
มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.5  ดร.พิสมัย  กิตติภูมิ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.6  ดร.จุฑารัตน์  เอ้ียวกฤตยากร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.1.7  ดร.ปัทมา  เสนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
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ศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8  ดร.วิมลมาศ  ปฤชากุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.9  ดร.นริศรา  มหาธนินวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560  เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง  
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.1.10  ดร.พิสมัย  วัฒนสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.11  ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวัฒน์  คิดดี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา   

คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 
2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัช  จันทนาอรพินท์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชดาภัษท  สุดศิริ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวฟิสิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไปซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา  มหัทธนาดุลย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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1.3  อนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.3.1  รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ส่งหนังสือฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.4  อนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.4.1  ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.5  อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.อาลี สาเมาะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 
สิงหาคม 2558 

1.6  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี  จุลิรัชนีกร ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การตลาด   

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 12 ราย  รองศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย  ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือน
ขั้นสูง จ านวน 1 ราย และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

2.  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

2.1  เห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ราย ดร.อภิรดี  สรวิสูตร 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ โดยก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

2.1.1  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล  ธีระโรจนารัตน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.1.2  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  อ๋องสมหวัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2.1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  ชีวินศิริวัฒน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.1.4  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ  ก าธรเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.2  เห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

2.2.1  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล  ธีระโรจนารัตน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2.2.2  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  อ๋องสมหวัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2.2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  ชีวินศิริวัฒน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.2.4  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ  ก าธรเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานทางวิชาการราย ดร.อภิรดี  สรวิสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเห็นชอบการก าหนดรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ  เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ จ านวน 4 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 
5.4  การแต่งตั้งคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการบริการและ    
การท่องเที่ยว ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขต
ภูเก็ต  ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข  นายวิจิตร ณ ระนอง 
คณบดีคณะวิเทศศึกษา  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัย
รังสิต ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการ
สรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะการบริการและการท่องเที่ยว โดยคณะกรรมการประจ าคณะ

จัดท าแผนพัฒนาคณะ เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะการบริการและการท่องเที่ยว และใช้
ประกอบการพิจารณาการสรรหาคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว  (ในระหว่างที่คณะยังไม่จัดท า
แผนพัฒนาคณะให้ใช้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาสรรหาคณบดีไปพลางก่อน)  เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561 

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการภายในพบบุคลากรคณะการบริการและการ
ท่องเที่ยวเพื่อชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 

4. ออกหนังสือแจ้งกลุ่มต่าง ๆ จ านวน 3 กลุ่ม ในคณะการบริการและการท่องเที่ยว   
คือ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มสาขาการจัดการบริการ กลุ่มสาขาการจัดการท่องเที่ยว เพ่ือจัดด าเนินการ
ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะการบริการและการท่องเที่ยวของแต่ละกลุ่มประชุมปรึกษาหารือกัน 
ในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว กลุ่มละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือก

ผู้แทนกลุ่ม ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยวต่อคณะกรรมการสรรหาฯ กลุ่มละ 
3 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
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5. ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
ที่ปฏิบัติงานในคณะการบริการและการท่องเที่ยวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 (วันที่พบ
บุคลากรคณะการบริการและการท่องเที่ยว) ซึ่งประสงค์จะเสนอผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการบริการ

และการท่องเที่ยว จ านวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการบรกิาร
และการท่องเที่ยว ภายในวันที่ 31 สิงหาคม2561 

6. ออกหนังสือแจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ภายในวันที่ 31 สิงหาคม2561 

7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อ

เบื้องต้นจากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ภายนอก เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการบริการ
และการท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 9 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ จ านวน 6 ราย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 

8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา
โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะและกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ 

ตามแผนพัฒนาคณะ และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนา
กับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา 
จ านวน 2 ราย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 

9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะการบริการ
และการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่ม ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะ กลยุทธ์การน าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และท่ีเป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสม
จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 
24 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา

คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 
เป็นต้นไป 
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5.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 040/2559 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559     
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานภายในวิทยาเขตตรัง ในวันที่ 30 
มิถุนายน 2562 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

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

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

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

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดังนี้ 

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขตท่ีจะด าเนินการสรรหาคณบดี 

จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
3.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ  

1)  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล 
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2)  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ 

3)  นายวิจิตร  ณ ระนอง 

4.  คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน   

เป็นกรรมการ  

1)  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

2)  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

5.  คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

1)  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6.  ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ 

7.  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 

 

5.6  การขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล  หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560 

ตามท่ีคณะทันตแพทยศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

พร้อมกับการเสนอขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากจ านวน 5 คน เป็น 3 คน เนื่องจากไม่สามารถ

สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดได้ 

และมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ซึ่งไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ตามข้อ 10.2.2 ที่ก าหนดให้ “จะต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คน กรณีท่ีมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษา

น้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น    

ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี” โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ผนวกเรื่องการพิจารณาปรับลด

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในคราวเดียวกับการเสนอปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการ

ปรับปรุงหลักสูตร โดยได้เสนอที่ประชุมต่าง ๆ พิจารณาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่ 387(7/2560) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

หลักสูตรดังกล่าว และเสนอไปยัง สกอ. เพ่ือพิจารณา ต่อมาคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ประสานติดตามการ

พิจารณาถึงประเด็นดังกล่าวไปยัง สกอ. และได้รับแจ้งว่ามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงเฉพาะการ

อนุมัติหลักสูตร มิได้กล่าวถึงอนุมัติการขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงไม่สามารถน าประเด็น

การขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไปได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาในประเด็นดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สกอ. ก าหนด คณะทันตแพทยศาสตร์จึง

ขอเสนอเรื่องการขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
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ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 จากจ านวน 5 คน เป็น 3 คน เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับลดจ านวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามท่ีเสนอ 

 

5.7  ขอปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่        

ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา และปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปีการศึกษา 2555 เนื่องจากครบรอบตามระยะเวลา 

การปรับปรุงหลักสูตร และประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าหลักสูตรใหม่โดยควบรวมหลายหลักสูตรเป็นหลักสูตร

เดียวกัน ภายใต้ชื่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ทดแทนหลักสูตร

ดังกล่าว พร้อมทั้งได้แจ้งงดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 และจะขอปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษา    

คนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอขอปิดหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

เป็นต้นไป 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามท่ีเสนอ 

 

5.8  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ก าหนดประเภท คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร พ.ศ. .... 

ตามท่ี ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย
เพ่ือจ่ายเงิน พตก. ให้กับนิติกรที่เป็นข้าราชการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เทียบเท่าที่ ก.พ.อ. ก าหนดหรือรับรองไปแล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งนิติกรที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานนิติการที่มีภาระงานและลักษณะการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับนิติกรที่เป็นข้าราชการ 
ซึ่งปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เปิดโอกาสให้
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนิติกรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐเช่นเดียวกับต าแหน่ง
นิติกรที่เป็นข้าราชการด้วย เพ่ือให้นิติกรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับค่าตอบแทนอ่ืน
นอกจากเงินเดือนพ้ืนฐานเช่นเดียวกับนิติกรที่เป็นข้าราชการ แต่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ มหาวิทยาลัยจึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ที่ให้พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนิติกรได้รับ
เงินค่าตอบแทน ดังเช่นต าแหน่งนิติกรที่เป็นข้าราชการจึงได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
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การก าหนดค่าตอบแทนตามข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวแล้ว 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยน่าจะ
เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร อีกทั้งให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนาม จึงอาจจะไม่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในประกาศ ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยน าเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนข้อบังคับที่เก่ียวข้องอีกครั้งหนึ่ง  

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

6.1  การให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร การเปิดรายวิชา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายวิชา 
การขอเพ่ิม/ปรับลด/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่ 

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

สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 22(4/2561) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร การเปิดรายวิชา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายวิชา การเพ่ิม การปรับลด 
และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการปิดหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
1.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 
1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์  
2.  เห็นชอบการเปิดรายวิชา จ านวน 9 รายวิชา ดังนี ้

2.1  เปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จ านวน 1 รายวิชา คือ 

220-421   ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) หน่วยกิต 
                    Advanced Soil Mechanics 
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2.2  เปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จ านวน 1 รายวิชา 

คือ 

215-478   การบ ารุงรักษาแบริ่งลูกกลิ้งในเครื่องจักรกล 3(3-0-6) หน่วยกิต 

Rolling Element Bearing Maintenance in Machine  

2.3  เปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ (เลือก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จ านวน 1 รายวิชา คือ 

242-437   โครงสร้างคอมไพเลอร์  3(3-0-6) หน่วยกิต 

Compiler Structures 

2.4  เปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (บังคับ) หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

332-108   ฟิสิกส์ประยุกต์  3(3-0-6) หน่วยกิต 

Applied Physics                

332-118   ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ 1(0-3-0) หน่วยกิต 

Applied Physics Laboratory       

2.5  เปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก) ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 

จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

670-121   สุขภาพองค์รวม 2((2)-0-4) หน่วยกิต 

Holistic Health   

670-471   การสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1((1)-0-2) หน่วยกิต 

Communication for Medical Science      

2.6   เปิดรายวิชาในหมวดวิชาบังคับของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยจัดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

650-718   การประเมินและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

ของสุขภาพทั่วไปและสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 1  2(2-0-4) หน่วยกิต 

650-719   การประเมินและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

ของสุขภาพทั่วไปและสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 2   1(1-0-2) หน่วยกิต 

3.  เห็นชอบการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายวิชา  

3.1  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน (บังคับ) ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิด
ให้บริการส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตร    
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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 จ านวน 2 รายวิชา 
ดังนี้ 

332-101   ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1   3(3-0-6) หน่วยกิต  

                    Fundamental Physics I    
332-111   ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 1(0-3-0) หน่วยกิต 

Fundamental Physics Laboratory I   
3.2  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน (บังคับ) ส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จ านวน 2 รายวิชา คือ 
332-102   ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) หน่วยกิต  

Fundamental Physics II    
332-112   ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 1(0-3-0) หน่วยกิต 

Fundamental Physics Laboratory II   
3.3  การเปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

-  รายวิชาในกลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร 

เดิม ใหม่ 

895-011   การคิดเพ่ือสร้างสุข              2((2)-0-4) 
              Creative Thinking 

895-011   การคิดเพ่ือสร้างสุข            2((2)-0-4) 
              Cultivating Happiness through Positivity 

-  รายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561 แผนการศึกษาการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป 

เดิม ใหม่ 

895-174   จุดประกายความคิด                   2(1-2-3) 
     Thought Lightening 

895-174   จุดประกายความคิด                 2(1-2-3) 
     Innovative Thinking 

3.4  เปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาเฉพาะ กลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

-  เปลี่ยนชื่อรายวิชา  

เดิม ใหม่ 

892-261   การแปลเพื่อการใช้งาน               3(3-0-6) 
     Practical Translation 

892-261   พื้นฐานการแปล                 3(3-0-6) 
              Translation Fundamentals 
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-  เปลี่ยนชื่อและปรับค าอธิบายรายวิชา 
เดิม ใหม่ 

892-467   การแปลวรรณกรรมและเรื่องแต่ง   3(3-0-6) 
     Literary and Fiction Translation 
     ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรม ได้แก่ ร้อยกรอง 
เรื่องสั้น นวนิยาย เรื่องแต่งร่วมสมัย การแปลวรรณกรรม
และเรื่องแต่งร่วมสมัย การปรับปรุงงานแปลวรรณกรรม
และเรื่องแต่งร่วมสมัย 

Features of literary texts: poetry, 
short stories, novels; contemporary fictions; 
translating literary texts and contemporary 
fictions; improving translated literary texts and 
contemporary fictions 

892-467   การแปลวรรณกรรม                  3(3-0-6) 
              Literary Translation 
    ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรม ประเภท   
ร้อยกรอง เรื่องสั้น นวนิยาย และวรรณกรรมร่วมสมัย 
การแปลวรรณกรรม การปรับปรุงงานแปลวรรณกรรม 
  

Features of literary texts: poetry, short 
stories, novels and contemporary fictions; 
translating literary texts; improving translated 
literary texts 

3.5  เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลงเลขภายในวงเล็บของหน่วยกิต   
ในรายวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของสัตวแพทยสภา 

-  เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา จ านวน 2 รายวิชา ดังนี ้
รายวิชา เดิม ใหม่ 

145-409  ฝึกงานทั่วไป       
 
 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที่ 3   
จ านวน 180 ชั่วโมง 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที่ 4   
จ านวน 180 ชั่วโมง 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที่ 2  
จ านวน 180 ชั่วโมง 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที่ 3  
จ านวน 180 ชั่วโมง 

145-509  ฝึกงานเลือก        ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที่ 5   
จ านวน 120 ชั่วโมง 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที่ 4  
จ านวน 120 ชั่วโมง 

-  เปลี่ยนแปลงเลขภายในวงเล็บของหน่วยกิตในรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
เดิม ใหม่ 

145-555  ศัลยศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน    3(1-6-2)  145-555  ศัลยศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน     3(2-3-4)  

145-568  ศัลยศาสตร์สัตว์บริโภค             3(1-6-2) 145-568  ศัลยศาสตร์สัตว์บริโภค              3(2-3-4) 

3.6  การปรับเปลี่ยนหมวดวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 จากเดิมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นอยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรี ดังนี้ 

เดิม ใหม่ 
240-101  แนะน าการเขียนโปรแกรม 3(3-0-6) 
             คอมพิวเตอร์  
 

(เดิมอยู่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทุกสาขาวิชา) 

240-101 แนะน าการเขียนโปรแกรม 3(3-0-6) 
            คอมพิวเตอร์  
 

(อยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรีทุกสาขาวิชา) 
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เดิม ใหม่ 
876-102  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
             และการประยุกต์ใช้              
 

(เดิมอยู่ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ) 

876-102 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
            และการประยุกต์ใช้                     
 

(อยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรี สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ) 

3.7  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาบังคับของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 61 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้  

เดิม ใหม่ 
671-819  การป้องกันโรคและการส่งเสริม  2(1-2-3)  
             สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ    
            (Geriatric Oral Health Prevention  

 and Promotion) 

671-819  การป้องกันโรคและการส่งเสริม       3(2-3-4)  
            สุขภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุ    
           (Oral Health Prevention and  
             Promotion for Geriatrics) 

    หลักการ แนวคิด การส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในช่องปากส าหรับผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม นโยบายรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในกลุ่มต่าง ๆ 
กิจกรรมภาคสนาม 

   หลักการ แนวคิด การส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในช่องปากส าหรับผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม นโยบายรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในกลุ่มต่าง ๆ 
กิจกรรมภาคสนาม การท าโครงการในชุมชน 

  Principles and concepts of promotion, 
prevention and holism in oral health care for 
geriatrics; policy, law and universal design of dental 
clinic for elders; Field works 

  Principles and concepts of promotion, 
prevention and holism in oral health care for 
geriatrics; policy and related law, oral health care 
of elderly in various groups; Field works and 
community project 

4.  เห็นชอบการเพ่ิม/ปรับลด/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 40 หลักสูตร ดังนี้ 

4.1  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 คณะศิลปศาสตร์ 

4.2  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 คณะศิลปศาสตร์ 

4.3  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสตูร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 คณะศิลปศาสตร์ 

4.4  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 คณะวิทยาการจัดการ 
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4.5  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

4.6  เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

4.7  เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

4.8  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

4.9  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.10  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ 

4.11  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ 

4.12  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะแพทยศาสตร์ 

4.13  ปรับลดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ 

4.14  เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

4.15  เพ่ิมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2558 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

4.16  เพ่ิมและยกเลิกอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

4.17  เพ่ิมและยกเลิกอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

4.18  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

4.19  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 
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4.20  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

4.21  ยกเลิกอาจารย์ประจ าหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

4.22  ยกเลิกอาจารย์ประจ าหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

4.23  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

4.24  เพ่ิม ยกเลิกอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

4.25  เพ่ิม ยกเลิกอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

4.26  เพ่ิม ยกเลิกอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 

4.27  ปรับลดและเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

4.28  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4.29  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4.30  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4.31  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4.32  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4.33  เพ่ิม ยกเลิกอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4.34  เพ่ิม ยกเลิกอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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4.35  ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตร เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2554 และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 คณะการแพทย์แผนไทย  

4.36  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์  

4.37  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 

4.38  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ที่เปิดสอน ณ วิทยาเขตภูเก็ต  

4.39  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

4.40  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

6.2  การให้ความเห็นชอบการขอเปิดรายวิชา และการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตปัตตานี 

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 20(3/2561) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชา และการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปิดรายวิชาระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

1.1  722-543  สัตวภูมิศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
1.2  722-544  การจัดระบบสิ่งมีชีวิตทางสัตว์ 
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2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ    

8.1  ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

ครั้งที่ วันประชุม สถานที่ประชุม  

405(1/2562) เสาร์ที ่12 มกราคม 2562 กรุงเทพมหานคร 

406(2/2562) เสาร์ที ่16 มีนาคม 2562 วิทยาเขตปัตตานี 

407(3/2562) เสาร์ที ่25 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพมหานคร 

408(4/2562) เสาร์ที ่20 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพมหานคร 

409(5/2562) เสาร์ที ่21 กันยายน 2562 วิทยาเขตหาดใหญ่ 

410(6/2562) เสาร์ที ่16 พฤศจิกายน 2562 กรุงเทพมหานคร 

 
8.2  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 

ที่ประชุมเห็นสมควรก าหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันเสาร์ที่   

12 มกราคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร 
 

เนื่องจากเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งสุดท้ายของปี พ.ศ. 2561 ในโอกาสนี้

ประธานที่ประชุมได้ขอให้นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยอวยพรปีใหม่แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ซ่ึงที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวว่า ภารกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 

บัณฑิต ม.อ. จะต้องเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต ในฐานะที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยขอขอบคุณท่านนายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 






