
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 405(1/2562) 

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562   
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ นพ.จรัส  สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
4. ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ศาสตราจารย์นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
16. นายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายสมพงษ์  เจริญสุข
17. อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ
18. อาจารย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
19. รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

วาระที่ 2 ร่าง ร่ าง 
ร่  าง                     

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 แลว

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 406(2/2562) 
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21. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

22. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

23. ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
25. นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
26. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ  
27. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง  
28. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางสุวิมล  คงพล  
29. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางปัทมา  กาญจนพงศ์  
30. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นายทวาทศ  สุวรรณโร  
  

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
5.  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
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8.  ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักดิ์  จันทรัตน์ 
9.  ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายคมกริช  ชนะศรี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
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 
10. รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
11. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล 210 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.  รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บษุบง  ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกือ้อนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภิาดา  เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
11. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
13. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน  
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ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี  หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.  ดร.มูอัสซัล  บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวหะมะ คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  ดร.ชูศักดิ์  ชูศรี รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
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 9 ราย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน   
2.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  
3.  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล 
4.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ 
5.  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักดิ์  จันทรัตน์ 
9.  นายคมกริช  ชนะศรี 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 404(12/2561)  

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1  ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย          

และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

ได้น าเสนอยุทธศาสตร์การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมี

ประเด็นส าคัญดังนี ้

ตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  

ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ 

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดไว้ว่า คณะกรรมการ 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน

แต่ไม่เกินสามสิบห้าคน และมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 

387(7/2560) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 393(1/2561) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 และครั้งที่ 

403(11/2561) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

รวมจ านวน 34 คน โดยมีนายบัญญัติ จันทน์เสนะ เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

ข้อ 9 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 

2. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

3. ระดมทุน และแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

4. ด าเนินงานที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับภูมิภาค 

ระดับชาติและนานาชาติ 
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5. ประสานงานกับองค์กรหรือชุมชนเพ่ือรับข้อเสนอแนะน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

1. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

1.1 คณะท างานโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ สนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา ม.อ. 

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ และการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมภายใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีนายอนุพาสน์ สุวรรณมงคล เป็นประธานคณะท างาน  

1.2 คณะท างานสนับสนุนการท างานร่วมกับชุมชนและภาคเอกชน การท างาน     

เชิงเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

โดยมีนายนิพนธ์  บุญญามณี เป็นประธานคณะท างาน 

1.3 คณะท างานสร้างเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการและด าเนินธุรกิจ

เองได้ โดยมีนายสุวิทย์  กิ่งแก้ว เป็นประธานคณะท างาน 

1.4 คณะท างานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมี    

นายสมพร  ใช้บางยาง เป็นประธานคณะท างาน 

2. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยประจ าวิทยาเขต เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุน

การด าเนินงานของวิทยาเขตต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละวิทยาเขต จ านวน 5 ชุด  ดังนี้ 

  2.1  คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี       

นายนิพนธ์  บุญญามณี  เป็นประธานคณะอนุกรรมการ 

  2.2  คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าวิทยาเขตปัตตานี  โดยมี

นายสมพร  ใช้บางยาง  เป็นประธานคณะอนุกรรมการ 

  2.3  คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าวิทยาเขตภูเก็ต  โดยมี      

นายจ ารัส  ปิติกุลสถิตย์  เป็นประธานคณะอนุกรรมการ 

  2.4  คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมี

นายเชาวพงศ์  ฐิติสวัสดิ์  เป็นประธานคณะอนุกรรมการ 

  2.5  คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าวิทยาเขตตรัง  โดยมี      

นายแพทย์สมชัย  เจียรนัยศิลป์  เป็นประธานคณะอนุกรรมการ 

แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุม Workshop เพ่ือระดมความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่จะสนับสนุน
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทางการด าเนินงานของ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3 ประเด็น  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แนวทาง/แผนงาน/โครงการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
A1. บัณฑิตมีสมรรถนะสูงพร้อมเข้าสู่ตลาดสากล  
     Global Citizen 

1. การจัดหาแหล่งเงินทุน แหล่งที่เรียนให้แก่นักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะ 
   ความสามารถสู่ระดับสากล   
2. การสร้างความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมให้เกิดระบบการศึกษาในสถาน 
   ประกอบการ (WIL) 
3. ส่งเสริมให้เกิดระบบฐานข้อมูลนักศึกษาที่มีสมรรถนะและทักษะ 
   พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  
4. ส่งเสริมพัฒนาการทักษะสากล (Asian Gate) สร้างเครือข่ายนักศึกษา 
   และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือแลกเปลี่ยน 
   เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

A2. ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็น 
     รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลาย 
     และยืดหยุ่น 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจจัดต้ัง 
   ศูนย์หรือจัดท าหลักสูตร เชิญอาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับมาให้ความรู้ 
   และฝึกทักษะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านภาษา 
   อังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น  

A3. สร้างโอกาสเข้าสู่อุดมศึกษาในกลุ่ม 
     ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 

1. ส่งเสริมให้เกิดระบบช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
   เช่น Small Business สร้างอาชีพและรายได้ด้วยตนเอง การท างาน 
   ในมหาวิทยาลัยหรือห้างร้านต่าง ๆ เพ่ือให้ทุนการศึกษา เป็นต้น 
2. ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมโอกาสเข้าสู่อุดมศึกษาในกลุ่มเปราะบาง  

1.2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 

B1. เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     ทุกช่วงวัยในระดับจังหวัด ภาค ประเทศ  
     และสากล เพื่อเตรียมคนสู่การพัฒนา 
     ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร 
     ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ 

1. ส่งเสริมให้เกิด PSU Academy เป็นสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   ที่มีลักษณะเป็นทั้งแบบ Degree และแบบ Non Degree  
   เช่น การอบรมคอร์สระยะสั้นที่น่าสนใจและเป็นความต้องการ  
 - การตัดต่อวิดิทัศน์เพื่อท า Content digital ที่สามารถสร้างรายได้ 

 ให้แก่ผู้เรียน 
 - หลักสูตรพิธีฮัจญ์ สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเดินทางไปประกอบ 

 พิธีฮัจญ์เมื่อส าเร็จหลักสูตร 
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2. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมมูลค่างานวิจัยและนวัตกรรมทั้งเชิงพาณิชย์และการสร้างประโยชน์
ให้กับสังคม 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แนวทาง/แผนงาน/โครงการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
C1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การใช้ 
     ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเพ่ือการพัฒนา 
     สังคม 

1. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายเพ่ือชี้เป้าโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ  
   ให้กับ ม.อ. 
2. ส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยและบุคลากร  
3. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้เพ่ิมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจากงานวิจัย 

 และนวัตกรรม ทั้งด้านเกษตรแปรรูป เกษตรเพ่ือพาณิชย์ เกษตรเพ่ือ 
 ครัวเรือน/ชุมชน เกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม และท่องเที่ยวชุมชน โดยมี 
 กระบวนการขับเคลื่อนไปสู่การตัดสินใจในเชิงนโยบาย (ภายใต้ความ 
 ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา) 

C2. นโยบายสาธารณะเพ่ือการขับเคลื่อน 
     สังคม 

4. ส่งเสริมและสร้างช่องทางให้มีการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เก่ียวกับ 
   คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้ 

 ประโยชน์ในพื้นท่ีภาคใต้  
5. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับคณะกรรมการต่าง ๆ  
   ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 ฐานรากของชุมชน และการเจริญเติบโตของจังหวัดที่มีวิทยาเขตตั้งอยู่  

3. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเฉพาะเสถียรภาพด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แนวทาง/แผนงาน/โครงการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
3.1 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
D3. ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน 
 

1. วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตภูเก็ต 
    ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง Medical Hub ที่หาดใหญ่และภูเก็ต โดยการ 
    รว่มลงทุนกับมืออาชีพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ และการมีส่วนร่วมกับคณะ 
    ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2. วิทยาเขตปัตตานี 
    ส่งเสริมให้มีการตั้งโรงงานผลิต/แปรรูปอาหารฮาลาล โดย ม.อ.  
    เป็น OEM หาบริษัทร่วมลงทุนและกระจายสินค้าให้ชุมชน/ท้องถิ่น 
    เข้ามามีส่วนร่วม 
3. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
    3.1 ส่งเสริมให้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเข้าไปท างานร่วมกับหน่วยงาน 
         ที่รับผิดชอบเพ่ือท าให้เกิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
         เช่น การด าเนินงานผนวกกับโครงการคาบสมุทรภาคใต้ของ 
        ประเทศไทยในฐานะสะพานเชื่อมโลกฯ  
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แนวทาง/แผนงาน/โครงการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
D3. ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน 

 
3.2 ส่งเสริมให้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีด าเนินการเรื่องเมืองสมุนไพร 
     ร่วมกับจังหวัด 
3.3 ส่งเสริมให้มีการน าที่ดินและทรัพยากรต่าง ๆ ของวิทยาเขต 

          สุราษฎร์ธานีมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากข้ึน 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   ได้แสดงความชื่นชมการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยและประธานที่ประชุมขอให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งภายในระยะเวลา 1 ปี  

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปไดด้ังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรปรับระบบคิด (Mind set) ในการท างาน โดยมหาวิทยาลัยต้องท างาน

ร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก และผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดความรู้สึก
ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. ในด้านโครงสร้างของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ และคณะท างานชุดต่าง ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มารองรับการด าเนินงานทั้งในด้านเลขานุการและการติดต่อประสานงาน  

3. ยุทธศาสตร์ที่น าเสนอเป็นภาพใหญ่ที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยต้องท างานเพ่ือพัฒนา
ประเทศชาติและพัฒนาพ้ืนที่ โดยหลักการนี้สอดคล้องกับการบริหารมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่ให้ความส าคัญ  
เรื่องงานวิชาการเพ่ือสังคมหรือพันธกิจสัมพันธ์สาธารณะ (Public engagement) ซึ่งตามหลักการของงานวิชาการ 
เพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยต้องทบทวนข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมฯ เช่น การก าหนดหน้าที่ให้
คณะกรรมการส่งเสริมฯ มีหน้าที่ระดมทุน และแสวงหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย ซึ่งในข้อนี้ควรปรับเป็นการ
สนับสนุนทรัพยากร เช่น การเสนอโจทย์ปัญหาในพ้ืนที่ หรือโจทย์ในการพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจนการสนับสนุน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิธีคิดแบบงานวิชาการเพ่ือสังคม  ทั้งนี้ เมื่อใช้หลักการดังกล่าว
มหาวิทยาลัยต้องใช้หลักการบริหารจัดการ (Management) ต้องท างานในเชิงรุกและบูรณาการภารกิจร่วมกัน
ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงคุณงามความดีของสังคม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เพ่ือให้การท างานเกิดผลดีอย่างแท้จริง 

4. ตามทฤษฎีการศึกษาสมัยใหม่จะให้ความส าคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(Learning experience) เช่น การเรียนด้านเกษตร ผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ในด้านนี้คือ เกษตรกร และมหาวิทยาลัย
จะท าอย่างไรให้ผู้ที่เรียนเกษตรได้เรียนรู้ประสบการณ์โดยตรงจากเกษตรกร ซึ่งจะท าให้เกิดเป็นรูปแบบเครือข่าย 
(Network Model)  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการส่งเสริมฯ มีเครือข่ายที่เข้มแข็งก็จะสามารถสนับสนุนการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยได้ และคณะกรรมการส่งเสริมฯ จะช่วยสร้างรูปแบบการศึกษาในรูปแบบใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ที่น าเสนอมีจ านวนมาก มหาวิทยาลัยต้องเลือก 
และจัดล าดับความส าคัญ ซึ่งในระยะแรกมหาวิทยาลัยควรจะเลือกท าโครงการหรือกิจกรรมที่ท าแล้วมีโอกาส  
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จะประสบความส าเร็จสูงก่อน โดยต้องมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ระหว่างกรรมการส่งเสริมฯ กับมหาวิทยาลัย
ให้มีความชัดเจน และหากประสบความส าเร็จมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ  

6. มหาวิทยาลัยต้องวิเคราะห์จุดอ่อนที่ต้องการให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ เข้ามาช่วยเหลือ      
ในกิจกรรมดังกล่าวของมหาวิทยาลัย เช่น ด้านการเรียนการสอน การหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา   
ด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

7. การน าจุดแข็งของมหาวิทยาลัยคือ การน าวิชาการ น าความรู้ไปช่วยเหลือชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น วิทยาเขตหาดใหญ่มีจุดแข็งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แต่ยังไม่ได้น าความรู้ดังกล่าวไปเชื่อมโยง
กับพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความต้องการความรู้ด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก  รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีความรู้
ด้านยางพารา ปาล์มน้ ามัน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะช่วยชาวสวนยางให้อยู่รอดได้อย่างไร โดยมหาวิทยาลัยสามารถ   
ที่จะร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมฯ ในการขยายงานของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าได้ จึงขอให้ฝ่ายบริหาร   
ของมหาวิทยาลัยรับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ว่าจะให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ และศิษย์เก่าได้เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยได้อย่างไร  

8. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ในหลายด้านจึงควรน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจ SMEs เช่น การศึกษาวิจัยเรื่องกะลามะพร้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีจ านวนมากในภาคใต้ วิทยาเขตภูเก็ต
ซึ่งมีความรู้ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น   

9. การมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ ประจ าวิทยาเขตต่าง ๆ ช่วยให้วิทยาเขตสามารถ
ท างานเชื่อมโยงกับท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ซึ่งจะท าให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน 
(University Engagement) ที่มีโครงสร้างความเชื่อมโยงในการพัฒนาพ้ืนที่และสามารถท างานได้ในระยะยาว   
ซึ่งอนุกรรมการส่งเสริมฯ จะมีส่วนช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ชุดใหญ่ได้มาก 

10. คณะกรรมการส่งเสริมฯ  เป็นอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย         
ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมฯ ควรเป็นผู้ที่มีจิตใจอยากช่วยเหลือมหาวิทยาลัย  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรประสาน
ความเชื่อมโยงกับกลุ่มศิษย์เก่าที่มีความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัยให้เข้ามาเป็นกรรมการและสนับสนุน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

11. ในการท างานเชื่อมโยงกับศิษย์เก่าควรมีการทจัดท าอย่างเป็นระบบมากกว่าการ
ประสานงานเฉพาะตัวบุคคล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การมีระบบในการระดมทุน เป็นต้น 
และในด้านการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยต้องร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าในการจัดท าข้อมูลดังกล่าว 

12. มหาวิทยาลัยต้องแสดงความผูกพันกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โดยการท าให้ศิษย์เก่าได้เข้ามามีบทบาทในในการช่วยเหลือมหาวิทยาลัย เช่น ในการรณรงค์ให้นักเรียนในพ้ืนที่
ภาคใต้มีความสนใจเข้ามาศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของ ม.อ. เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาจ านวนนักศึกษาที่มีน้อยลง     
ในบางวิทยาเขต ซึ่งในหลายสถาบันการศึกษา ศิษย์เก่าได้เข้าไปเยี่ยมโรงเรียนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ือจูงใจ
นักเรียนให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  
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13. ในการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ควรมีหน่วยงาน หรือฝ่ายเลขานุการ      
ที่ติดตามเรื่อง ตลอดจนช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะท างานสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ  

14. ควรมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ เพ่ิมเติมคือ อนุกรรมการส่งเสริมฯ   
ด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก อนุกรรมการส่งเสริมฯ ควรจะด าเนินงานเชิงรุก และขณะนี้
หลายสถาบันได้ใช้ช่องทางโทรทัศน์ดิจิตอลเป็นสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย 

15. ศิษย์เก่า ม.อ. มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับโครงสร้าง
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งศิษย์เก่าเป็นคณะ จังหวัด และภาค และจัดให้มีตัวแทน
จากกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาเป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่าส่วนกลางด้วยจะท าให้สมาคมศิษย์เก่ามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

16. มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาจัดกิจกรรม จัดหลักสูตร หรือจัดอบรมคอร์สระยะสั้น 
ให้ความรู้ในเชิงวิชาการแก่ศิษย์เก่าตามความสนใจ ซึ่งจะท าให้ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งข้ึน 

17. ม.อ. มีโรงพยาบาลและโรงพยาบาลทันตกรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ศิษย์เก่า โดยจัดให้มีช่องทางติดต่อประสานงาน 
ได้โดยตรง 

 18. มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณารวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
โดยให้สมาคมศิษย์เก่าสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์มากกว่าการให้สมาคมศิษย์เก่าเป็นผู้ด าเนินการ  
เนื่องจากสมาคมศิษย์เก่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตามวาระ อาจจะท าให้การด าเนินงานไมต่่อเนื่อง 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย สรุปได้
ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ให้ชัดเจน มีความเหมาะสมและอยู่บนพ้ืนฐาน
ความเป็นจริง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีแนวคิดว่า ม.อ. จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน แต่หาก ม.อ. จะเป็นมหาวิทยาลัยที่รองรับการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ภาคใต้มากกว่า   
การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัยในระดับโลก หรือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน โดยหลักการแล้วภารกิจ
ดังกล่าวจะแตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยอาจจะเลือกเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในบางสาขา 
และมีหลักเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นแก้ปัญหาในพ้ืนที่ จึงขอให้อธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพิจารณา
ประเด็นนี้อย่างจริงจัง  

2. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งหน่วยงานที่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรภาคใต้ 
เนื่องจากในปัจจุบันนี้พืชเศรษฐกิจของภาคใต้ราคาตกต่ าเป็นอย่างมาก ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิขอให้อธิการบดีน าประเด็นนี้ไปพิจารณาร่วมมือกับคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยเป็นโครงสร้างของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน ต้องพัฒนาในเชิง
ให้ความรู้ด้านวิชาการกับสังคมภายนอก ตลอดจนให้ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของศิษย์เก่า 
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4. การเรียนการสอนสมัยใหม่นั้นมหาวิทยาลัยควรให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์
นอกพ้ืนที่ ให้ได้เรียนรู้และสัมผัสกับปัญหาของสังคม 

5. งานวิจัยของมหาวิทยาลัยต้องมีการบูรณาการ โดยเป็นโจทย์ที่มหาวิทยาลัยต้องคิดใหม่       
ทุกคณะ/หน่วยงานต้องท างานร่วมกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยควรมีการปรับโครงสร้างใหม่ที่ปัจจุบันยังแบ่งแยกเป็น
คณะต่าง ๆ ตลอดจนต้องปรับโครงสร้างบุคลากร ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท างานบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์กับชุมชนมากขึ้น 

6. อาจารย์ของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งยังท างานวิจัยอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับตนเอง 
(Comfort Zone) มากเกินไป ท าให้งานบริการวิชาการแก่ชุมชนขับเคลื่อนได้ยาก 

7. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่นั้น ส่งผลให้บางโครงการหรือกิจกรรม
ขาดความต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าโครงการใดเป็นกิจกรรมที่ดีมหาวิทยาลัยก็ควรจะ
ด าเนินการต่อเนื่อง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
จากการสัมมนาสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2561 และการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 404(12/2561) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายชุดต่าง ๆ จ านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล นั้น มหาวิทยาลัยจึง
เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
1.1  ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย กรรมการ 
1.2  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการ 
1.3  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการ 
1.4  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการ 
1.5  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการ 
1.6  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการ 
1.7  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เลขานุการ 
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
1. ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านวิชาการ

ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงแนวคิดและทิศทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยกับระดับ     
สภามหาวิทยาลัย 
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2. ก ากับการบริหารงานวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐาน    
ทางวิชาการท่ีมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการท่ีสนองตอบสู่ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 

3. บูรณาการการด าเนินการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเอกภาพ   
ในการพัฒนาและด าเนินงานในภาพรวม  

4. รับมอบการตัดสินใจและหรือกลั่นกรองงานให้สภามหาวิทยาลัย 
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และหรือคณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานการ

ก ากับการบริหารงานวิชาการในมิติต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็น 
6. อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

2.  คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล 
2.1  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการ 
2.2  ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการ 
2.3  นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการ 
2.4  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
2.5  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
2.6  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ เลขานุการ 
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล 
1. ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระบบ

บุคลากรให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงแนวคิดและทิศทางการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย    
กับระดับสภามหาวิทยาลัย 

2. ก ากับ ดูแล การพัฒนาระบบบุคลากรและแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล   
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีธรรมาภิบาล ให้สามารถใช้ศักยภาพความต่าง ทักษะ ความช านาญเฉพาะทางสู่การ
ตอบโจทย์การด าเนินงาน มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมได้  

3. บูรณาการให้การด าเนินงานในภาพรวมของบุคลากรเกิดความเป็นเอกภาพในระบบ
การบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต 

4. รับมอบการตัดสินใจและหรือกลั่นกรองงานให้สภามหาวิทยาลัย 
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และหรือคณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน   

ด้านการบริหาร และพัฒนาระบบบุคลากรได้ตามความจ าเป็น 
6. อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

3.  คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
3.1  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ 
3.2  นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการ 
3.3  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการ 
3.4  นายสมพงษ์  เจริญสุข    กรรมการ 
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3.5  รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการ 
3.6  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการ 
3.7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต กรรมการ 
3.8  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการ 
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
1. ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะให้ระบบบริหารการเงิน       

มีเสถียรภาพ และการบริหารจัดการสินทรัพย์ และการลงทุนหรือร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกระจายตัวอย่างทั่วถึงให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงแนวคิดและทิศทางการจัดการทรัพยากร
งบประมาณ/การเงินของมหาวิทยาลัยกับระดับสภามหาวิทยาลัย 

2. ก ากับ ดูแล และบูรณาการการบริหารจัดการงบประมาณ/การเงินของมหาวิทยาลัย    
ให้เป็นไปตามกรอบการด าเนินงานในลักษณะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและในระบบการบริหารมหาวิทยาลัย
หลายวิทยาเขตที่มุ่งให้เกิดสัมฤทธิผล ความคุ้มค่าและประสิทธิผลสูงสุด  และสามารถตอบโจทย์การพัฒนา   
อย่างยั่งยืน 

3. รับมอบการตัดสินใจและหรือกลั่นกรองงานให้สภามหาวิทยาลัย 
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และหรือคณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานทางการ

บริหารการเงิน และการบริหารจัดการทรัพย์สินตามความจ าเป็น 
5. อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
4.1  ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช กรรมการ 
4.2  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการ 
4.3  ศาสตราจารย์นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการ 
4.4  รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการ 
4.5  รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการ 
4.6  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน เลขานุการ 
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
1. ก าหนดโครงสร้างระบบและกลไกการติดตามประเมินผล  
2. ประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี  

และผู้อ านวยการที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงาน  
3. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายแต่ละชุด เมื่อด าเนินงานไปแล้วสามารถน าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงแก้ไขอ านาจหน้าที่ได้ภายหลัง  

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. คณะกรรมการนโยบายเป็นกรรมการระดับนโยบายไม่ใช่กรรมการระดับบริหาร

จัดการ ซึ่งฝ่ายบริหารมีอิสระในการบริหารงานต่าง ๆ 
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2. คณะกรรมการนโยบายทั้ง 4 ชุด ควรจะมีบทบาทในการเสนอแนะโครงสร้าง   
และระบบการด าเนินงานที่จะช่วยให้สภามหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปสนับสนุนและก ากับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  

3. มหาวิทยาลัยจะต้องปฏิรูป (Reform) การด าเนนิงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ 
นโยบายบริหารบุคคลที่จะต้องท าโครงสร้างเพ่ือปฏิรูประบบ Reward system ให้การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่และประเทศชาติ 

4. ในการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย ควรจะก าหนดให้สามารถ
ท าได้ทั้ง 2 ทาง คือ Button up และ Top down รวมทั้งสามารถเสนอเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยน าไปด าเนินการได้ 

5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน 
ดังนั้น กรรมการนโยบายชุดใดต้องการความคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเข้าร่วมประชุมได้ 

6. คณะกรรมการนโยบายแต่ละชุดประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย       
หากกรรมการนโยบายต้องการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยงานสามารถน าเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งเพ่ิมเติมได้ หรืออาจจะเป็นการเชิญเข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องโดยไม่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 

7. สภามหาวิทยาลัยสามารถใช้ groupmail: psu-council@group.psu.ac.th 
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ซึ่งหลายสถาบัน groupmail 
กลายเป็น Community ดังนั้น หากคณะ ส่วนงาน หรือวิทยาเขตใดมีปัญหาอยากจะขอค าปรึกษาสามารถส่ง
เรื่องทางช่องทางดังกล่าวได้ 

 
5.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2562 

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจ าทุกปี 
โดยได้เชิญผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในโอกาสเดียวกันด้วยนั้น ส าหรับการพิจารณา   
มอบปริญญากิตติมศักดิ์จะต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

“ข้อ 8  ให้คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษาท าหน้าที่
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ดังนี้ 

8.1  องค์ประกอบ 
8.1.1 อธิการบดี ประธาน 
8.1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย สาขาวิชาละ

หนึ่งคน จาก 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8.1.3 ประธานสภาอาจารย์ 
8.1.4 รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบงานวิชาการท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
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8.2  อ านาจหน้าที่ 
ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและหรือ

พิจารณากลั่นกรองรายชื่อจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 8 โดยให้มีหน้าที่รวบรวมและเสนอข้อมูลต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์” 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ประจ าปี 2562 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ ์ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธาน 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย กรรมการ 

(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
3.  ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช กรรมการ 

(สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
4.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการ 

(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
5.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 
6.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 
5.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามหนังสือที่ ศธ 0511/ว74 ลงวันที่ 19 มกราคม 2550 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ 
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งมติของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 เสนอแนะให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดให้้มี
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและ      
ผู้้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3 - 5 คน และมีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ และปฏิบัติงานด้านธุรการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง และได้มี     
พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ซ่ึงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
397(5/2561) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ ได้มีการประชุมด าเนินการ
ยกร่างข้อบังคับดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 และ 20 มิถุนายน 2561 และเสนอที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งที่ประชุม
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มีมติเห็นว่า ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดเกี่ยวกับจ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา อ านาจหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตลอดจนการประชุมและวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบที่จะให้มีขึ้นตาม
ข้อบังคับนี้ไม่ได้มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 จึงเห็นว่าสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 23 และมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 23(18) แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้  มหาวิทยาลัยอาจจะใช้วิธีการเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่จ าเป็นต้องจัดท าข้อบังคับ ซึ่งจะเอ้ือให้การท างานด้านมาตรฐานการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบท าได้สะดวกและยืดหยุ่นมากกว่า จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

1.  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.  นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข   กรรมการ        
ทั้งนี้ ส าหรับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยให้ใช้กฎบัตรฉบับเดิม   

ที่ถือปฏิบัติอยู่ไปพลางก่อน หากคณะกรรมการตรวจสอบฯ จะปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากขึ้น   
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นว่าเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความส าคัญต่อการบริหาร
องค์กรเป็นอย่างมาก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าว ประธาน
ที่ประชุมจึงขอให้อธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยน าประเด็นนี้ไปพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยควรจะมี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 

 
5.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ 

ตามความในข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ประกอบด้วย  

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ  
2. อธิการบดี       รองประธานกรรมการ  
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน  กรรมการ  

 (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1 คน  
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 คน  
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1 คน)  
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4. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   กรรมการ  
5. รองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ  
6. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่     ผู้ช่วยเลขานุการ 

และตามที่มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ตามค าสั่งที่ 
071/2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย  

1. ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี  ประธานกรรมการ  
2. อธิการบดี  กรรมการ  
3. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช  กรรมการ  
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์  กรรมการ  
5. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ  กรรมการ  
6. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรรมการ  
7. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ  
8. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  ผู้ช่วยเลขานุการ 
เนื่องจากได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ตามประกาศฯ ลงวันที่ 
29 มกราคม 2561 เพ่ือให้การแต่งตั้งบุคคลเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ดังนี้  

1. แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน เป็นประธานกรรมการ  
2. แตง่ตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ  
   ประกอบด้วย  

2.1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    จ านวน 1 คน  
2.2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จ านวน 1 คน 
 3.3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จ านวน 1 คน 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ประธานกรรมการ 
2.  ศาสตราจารย์นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการ 

(สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข   กรรมการ 

(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)        
4.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการ 

(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
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นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่าส าหรับบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยควรจะมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการคัดเลือกผู้ที่เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานต่อ  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยอย่างมาก    

 
5.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 041/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558      
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ในวันที่ 31 
สิงหาคม 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 

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่าจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
และข้อ 16 บทเฉพาะกาล ในระหว่างที่มิได้แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ให้ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เลขานุการไปพลางก่อน 
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการ 

4. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ 

5. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการ 

6. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

7. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  กรรมการ 

8. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  กรรมการ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ 

10.  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 

 

5.6  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 043/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558      

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์  สังข์ทอง ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ในวันที่ 31 

สิงหาคม 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 
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5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

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

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่าจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
และข้อ 16 บทเฉพาะกาล ในระหว่างที่มิได้แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ให้ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เลขานุการไปพลางก่อน 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้ 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กรรมการ  
3. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการ 
6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
7. คณบดีคณะรัฐศาสตร์  กรรมการ 
8. คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ 
9. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรรมการ  
7.  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 
 

5.7  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1769/2558 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558      

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา  เวทย์ประสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นั้น 
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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 

ให้กรรมการสรรหาคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่จนแล้วเสร็จ แม้ว่าจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่แล้วนั้นก็ตาม 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังไม่ได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” 
และข้อ 16 บทเฉพาะกาล ในระหว่างที่มิได้แต่งตั้งผู้ อ านวยการส านักงานสภา

มหาวิทยาลัย ให้ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เลขานุการไปพลางก่อน 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนี้ 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการ 
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5. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการ 
6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
7. คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว  กรรมการ 
8. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 
9. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ 

 
5.8  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 57 ก าหนดไว้ว่า “ให้ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
ทุกรอบปีบัญชี” นั้น 

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
สงขลาเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว    มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสงขลาเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 หรือตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ   

 
5.9  การขอจ าหน่ายหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาคงค้างของนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่  

ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2543 – 1/2554 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามหนี้สินค่าธรรมการศึกษาของนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่

ในระบบโปรแกรมลงทะเบียน ซึ่งแนวการปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีระบบการลงทะเบียนล่วงหน้า
ผ่านระบบโปรแกรม แล้วนักศึกษาค่อยช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภายหลัง แต่เนื่องจากมีนักศึกษาบางราย  
ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่เข้าเรียน ตกออกพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา บางรายยังไม่ได้ช าระเงิน และบางราย
ช าระเงินแล้วแต่ไม่ได้น าหลักฐานการช าระเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยมาแสดงเพ่ือขอรับ
ใบเสร็จรับเงินค่าคงทะเบียน ซึ่งไม่ได้ปลดหนี้ออกจากระบบโปรแกรมลงทะเบียน ท าให้มีลูกหนี้คงค้างค่าธรรมเนียม
การศึกษาในระบบโปรแกรมลงทะเบียนมีข้อมูลหนี้สินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
ค้างช าระในระบบตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2543 - 1/2554 วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 1,569 ราย เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 20,961,781 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามทวงหนี้ และตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลการลงทะเบียน
ในระบบโปรแกรมลงทะเบียนแล้ว ณ ปัจจุบันคงเหลือลูกหนี้คงค้างในระบบ จ านวน 204 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 
2,750,454 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการด าเนินการเพ่ือจ าหน่ายหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัย    
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ไม่สามารถติดตามลูกหนี้ค้างช าระดังกล่าวได้ และคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที ่3/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ได้มีข้อคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนการติดตาม
หลายครั้งแล้วเห็นควรให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ขอให้มหาวิทยาลัยจัดท าเอกสารข้อมูลรายละเอียดหนี้ค่าธรรมเนียม 
การศึกษาคงค้างของนักศึกษาแต่ละรายว่ามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามหนี้สินอย่างไรพร้อมทั้งข้อมูลเหตุผล
ที่ไม่สามารถติดตามหนี้สินและขอจ าหน่ายหนี้ดังกล่าว โดยให้ส่งรายละเอียดเอกสารให้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
และนายสราวุธ เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาหากกรรมการฯ ทั้ง 2 ท่านพิจารณาแล้ว
เห็นชอบขอถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการจ าหน่ายหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาคงค้างของนักศึกษาวิทยาเขต
หาดใหญ่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2543 – 1/2554  

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

6.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 ข้อ 10 

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

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 033/2559  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแลว้ 
วิทยาลัยอิสลามศึกษาจึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิทยาลัยอิสลามศึกษาชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 
ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2563  ดังนี้   

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษา 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ที่ปรึกษา 
3.  นายแพทย์สมหวัง  อภิชัยรักษ์ ที่ปรึกษา 
4.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่ปรึกษา 
5.  นายมะรอปี  เง๊าะ ที่ปรึกษา 
6.  นายมะรอมือลี  สาแม็ง ที่ปรึกษา 
7.  นายมูห าหมัด  บินลาเตะ ที่ปรึกษา 
8.  คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา ประธานกรรมการ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศกัดิ์  ดือเระ กรรมการ 
10. ดร.อับดุลฮาดี  สะบูดิง กรรมการ 
11. ดร.อัสมัน  แตอาลี กรรมการ 
12. ดร.หมะหมูด  หะยีหมัด กรรมการ 
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13. ดร.ธวัช  นุ้ยผอม กรรมการ 
14. ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี  อัซซอลีฮีย์ กรรมการ 
15. นายอิสมาแอ  ระนี กรรมการ ผู้จัดการและเลขานุการ 
16. นางเจ๊ะรูฮานา  บากา ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบ ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้ 

เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
1 ครั้งที่ 398(6/2561)

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 
มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นระบบเชิงรุก 
โดยให้น าเรื่องหลักเกณฑ์และแนวคิดการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ภายในเดือนสิงหาคม 2561 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
ไปด าเนินการ 

2 ครั้งที่ 398(6/2561)
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 

มหาวิทยาลัยควรจะมีมาตรการเพิ่มอันดับ 
Ranking ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่อง 
Internationalization 
 

อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรมและรองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์รับไปด าเนินการ 

3 ครั้งที่ 398(6/2561)
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 

มหาวิทยาลัยควรมีกลไกการมีศาสตราจารย์
กิตติมศักดิ์ โดยจัดเป็น Strategy       
ของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีและรองอธิการบดี  
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมไปด าเนินการ 

4 ครั้งที่ 398(6/2561)
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 

มหาวิทยาลัยควรปรับการเรียนการสอน 
ในระดับปริญญาเอก โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็น 
Student as Co-Producer ที่ตอบโจทย์
ปัญหาของชุมชนและประเทศ โดยให้
รวบรวมข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ภายใน 6 - 7 เดือนรวมทั้งให้มีการก ากับ
ติดตามและประเมินผลทุก 1 - 2 ปี 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ไปด าเนินการ 

 

http://meeting.psu.ac.th/meeting/EM7/12561/7.1_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF.pdf
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เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
5 ครั้งที่ 398(6/2561)

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 
จัดให้มีการ Retreat สภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ
ให้เกิดความชัดเจน 

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

6 ครั้งที่ 398(6/2561)
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 

มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
และเป็นแหล่งรายได้ โดยประธานที่ประชุม
ได้ขอให้ ดร.ประสาร ไตรรัตนว์รกุล เป็นผู้ให้
ค าแนะน าในเรื่องการบรหิารจัดการทรัพย์สิน 

อธิการบดี รองอธิการบดี      
ฝ่ายบริหารและการเงิน  
และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และนโยบายสาธารณะรับไป
ด าเนินการ 

7 ครั้งที่ 398(6/2561)
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 

มหาวิทยาลัยควรใช้ทรัพยากรที่อยู่ให้เกิด
ประโยชน์ ควรเชิญชวนบริษัทห้างร้าน 
แบรนด์ต่าง ๆ เข้ามาลงทุนหรือจัดท าเป็น
โครงการ CSR เพ่ือน าผลประโยชน์ไปใช้ใน
การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ 

อธิการบดี รองอธิการบดี 
ฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 
และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รับไปด าเนินการ 

8 ครั้งที่ 399(7/2561)   
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

อธิการบดีและรองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ
รับไปด าเนินการ 

9 ครั้งที่ 400(8/2561)   
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 

มหาวิทยาลัยควรมีกลไกในการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และนวัตกรรมไปด าเนินการ 

10 ครั้งที่ 400(8/2561)   
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 

ให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลการกู้ยืมเงิน 
กยศ. ติดตามการช าระเงินกู้ยืมกองทุน 
พร้อมทั้งจัดท ามาตรการติดตามการคืนเงิน 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
ใน 1 - 2 เดือนข้างหน้า 

อธิการบดีและรองอธิการบดี 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์รับไปด าเนินการ 

11 ครั้งที่ 400(8/2561)   
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
พัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2561 - 2565) 

อธิการบดีและรองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ
รับไปด าเนินการ 

12 ครั้งที่ 401(9/2561)   
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ให้ตั้งคณะท างานในการพิจารณาและศึกษา
แนวทางเรื่องการเงินของมหาวิทยาลัย  
โดยมี รศ.ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสขุ เป็น
ประธานคณะท างาน และให้มหาวิทยาลัยไป
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

อธิการบดีและรองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและนโยบาย
สาธารณะรับไปด าเนินการ 
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เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
13 ครั้งที่ 401(9/2561)   

วันที่ 15 กันยายน 2561 
ให้อธิการบดี รองอธิการบดีวิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานีและทีมบริหารของมหาวิทยาลัย
น าข้อเสนอแนะเรื่องทิศทางการพัฒนา
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีสู่ความเป็นเลิศ 
ไปพิจารณาด าเนินการ 

อธิการบดีและรองอธิการบดี
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีรับไป
ด าเนินการ 

14 ครั้งที่ 401(9/2561)   
วันที่ 15 กันยายน 2561 

มหาวิทยาลัยควรจะมีเกณฑ์คุณภาพ    
การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงกว่าเกณฑ์
ที่ สกอ. ก าหนด โดยอาจจะมีการ 
Benchmarking กับการเข้าสู่ต าแหน่ง 
ทางวิชาการในระดับสากล โดยให้น า
ข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
ไปด าเนินการ 

15 ครั้งที่ 402(10/2561) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 

ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบรายละเอียด 
ขั้นตอนการด าเนินงานการขออนุมัติก่อสร้าง
อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ 
ณ คณะแพทยศาสตร์ ให้มีความถูกต้อง
ชัดเจน รวมทั้งให้ปรึกษากับนายรังสรรค์  
ศรีวรศาสตร์ และนายสราวุธ เบญจกุล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และการเงินและคณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ไปด าเนินการ 

16 ครั้งที่ 402(10/2561) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 

ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังที่สามารถ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง 

อธิการบดี รองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
และรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาคุณภาพรับไป
ด าเนินการ 

17 ครั้งที่ 403(11/2561)   
วันที่ 24 พฤศจิกายน 
2561 

ให้มหาวิทยาลัยไปจัดท าเอกสารบันทึก 
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในประเด็น
การขออนุมัติสั่งจ้างอาคารวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ 
ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และการเงินน าข้อเสนอแนะ    
ไปปรับปรุงและจัดท าเอกสาร
บันทึกการประชุมการหารือ 
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เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 

18 ครั้งที่ 403(11/2561)   
วันที่ 24 พฤศจิกายน 
2561 

ให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการศึกษา 
ไปจัดท ารายละเอียดต่อไป 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ไปด าเนินการ 

19 ครั้งที่ 403(11/2561)   
วันที่ 24 พฤศจิกายน 
2561 

ให้ด าเนินการยกร่างข้อบังคับเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ภายใน 1 ปี 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาคุณภาพ        
ไปด าเนินการ 

20 ครั้งที่ 404(12/2561)   
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 

น าประเด็นการแต่งตั้งกรรมการนโยบาย 
ไปพิจารณาเพ่ิมเติมว่าควรจะมีกรรมการ
ชุดใดเพ่ิมเติม รวมทั้งการจัดโครงสร้าง 
ของมหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและนโยบายสาธารณะ
รับไปด าเนินการ 

21 ครั้งที่ 404(12/2561)   
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 

ให้มหาวิทยาลัยน าแผนบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรมไปพิจารณาก าหนดเป้าหมาย
ในระยะยาว และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และนวัตกรรม ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและพัฒนา และ
ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ไปด าเนินการ 

22 ครั้งที่ 404(12/2561)   
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 

ให้อธิการบดีน าเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย
ไปปรึกษาหารือและขอความช่วยเหลือจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

อธิการบดีและรองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
ไปหารือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และทาบทามเรียนเชิญเป็น
กรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ 

23 ครั้งที่ 404(12/2561)   
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 

ให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการตรวจสอบไปพิจารณาด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขและรายงานสภามหาวิทยาลัย
ทราบว่าได้มีการด าเนนิการปรบัปรุงแก้ไข
อย่างไร และให้พิจารณาความเหมาะสม
ของอัตราก าลังและค่าตอบแทนพิเศษของ
บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 

อธิการบดีและรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารและการเงินรับไป
ด าเนินการ 

 

 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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7.2  การใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถาพภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 55 วรรคสอง ก าหนดไว้ว่า “การบันทึกรายการ

ในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป” นั้น ต่อมาในปี 2561 มีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 68 ดังนี้ 

วรรคหนึ่ง “ให้กระทรวงการคลังก าหนดมาตราฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

ภาครัฐ 

วรรคสอง “ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดท าบัญชีและรายงาน

การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง” 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอให้การบันทึกรายการในสมุดบัญชีและรายงานการเงินให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

7.3  สรุปรายงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ด้วยกองคลังขอถอนระเบียบวาระเรื่องสรุปรายงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ออกไปก่อน 
 

7.4  รายงานการประชุมสภาวทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน ีครั้งที่ 22(2/2561) เมื่อวันที ่18 มีนาคม 2561 

ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ในคราวประชุมครั้งที่ 22(2/2561) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับมาตรการที่ควรด าเนินการ

ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ 140-497 หัวข้อพิเศษ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ภายใต้หัวข้ออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ความก้าวหน้าในการวางแผนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ทุ่งใสไช อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  การปรับรายวิชา

ในหมวดศึกษาทั่วไป วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  แนวทางการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 930-341 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว (Research Methodology 

for Tourism Business Management) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นต้น 
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