
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 406(2/2562) 

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562   
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  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. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักดิ์  จันทรัตน์
19. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายคมกริช  ชนะศรี
20. นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ

วาระที่ 2 ร่าง 
ร่างร ่ างร่  าง

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนวา 256ระที่ 22  แลว

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 407(3/2562) 
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19. รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
20. รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
23. ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

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

   คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุิทย์  สุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
3.  นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง  วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
7.  ดร.อัตชัย  เอ้ืออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน  

วิทยาเขตปัตตานี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
 และรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
12. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี  หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ทิพยรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
15. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
16. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.  รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บษุบง  ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกือ้อนันต์  เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ 
6.  ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
7.  ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
9.  รองศาสตราจารย์อุษา  เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภิาดา  เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ 
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12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญานันท์  เที่ยงจรรยา รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพและการเงิน 
 ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
13. ดร.ธัญรดี  ทวีกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์  แซ่ชั่น ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
16. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
17. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
18.  ดร.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตตรัง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
2.  ดร.มูอัสซัล  บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวหะมะ คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
4.  อาจารย์เล็ก  แซ่จิว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 
1. ดร.วรวิกา  วัฒนสุนทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตภเูก็ต 
2. อาจารย์อาคม  วังเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตภูเก็ต 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม  วีระพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตรก์ายภาพ วิทยาเขตภูเก็ต 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
1.  รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
2.  ดร.ชูศักดิ์  ชูศรี รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์  สุตตาพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี  
4.  ดร.ตุลย์  ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษา 

และกิจการพิเศษ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
5.  ดร.นิตยา  อัมรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี 
6.  ดร.ระพีพันธ์  เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 

สัมพันธ์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
7.  อาจารย์จิรยุทธ์  จันทนพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม ต่อจากนั้น ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุิทย์  สุวรรณโณ  
3.  นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์  
  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 405(1/2562)  
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562   

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

3.1  ความคืบหน้าการด าเนินงานของกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้น าเสนอ

ความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้
ดังนี้ 

3.1.1  ความคืบหน้าการด าเนินงานคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล 
คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคลได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย

บริหารบุคคล ครั้งที่ 1(1/2562) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง
ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม      
ศิริบ ารุงสุข เป็นประธานคณะกรรมการฯ การเสนอชื่อรองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร สถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร์ เป็นกรรมการนโยบายบริหารบุคคลเพ่ิมเติม แนวทางการท างานของคณะกรรมการ      
กรอบการท างานของระบบบริหารงานบุคคลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารบุคคลแก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  
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3.1.2  ความคืบหน้าการด าเนินงานคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย

การเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1(1/2562) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง
ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งให้ ดร.สมเกยีรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
เป็นประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน เปลี่ยนแปลงเลขานุการจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  
และนโยบายสาธารณะเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย
สาธารณะเป็นกรรมการ การพิจารณารับทราบการชี้แจงการใช้เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์เป็นเงินสมทบกอง
ทุนประกันสังคมแทนบุคลากรต่อส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา การพิจารณาแนวทางการท างานของ
คณะกรรมการ และการพิจารณากรอบทิศทางนโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

 
3.1.3  ความคืบหน้าการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เป็นประธาน
กรรมการ เปลี่ยนแปลงเลขานุการจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงินเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
นโยบายสาธารณะ โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงินเป็นกรรมการ และการก าหนดกรอบบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการในการด าเนินงาน 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการรายงานความคืบหน้า

การด าเนินงานของกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ โดยประธานที่ประชุมได้ขอให้คณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ 
พิจารณาแนวทางบทบาทในการด าเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งมี 3 ประเด็น คือ 1) ช่วยพิจารณางานที่ได้รับ
มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 2) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จ าเป็นต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
หรือระเบียบต่าง ๆ โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องพิจารณาทักท้วง และ 3) หากเป็นเรื่ องที่มีความส าคัญ 
อาจจะให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้  

1. ในเอกสารความคืบหน้าของกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ข้อ 4.2 การพัฒนาความ

ร่วมมือควรจะเป็นการพัฒนาหุ้นส่วน (Engagement) ในส่วนของ Regulatory Guillotine ต้องบังคับและอ านวย

ความสะดวก (Facilitate) เพ่ือสร้าง Platform ใหม่ คือ Engagement Platform ที่เป็น Partnership กับหน่วยงาน

ภายนอกที่สามารถท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในการท างาน ซึ่งมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้ Movement 

ไปในแนวทางนี้  
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายไม่ได้ท า

หน้าที่เป็นผู้ประเมิน ซึ่งการประเมินผลมุ่งให้ทุกคนได้เรียนรู้และจะท าให้มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์จากส่วนนี้  
เป็นอย่างมาก โดยหลักการประเมินควรพิจารณาว่าการท างานมีประสิทธิภาพหรือไม่ ควรน ายุทธศาสตร์ที่คณะ/
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ส่วนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นตัวหลักในการประเมิน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยอาจจะท าให้การท างานมีความเชื่อมโยงกัน และที่ผ่านมา ม.อ. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อธิการบดีเมื่อด ารงต าแหน่งครบวาระครึ่งเทอม ขอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพิจารณาเรื่องนี้ด้วย 

3. การด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายทั้ง 4 ชุด อาจมีส่วนทับซ้อนกันเพราะเนื้องาน
ไม่ได้เป็นตัวแปรโดด บทบาทส าคัญของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคือการให้ข้อเสนอแนะ ความคิด
แก่อธิการบดี ผู้ที่เกีย่วข้อง และผู้ที่รับผิดชอบ เพ่ือน าไปสู่การ Coaching ซึ่งโดยหลักการแล้วการ Coaching ง่าย 
แต่ในทางปฏิบัติต้องอาศัยความตั้งใจ ฝ่ายบริหารควรน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการท างาน ถ้าต้องการให้ระบบบริหารก้าวหน้า มหาวิทยาลัยควรท าภายในระยะเวลาที่ไม่ยาว
จนเกินไป เนื่องจากกรอบเวลาในการบริหารงานของอธิการบดีมีวาระ 4 ปี ซึ่งการท า PDCA  อย่างสร้างสรรค์ 
จะท าให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงการท างานได้ทันเวลา 

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ แต่ความเสี่ยง
มีหลายมิติไม่เฉพาะความเสี่ยงด้านการเงินซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ถ้าวางแผน
ผิดพลาดจะเกิดความเสียหายมาก เป็นต้น 

5. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรจ านวนมาก ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน  
และทรัพย์สินได้หารือกันในการสร้างเครื่องมือขึ้นมาช่วยในการวิเคราะห์ความคุ้มค่า แต่ในบางเรื่องจะประเมินผล
ด้วยตัวเลขทางการเงินเพียงอย่างเดียวไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย
ควรจะค านึงถึง 3 เรื่อง คือ 1) จะต้องเป็นไปเพ่ือให้บรรลุพันธกิจ/เป้าหมาย 2) การด าเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตหรือคู่เทียบ 3) ในการจัดสรรงบประมาณไม่สามารถก าหนดได้อย่างแม่นย า  
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณส ารองไว้ส าหรับการด าเนินงานด้วย ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สินพยายามสร้าง Template เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการพิจารณาการด าเนินงานต่าง ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 - 2565 
อธิการบดีได้น าเสนอแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 - 2565 

ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปไดด้ังนี้ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นการวางยุทธศาสตร์

ทีจ่ะน าไปสู่ความส าเร็จของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน คือ 1) สร้างกลไกการท างานเชิงรุก 2) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการ 3) สร้าง
ความเป็นนานาชาติ และ 4) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ  

ทิศทางยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างความรู้ 

และนวัตกรรม เพ่ือการขับเคลื่อนสังคม 
สัมฤทธิผลส าคัญในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายสูงสุด ดังนี้ 
1. ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับโลก ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจากการ 

Benchmarking กับมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศและอาเซียน 
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2. การขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประเมินความส าเร็จจากผลงานวิชาการ
และการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
จากความส าเร็จของแผน/โครงการที่เป็น University Engagement กับชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐ  และเอกชน 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ส าคัญ 3 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์
1.1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางการด าเนินงาน  
1) จัดท าแผนผลิตบัณฑิต การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือมุ่งสร้างบัณฑิตสมรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่สมบูรณ์ 
เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของพ้ืนที ่ 

2) ขยายกรอบงานการเปิดวิทยาเขตหรือ PSU – Center ในต่างประเทศ อาทิใน
ภูมิภาคอาเซียนจนถึงภูมิภาคเอเชีย  

3) สร้างความหลากหลายของอุดมศึกษาของ ม.อ. Diversify Higher Education 
Pathways ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (Start Up) และการสร้างหลักสูตรใหม่ให้สามารถออกแบบ
รายวิชาเอง โดยไม่มีข้อจ ากัดเลือกคณะ/สาขา  

4) จัดการศึกษาร่วมกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริง (Work Integrated 
Learning : WIL) โดยเฉพาะการจัดให้มีสหกิจในทุกหลักสูตร ซึ่งให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทอย่างใกล้ชิดใน
การร่วมจัดการศึกษาในลักษณะที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน  

5) ด าเนินการเชิงรุก เพ่ือดึงดูดนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
6) Pre - College การจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องจากโรงเรียนสู่มหาวิทยาลัย  
7) ยกระดับการเรียนการสอนที่เป็น E - Learning , Long - Distance และ 

Online - Learning  
8) สนับสนุนและวางรูปแบบการรับเข้าศึกษาของนักศึกษากลุ่มเปราะบาง   

ด้อยโอกาสและยากจนมากข้ึน และจัดการให้นักศึกษาสามารถหางานให้ท าในระหว่างเรียน 

เป้าประสงค์ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

A1 บัณฑิตมีสมรรถนะระดับสากลสู่การเป็น 
     พลเมืองโลก 

พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้บัณฑิตสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้า มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถท างานได้ทุกที่ 

A2 ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็น 
    รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลายและ 
    ยืดหยุ่น 

ระบบการศึกษาที่สามารถปรับตัวได้เร็ว  เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษา
โดยเทคโนโลยีการสื่อสาร 

A3 สร้างโอกาสเข้าสู่อุดมศึกษาในกลุ่มด้อย 
    โอกาสและกลุ่มเปราะบาง 

มีช่องทางที่หลากหลายให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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1.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 

แนวทางการด าเนินงาน  

1) เน้นยกระดับการพัฒนาทุนในตัวคน โดยวางยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทุกช่วงวัยเพ่ือเตรียมคนสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และด้านสุขภาพ  

2) ส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต (Encourage Lifelong 
Learning) ให้กับคนในชุมชน เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่มวัย   โดยวิธีการ Experiential 
Learning เปลี่ยนการเรียนรู้แบบทฤษฎีในห้องเรียนมาเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ผสมผสานการท างานจริง โดย
อาจจะมีการจัดการเรียนรู้แบบ Online Module และการเรียนการสอนทางไกล  

3) พัฒนาระบบ E-Learning, Online Learning, Long Distance Learning 
เพ่ือสร้างโอกาสและช่องทางการเข้าถึงระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบหลักสูตรการอบรมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวทีส่ามารถเก็บเครดิต เพ่ือเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกได้ 

 4) สร้างหุ้นส่วนร่วมลงทุนในหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับหน่วยงาน
ราชการ ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน 5) สร้างระบบ PSU One Code เพ่ือให้ศิษย์เก่า ม.อ. ยังคงมี
ความเชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยตลอดไป รวมทั้งประสานสมาคมศิษย์เก่าเพ่ือท าแผนพัฒนาศิษย์เกา่ 
โดยกระบวนการ Experiential Learning Cycles  

2.  ยุทธศาสตร์การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและพัฒนาประเทศ 

แนวทางการด าเนินงาน  

1) บูรณาการหลักสูตร งานวิจัย และบริการวิชาการ ที่เน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ 
(Discipline Based) และประเด็น (Issues Based) ในรูปแบบคลัสเตอร์  โดยด าเนินการทั้งในรูปแบบคลัสเตอร์ 
ในลักษณะ Matrix Cluster ตามประเด็นกับศาสตร์ควบคู่กัน  

เป้าประสงค์ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

B1 เป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทุกช่วยวัย/ทุกระดับ 

มีระบบการเรียนรู้แบบ non-degree ที่น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life long Learning) 

เป้าประสงค์ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

C1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 
    น าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ 
    เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

เปลี่ยนผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในสังคมและประเทศ 
 

C2 มีนโยบายสาธารณะเพ่ือการขับเคลื่อน 
    สังคม 

สกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ น าไปสู่การแก้ปัญหา
หรือพัฒนาสังคม และประเทศ 
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2) ผลักดัน การสร้าง Research & Innovation Hub ในวิทยาเขตที่มีความพร้อมสูง 
ทั้งการยกระดับ Research Management และสร้าง Research Manager การวาง Research Visions หรือ 
Research Mapping (Topics - Researcher - Network - Funding Agencies - Stakeholder) กา ร ว า ง 
Research Road Map และการวางระบบพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยเครือข่ายวิจัย โดยเน้นการพัฒนา
ใน 6 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ (2) ด้านการท่องเที่ยว (3) ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม 
(4) ด้าน Medical Hub and Aging (5) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6) ด้าน Digital 
Technology 3) บริหารสัมฤทธิผลจากระบบงานวิจัย ทั้งจ านวนทุน แหล่งทุน และรายได้เพ่ิมจากผลงานวิจัย
และนวัตกรรม และลงทุนในการน านวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

3. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร (PSU Ecosystem) 

 

ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ย่อย ดังนี้  
3.1  การบริหารจัดการวิทยาเขต  

แนวทางในการด าเนินงาน  
1) สร้างความเป็น Autonomous Organization อย่างแท้จริง โดยใช้หลักการ 

Chaordic และ Learning Organization และใช้หลักการบริหารความต่างตามบริบทของแต่ละวิทยาเขต  
2) พัฒนาระบบบริหารวิทยาเขตและจัดตั้งกองทุนกลางเพ่ือการพัฒนาวิทยาเขต

และคณะขนาดเล็กในทุกวิทยาเขต  
3) ปรับโครงสร้างการบริหารวิทยาเขต โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการและพัฒนาวิทยาเขต  
4) สนับสนุน ม.อ.ทุกวิทยาเขต สานพลังความร่วมมือของรัฐ ท้องถิ่น เอกชน 

และชุมชน เพ่ือร่วมสร้างเมืองต้นแบบในจังหวัดที่ตั้งวิทยาเขต  
5) สนับสนุนการเปิดหลักสูตรร่วมกันของหลายวิทยาเขต เพ่ือการ Share – 

Mobilize Resources และใช้ระบบ Information Technology ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน  
6) จัดสมดุลและสร้างความสอดคล้องระหว่างการเรียนการสอน การจัดการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยใช้แหล่งทุนจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการมาหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์และการเรียนการสอนของนักศึกษา 

เป้าประสงค์ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

D1 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ ระบบการบริหารที่มีรูปแบบที่แตกต่างตามจุดเด่นของแต่ละวิทยาเขต 

D2 Digital University 
 

น าเทคโนโลยีไปใช้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ 

D3 บุคลากรมหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถ 
     เพ่ิมขึ้นเพ่ือบรรลุสัมฤทธิผลของมหาวิทยาลัย 

มีระบบบริหารคนเก่ง เพ่ือสร้างบุคลากรที่โดดเด่น เน้นการสร้าง
ประโยชน์แก่สังคม 

D4 มีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน เลี้ยงตัวเองได้ ไม่พ่ึงพางบประมาณแผ่นดิน 
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3.2  โครงสร้างการบริหารและระบบงาน 
แนวทางในการด าเนินงาน  
1) จัดโครงสร้างการบริหารองค์กรที่สั้น กระชับ  
2) ปรับปรุง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นอุปสรรค และไม่เอ้ือต่อการท างาน 

เพ่ือมุ่งเป้าเชิงสัมฤทธิผลมากกว่าตามข้ันตอนปฏิบัติ  
3) ออกแบบการสื่อสารมหาวิทยาลัยกับประชาคม ทั้งในและระหว่างวิทยาเขต  
4) วางระบบในการจัดการทรัพยากร และการจัดสรรทรัพยากรของ ม.อ . 

อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
5) การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ปกครอง     

และนักศึกษาในวิกฤตชายแดนใต้  
6) พัฒนาต้นแบบองค์กรที่มีการใช้พลังงานทางเลือก เพ่ือการจัดการพลังงาน

อย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นองค์กรประหยัดพลังงาน  
7) เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ ม.อ. อย่างเหมาะสม  

3.3  ด้านการประกันคุณภาพ  
แนวทางในการด าเนินงาน  
1) พัฒนาวิธีการบริหาร วิธีการด าเนินงาน เพ่ือท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพ

และสามารถมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศตามระบบหรือเกณฑ์ EdPEx  
2) จัดท า PSU-EdPEx Roadmap ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ

และหน่วยงาน  
3) สนับสนุนให้มีการจัดการกับปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จตามระบบหรือเกณฑ์ 

EdPEx  
4) มีการพัฒนา Assessor ในองค์กรให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีระบบพ่ีเลี้ยง 

(โครงการบ่มเพาะ) หรือโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน และการสนับสนุนการติดตามและปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.4  การเป็น Digital University  
แนวทางในการด าเนินงาน  
1) พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเทคโนโลยี/สื่อการเรียนรู้ไปสู่รูปแบบ 

Smart Learning ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
2) สร้างความสมบูรณ์ขององค์ประกอบระบบนิเวศในความเป็น Digital 

University ที่เป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานส าหรับต่อยอดประยุกต์ใช้ในภารกิจต่าง ๆ  
3) เชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศจากระดับคณะ/ส่วนงาน/วิทยาเขตให้เป็น

ระบบสารสนเทศทางการบริหารและน าไปสู่การสังเคราะห์ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  
4) สร้างระบบข้อมูลคลังความรู้และระบบจัดการทรัพยากรองค์ความรู้เพ่ือ

สร้างบริบทการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เปิดกว้างผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แก่ทุกกลุ่มประชากร  
5) จัดตั้งศูนย์ธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการพาณิชย์ 
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3.5  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
แนวทางในการด าเนินงาน  
1) พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยมีระบบการวางแผนและบริหาร

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

2) จัดท าแผนการสร้างนักบริหารจัดการ นักยุทธศาสตร์ นักประสานงาน และ
นักสื่อสาร เพ่ือขับเคลื่อนวิชาการสู่สังคมที่ยั่งยืน 

3.6  ด้านการลงทุน  
แนวทางในการด าเนินงาน  
1) Medical Hub 2) Food and Halal Food 3) นวัตกรรมการเกษตรและ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์4) PSU Innovation Park 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานคลังสมองยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(Think Tank) ประกอบด้วย 

1.  นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษา 
2.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช ประธานคณะท างาน 
3.  ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะท างาน 

(ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี) 
4.  ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ คณะท างาน 

(ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย) 
5.  ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล คณะท างาน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข) 
6.  ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะท างาน 

(ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์) 
7.  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล คณะท างาน 
8.  รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ คณะท างาน 
9.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะท างานและเลขานุการ 
10. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งนี้ โดยขอให้คณะท างาน Think Tank ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 เดือน 

พิจารณาว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยต้องท าให้ส าเร็จโดยเร็ว เรื่องที่ต้องด าเนินการให้ส าเร็จในวัน



13 
 

ข้างหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องพิจารณาเลือกมาด าเนินการและควรด าเนินการให้ส าเร็จได้ภายใน 3 ปี การรวม
วิทยาเขตให้เป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ Digital Platform การลดขนาดมหาวิทยาลัยลงที่จะกระทบกับโครงสร้างมหาวิทยาลัย 
โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย ซึ่งประเด็นค าถามดังกล่าวขอให้คณะท างาน Think Tank น าไปพิจารณา 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. ระบบการศึกษาของประเทศมีปัญหาบัณฑิตไม่มีคุณภาพและมีความไม่สมดุล สถาบัน 

อุดมศึกษาไม่สามารถผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลนได้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ซึ่งในพระราชบัญญัติ
อุดมศึกษาฉบับใหม่ได้ก าหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ผลิตบุคลากรเพ่ือการพัฒนาประเทศ ส าหรับบุคลากร   
ทีเ่ป็นสาขาขาดแคลนในปัจจุบันนี้ เช่น สาขา Digital เป็นต้น ดังนั้น ม.อ. ต้องเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน 
และเน้นการวิจัยที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ผลงานวิจัยจะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและมหาวิทยาลัย
ต้องวิเคราะห์กลไกให้งานวิจัยเชื่อมโยงกับการขอต าแหน่งทางวิชาการด้วย 

2. จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยคือยังมีการบริหารจัดการแบบราชการ ซึ่งขัดแย้งกับการก้าว
ไปข้างหน้า ตัวอย่างเช่น ม.อ. มีหลายวิทยาเขตแต่ไม่ประหยัดที่จะท าให้ส่วนงานน้อยลง มีส่วนงานมากต้องใช้คนมาก 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังใช้วิธีการปฏิบัติแบบดั้งเดิมที่จะน ามหาวิทยาลัยไปสู่ยุคใหม่ ดังนั้น การปฏิบัติงานต้องมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ม.อ. ต้องกล้าท าในบางสิ่งที่สถาบันอ่ืนไม่กล้าท า ม.อ. ต้องเปลี่ยนวิธีการบริหาร
จัดการ เช่น การสรรหาผู้บริหาร ขณะนี้ ม.อ. ยังใช้วิธีการแบบเดิม ผู้บริหารยุคใหม่ท่ีเข้ามาต้องมีจุดหมายในการ
ท างาน มีการวัดผลส าเร็จอย่างชัดเจน อยากให้มหาวิทยาลัยได้ผู้บริหารที่ตรงและสอดคล้องกับเป้าหมายในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

3. ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในอนาคตอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง เช่น 
มีการเปลี่ยนแปลง Learning Platform โดยบริษัท Google เปิดสอนมหาวิทยาลัยให้คนทั้งโลกเรียน มีอาจารย์  
ที่ดีที่สุด และสร้าง Service Platform ที่จะสอนคนจ านวนมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของคน เทคโนโลยี และสังคม
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องมียุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าอย่างจริงจัง พิจารณาว่าอะไรที่เป็น
จุดเสี่ยงและอาจจะต้องพึงระวัง (Paranoid) ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งมีการขยายตัวในแนวนอน  
ไม่สร้างในแนวลึก 

4. ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยคือความเสี่ยงจากภายนอก เช่น การเมือง
เป็นความเสี่ยงประการหนึ่งต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรให้
สามารถพัฒนางานได้อย่างยั่งยืน 

5. มหาวิทยาลัยต้องทบทวนเรื่องต่าง ๆ ม.อ. อาจจะไม่ต้องมีนักศึกษาหรือบุคลากร
จ านวนมาก แต่มหาวิทยาลัยต้องมีจุดที่แตกต่างจากที่อ่ืน (Point of Difference) ต้องตอบโจทย์อนาคตในหลายด้าน 
และสิ่งที่จะเกิดแน่นอนคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Digital 

6. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยควรแสดงให้เห็นว่า ม.อ. จะก้าวกระโดดอย่างไร 
หลังปี พ.ศ. 2565 ม.อ. จะแตกต่างจากปัจจุบันอย่างไร เช่น ในด้านวิจัยและนวัตกรรม อะไรคือสินค้าหรือบริการ
จากโครงการที่เป็นรูปธรรม อะไรคือความรู้ที่ ม.อ. ผลิตออกมาจะสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้แก่สังคม
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และประเทศ  KPIs คืออะไร จะช่วยคนไทยได้อย่างไรและจะสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างไร ตลอดจน 
เมื่อมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนเงินในการวิจัยแล้วจะเชื่อมโยงกับการปรับเกณฑ์ กฎกติกาวิชาการอย่างไรบ้าง 

7. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการผลิตบัณฑิตในฐานะที่ ม.อ.      
เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ ม.อ. ควรเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดีของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 

8. มหาวิทยาลัยควรมีความเชื่อมโยงกันในการท าวิจัย ซึ่งถ้าโจทย์วิจัยมาจากผู้ใช้ 
ผลงานวิจัยจะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอน มหาวิทยาลัยต้องไปพิจารณาว่าสังคม ชุมชน มีปัญหา
อะไรบ้าง หากเป็นโครงการที่ดี สามารถตอบโจทย์ปัญหาตอบสนองและตรงกับความต้องการของชุมชน สังคม 
แหล่งเงินทุนต่าง ๆ จะเข้ามาเอง 

9. ในทางปฏิบัติการท าโครงการต่าง ๆ มหาวิทยาลัยต้องคิดเป็นโครงการใหญ่ ไม่ควรท า
เป็น Pilot project อยากให้มหาวิทยาลัยคิดให้เป็นเรื่องใหญ่ เช่น การก าหนด Vision ของมหาวิทยาลัยให้คิดใหญ่ 
ไว้ก่อน เป็นต้น 

10. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงานวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเ พ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ เช่น การศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์จากมะพร้าวครบวงจร การเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร (PSU Ecosystem) ซึ่งมีประเด็นส าคัญคือการท างานร่วมกัน 
การมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

11. มหาวิทยาลัยต้องมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อลดความซ้ าซ้อน เช่น คณะต่าง ๆเปิด
สอนหลักสูตรคล้ายกัน การวิจัยในเรื่องที่ซ้ ากัน ควรจะมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งด้านทรัพยากรบุคคล เวลา 
และโอกาส ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

12. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างที่ดีทั้งด้านคน สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ลงทุนไปมากพอสมควร 
แต่ต้องมียุทธศาสตร์ที่ท าให้สินทรัพย์ที่มีอยู่เจริญเติบโตมากกว่าเดิมซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง  

13. มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับประสบการณ์มากกว่าเนื้อหา เนื่องจากเนื้อหา
สามารถค้นคว้าหาได้ง่าย ส่วนประสบการณ์ต้องใช้เวลาในการสะสม มหาวิทยาลัยต้องสร้างความเชี่ยวชาญ   
จากประสบการณ์มากกว่าเนื้อหา ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนกระบวนการในการท างาน 

14. ม.อ. มีอาจารย์ที่มีความสามารถสูง แต่จะท าอย่างไรให้อาจารย์ท างานร่วมกั นได้    
ในยุคใหม่ทุกคนต้องท างานร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน รวมถึงวิทยาเขตต่าง ๆ ต้องมีจุดเด่นของแต่ละแห่ง      
แต่ต้องท างานโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

15. ขณะนี้ประเทศยังมปีัญหาการเข้าถึงระบบสาธารณสุขไม่เพียงพอ หลายพ้ืนที่ในภาคใต้
ยังขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ มหาวิทยาลัยจะ
มีการด าเนินการอย่างไร 

16. มหาวิทยาลัยควรจะน าเสนอ KPIs ของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 
5.1  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 62(1/2562) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติ
เกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

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

1.1.1  อาจารย์ณัยชญา จ ารูญกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์
โรคระบบทางเดินอาหาร รหัส 2133 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.2  ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
โมเลกุล รหัส 2103 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.3  อาจารย์พิมพ์ศิริ  ศรีพงศ์พันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์
โรคระบบทางเดินอาหาร รหัส 2133 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.4  ดร.ธวัช ชนะดี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
วัสดุศาสตร์ รหัส 0161 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.5  ดร.สุพาณี  บูรณธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรม
ประดิษฐ์ รหัส 3111 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.1.6  อาจารย์มะลิ  นิยมบัณฑิต ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล รหัส 3104 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป       
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.1.7  อาจารย์จักรี  องค์เทียมสัคค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
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ทันตกรรมประดิษฐ์ รหัส 3111 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8  ดร.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย รหัส 6112 อนุสาขาวิชาการจัดการการเสี่ยงภัยและการประกันภัย รหัส 611202 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.9  อาจารย์วีระพงศ์  ยศบุญเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รหัส 7501 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์   

1.1.10  ดร.ดุษฎี หมื่นห่อ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัส 3501 ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.11  ดร.สุรพล ฐิติธนากุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รหัส 5122 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560 เป็นต้นไป      
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริชา  เจนจินดามัย พนักงานมหาวิทยาลัย 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์     
รหัส 2181 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ รหัส 6501 อนุสาขาวิชาสถิติทางการศึกษา รหัส 650103 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3  อนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.3.1  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ 
โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ รหัส 1801 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560     
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3.2  รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร  อุทารพันธุ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชา
ชีวเคมี รหัส 0138 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์
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1.4  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.4.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐ (ชนกพร)  อังศุวิริยะ พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 7101   
ทั้งนี้ เนื่องจากการท าผลงานทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่อนข้างยาก ประธานที่ประชุมขอให้ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจารณาให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่อาจารย์เจ้าของผลงานในการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ รวมทั้งขอให้
มหาวิทยาลัยไปพูดคุยชี้แจงท าความเข้าใจกับอาจารย์เจ้าของผลงานและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงผลงานต่อไป  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 11 ราย  รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  ศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง 
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

2.1  เห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
รายอาจารย์อาเซ็ม อัชชะรีฟ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

2.1.1  Assoc. Prof. Dr. Zamri Arifin  University Kebangsaan Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

2.1.2  Prof. Dr. Majdi Bin Haji Ibrahim  University Kebangsaan Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

2.1.3  Prof. Dr. Mohd Nasran Mohamad  University Kebangsaan 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

2.2  เห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

2.2.1  Assoc. Prof. Dr. Zamri Arifin University Kebangsaan Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

2.2.2  Prof. Dr. Majdi Bin Haji Ibrahim  University Kebangsaan Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

2.3.3  Prof. Dr. Mohd Nasran Mohamad  University Kebangsaan 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานทางวิชาการรายอาจารย์อาเซ็ม อัชชะรีฟ วิทยาลัยอิสลามศึกษา และเห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
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เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ  เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จ านวน 3 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

3.  การพิจารณาขอทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 รายผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกื้อกูล สุนันทเกษม 

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการไม่รับพิจารณาขอทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ   
ครั้งที่ 2 รายผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการฯ เสนอ 

 
5.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 405(1/2562)  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์    ประธานกรรมการ  
2. นายสราวุธ  เบญจกุล    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข  กรรมการ 
ซึ่งที่ประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก จ านวน 2 ราย ประกอบด้วย ม.ล.อยุทธ์  ไชยันต์ และนายณพงศ์  ศิริขันตยกุล นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ   
พ.ศ. 2561 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการถือปฏิบัติ 
ซึ่งใช้บังคับรวมถึงมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ   

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ดังนี้ 
1.  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.1  ม.ล.อยุทธ์  ไชยันต์ กรรมการ 
1.2  นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล กรรมการ 

2. เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจรับ 
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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5.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 053/2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558        

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2558 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 10 ตุลาคม 
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   เป็นเลขานกุาร 

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

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช   กรรมการ 
4.  ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี   กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข  กรรมการ 
6.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  กรรมการ 
7.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
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8.  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ 
9.  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  เลขานุการ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาทบทวนขั้นตอนและวิธีการ
สรรหาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส่วนงาน โดยควรเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งได้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้คณะท างานคลังสมอง
ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (Think Tank) น าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา 

 
5.4  การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ รายนายณรงค์ศักดิ์ นาขวัญ คณะแพทยศาสตร์ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551 ข้อ 10 ก าหนดวิธีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์พิเศษโดยวิธีพิเศษให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสาร 
ค าสอนได้ตามความเหมาะสม 

2. ให้คณะโดยกรรมการประจ าคณะเสนออธิการบดีพิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของคณะ ประกอบด้วย คณบดี หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 - 5 คน เป็นกรรมการ 

3. ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของคณะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จ านวน 5 คน โดยเป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่ง
ทีเ่สนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

4. เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง และผลงานทางวิชาการต้อง
มีคุณภาพในระดับดีมาก 

5. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของคณะพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ ได้พิจารณาผลการ
ประเมินผลการสอนและผลการประเมินผลงานทางวิชาการรายนายณรงค์ศักดิ์ นาขวัญ ต าแหน่งอาจารย์ช านาญการ 
พิเศษแล้วเห็นสมควรเสนอขอแต่งตั้งนายณรงค์ศักดิ์ นาขวัญ ต าแหน่งอาจารย์ช านาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ 
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ สาขาวิชากุมารศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560 
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ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายณรงค์ศักดิ์    
นาขวัญ อาจารย์ช านาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ 
สาขาวิชากุมารศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560  

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ        
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษควรจะมีหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาแต่งตั้งเช่นเดียวกับ
การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพ่ือให้การแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่ง   
ทางวิชาการมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ในการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวควรจะเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงขอให้มหาวิทยาลัย
น าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา หากมีความจ าเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

 
5.5  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่ งแวดล้อม (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ขณะนี้ได้ครบระยะเวลา 
5 ปีของการปรับปรุงหลักสูตร ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติมีผลกระทบต่อสุขภาวะของประชากรมนุษย์ 
ประกอบกับการใช้ทรัพยากรโดยไม่ค านึงถึงความยั่งยืนและการผลิตมลภาวะโดยกิจกรรมของมนุษย์ส่งผลให้เกิด
การสูญเสียและความเสี่ยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ซึ่งปัญหาหลายประเด็นที่เกิดขึ้นสามารถวิเคราะห์
สภาพการณ์จากอดีต เพ่ือคาดการณ์ในอนาคตได้ และบางประเด็นเป็นปัญหาใหม่ที่ยังขาดข้อมูลหรือกระบวนการ
ศึกษาและแก้ปัญหาที่เหมาะสม ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี
ความซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผ่านการใช้ประโยชน์และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม ดังนั้น คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรข้างต้นให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เพ่ือมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการวิจัยด้านเทคโนโลยี     
และสิ่งแวดล้อม สามารถค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการหาสาเหตุ 
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ประเด็นส าคัญการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

1. ปรับปรุงปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

2. ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้น โดยปรับปรุง       
ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนยกเลิกบางรายวิชา และเพ่ิมรายวิชาใหม่ 

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
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ซึ่งสภาวิทยาเขตภูเกต็ ในคราวประชุมครั้งที่ 18(1/2562) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยให้ปรับรูปแบบ
การปรับปรุงหลักสูตรซึ่งจะต้องให้เห็น Outcome Based ที่ชัดเจน ที่ประชุมได้มอบหมายให้รองอธิการบดี    
ฝ่ายวิชาการประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้องน าข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุม    
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้  
มหาวิทยาลัยควรเปลี่ยน Platform ในการบริหารหลักสูตรให้มี Engagement Factor 

ส าหรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรควรเกิดจากต้องการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการ  ของสังคมมากกว่าการปรับปรุงตามเกณฑ์ของ สกอ. ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการของสังคม (Needs Analysis) รวมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเหมาะสมของหลักสูตรทุกหลักสูตร  

 
5.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

และทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และขณะนี้
ได้ครบระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุงหลักสูตร ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีความแตกต่างจากในอดีตมาก 
กล่าวคือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในอดีตจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยหวังว่าสัตว์น้ าจะมีอัตราการเจริญเติบโต
ตามปกติ และไม่มีอุบัติการณ์อ่ืน ๆ เช่น โรคระบาด อุทกภัย มามีผลกระทบ น ามาสู่ความล้มเหลวในการประกอบ
อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และไม่สร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐฐานะให้กับเกษตรกร ซึ่งประเด็นที่ต้องค านึงถึง
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในปัจจุบัน คือ การมีวิชาการที่ลึกซึ้งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง
เพ่ือให้เกิดความแน่นนอนของผลผลิตมากข้ึน น าไปสู่การสร้างผลก าไรมากขึ้น รวมถึง ต้องมีการค านึงถึงการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเห็นสมควร
ปรับปรุงหลักสูตรข้างต้นให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เพ่ือสร้างนักวิจัยและนักวิชาการ  
ทีม่ีความรู้ความสามารถลึกซึ้งทั้งในด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง และนักวิจัยที่สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกหลักวิชาการต่อเกษตรกร และผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าอย่างยัง่ยืน โดยมีประเด็นส าคัญการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้  

1. ปรับปรุงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา  
2. ปรับปรุงปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพ่ิมรายวิชาที่มุ่งเน้นวิชาทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง ซึ่งจากเดิม

เน้นวิชาทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพียงด้านเดียว 
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4. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558  

ซึ่งสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 23(3/2561) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว    มีมตอินุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562  โดยให้ปรับรูปแบบการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งจะต้องให้เห็น Outcome Based ที่ชัดเจน ที่ประชุมได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้องน าข้อเสนอแนะ 
และข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้  
มหาวิทยาลัยควรเปลี่ยน Platform ในการบริหารหลักสูตรให้มี Engagement Factor 

ส าหรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรควรเกิดจากต้องการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมมากกว่าการปรับปรุงตามเกณฑ์ของ สกอ. ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
ของสังคม (Needs Analysis) รวมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเหมาะสมของหลักสูตรทุกหลักสูตร  

 
5.7  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง คุณสมบัติ และลักษณะ

ต้องห้ามของรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ พ.ศ. .... 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งดังนี้ 
มาตรา 38 รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ

ส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ต้องส าเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

(1) ได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  

(2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัย รับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  

(3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้ อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ต้องมี 
คุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
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มาตรา 45 วรรคสี่ รองผู้อ านวยการ และรองหัวหน้าส่วนงานนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้ง 
โดยค าแนะน าของผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานนั้น จากผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 38 

วรรคห้า หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้ง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม
ของรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 และคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับ
ดังกล่าวแล้ว โดยร่างข้อบังคับดังกล่าวมีสาระส าคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติ  คุณสมบัติอ่ืน และลักษณะต้องห้ามของ
รองผู้อ านวยการและผู้ช่วยผู้อ านวยการ เป็นต้น 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว    มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 
6.1  การแต่งตั้งกรรมการนโยบาย (เพ่ิมเติม) 

6.1.1  การแต่งตั้งกรรมการนโยบายบริหารบุคคล (เพ่ิมเติม) 
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 405(1/2562) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 

2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล นั้น คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคลได้มีการประชุม  
ครั้งที่ 1(1/2562) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 
ดร.จิรประภา อัควรบวร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด ารงต าแหน่งกรรมการนโยบายบริหารบุคคลเพ่ิมเติม 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 
ดร.จิรประภา อัครบวร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด ารงต าแหน่งกรรมการนโยบายบริหารบุคคล ตามที่เสนอ 

6.1.2  การแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผล (เพ่ิมเติม) 
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 405(1/2562) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 

2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้มีการประชุม 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัควรบวร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด ารงต าแหน่งกรรมการติดตามและประเมินเพ่ิมเติม 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 
ดร.จิรประภา อัครบวร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด ารงต าแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผล ตามที่เสนอ 
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6.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะเทคนิคการแพทย์ 
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 าแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะเทคนิคการแพทย์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 010/2558  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว 
และได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของคณะ คณะเทคนิคการแพทย์จึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนคณะเทคนิคการแพทยช์ุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  ดังนี้   

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่ปรึกษา 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ  ที่ปรึกษา 
3.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  ประธานกรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารินต์ณัฏ  บัวทอง  กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หาญศึก  บุญเชิด  กรรมการ 
6.  ดร.สมยศ  จิรสถิตสิน  กรรมการ 
7.  นางสาวภูมณีรัตน์  พัฒรุจินันทน์  กรรมการ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฐั  ตัณศิลา  กรรมการ ผู้จัดการและเลขานุการ 
9.  นางสาวสุภิญญา  สินธส์าย  ผู้ช่วยเลขานุการ  

ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบ ตามที่เสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบหลักสูตร การปิดหลักสูตร การเปิดรายวิชา การเปลี่ยนแปลง/ปรับลด 
และเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) ก าหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง 
หรือการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและทักท้วง และพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม 
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ นั้น 
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สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 23(1/2562) โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ ์2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร  การปิดหลักสูตร การเปิดรายวิชา การเปลี่ยนแปลง/ปรับลด 
และเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ สกอ.) คณะวิทยาการจัดการ 
2.  เห็นชอบการปิดหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 

3.  เห็นชอบการเปิดรายวิชา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ของแผนการศึกษาปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จ านวน 6 รายวิชา 
ดังนี้   

596-683  การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการผลิต 2    4(0-16-0) หน่วยกิต 

           (Industrial Pharmacy Clerkship in Manufacturing II)  
596-684  การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการผลิต 3  4(0-16-0) หน่วยกิต 

(Industrial Pharmacy Clerkship in Manufacturing III)  
596-685  การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการ 4(0-16-0) หน่วยกิต 

ประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 2     
               (Industrial Pharmacy Clerkship in Quality Assurance and Quality  

                 Control II)  
 596-686  การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการ 4(0-16-0) หน่วยกิต 
      ประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 3  
      (Industrial Pharmacy Clerkship in Quality Assurance and Quality  
                   Control III)   

    596-687  การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ/ 4(0-16-0) หน่วยกิต 

           ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1  
          (Registration Clerkship for Herbal/Health Product I)  
             596-688  การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ/ 4(0-16-0) หน่วยกิต 
     ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2   
     (Registration Clerkship for Herbal/Health Product II)  
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4.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง ปรับลด และเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 23 หลักสูตร ดังนี้ 

4.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2554 และหลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะศิลปศาสตร์  

4.2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 คณะวิทยาการจัดการ  

4.3 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหาร  
ธุรกจิบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

4.4 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะวิทยาการจัดการ 

4.5 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ 

4.6 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร             
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ 

4.7 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

4.8 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

4.9 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

4.10 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4.11 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4.12 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะการแพทย์แผนไทย 

4.13 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

4.14 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
คณะวิทยาศาสตร์ 
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4.15 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 

4.16 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 

4.17 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

4.18 ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4.19 ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.20 เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

4.21 เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ 

4.22 เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.23 เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.4  การให้ความเห็นชอบหลักสูตร การขอปิดหลักสูตร และการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ 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 21(1/2562) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562     
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การขอปิดหลักสูตร และการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 
1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  (4 ปี) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562  
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1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
1.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
1.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมิน

ทางการศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
1.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

2.  เห็นชอบการปิดหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษาและภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

3.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 13 หลักสูตร ดังนี้ 

3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 
3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
3.6 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
3.7 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
3.8 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (5 ปี) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
3.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
3.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560         
3.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560     
3.12 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
3.13 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตร

ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ตะวันออกกลางศึกษาและภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร วิทยาลัยอิสลามศึกษา เนื่องจากการสอนวิชาภาษาอาหรับ
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เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาเขตปัตตานี และการศึกษาเกี่ยวกับตะวันออกกลางเป็น Platform ของประเทศไทย    
ในการประสานเชื่อมโยงประเทศกับประเทศในตะวันออกกลาง ที่ประชุมจึงเสนอให้มหาวิทยาลัยน าประเด็น
ดังกล่าวไปพิจารณา 

 
6.5  การให้ความเห็นชอบการขออนุมัติหลักสูตร การขอเปิดรายวิชา และการขอเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรของสภาวิทยาเขตภูเก็ต 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย 

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

สภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 18(1/2562) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562   
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การขอเปิดรายวิชา และการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
สภาวิทยาเขตภูเก็ต แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร การเปิดรายวิชา และการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปิดรายวิชา 814-134 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย A-1 Indonesian 
Language and Culture A-1 จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ส าหรับนักศึกษาคณะวิเทศศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   

2.  เห็นชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

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

1 รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  ชูด า* คงเดิม* 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน  บุญถวิล คงเดิม 

3 Assoc.Dr.Raymond James Ritchie คงเดิม 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา  ศรีชัย ดร.สิริวรรณ  รวมแก้ว 
คุณวุฒิ: วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ), ม.เทคโนโลยีสุรนารี,  
          2555 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  วงศ์นิรามัยกุล คงเดิม 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ  เอกจิตต*์ คงเดิม* 
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ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

7 ดร.ดนัย  ทิพย์มณี* คงเดิม* 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์  เกิดสิน คงเดิม 
9 ดร.แสงดาว  วงค์สาย ดร.รวี  รัตนาคม 

คุณวุฒิ: วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ), ม.เทคโนโลยีสุรนารี,  
          2555 

10 ดร.ธนิตา  อารีรบ คงเดิม 

หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 
6.6  การให้ความเห็นชอบการปรับรายวิชา แผนการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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 

สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 23(3/2561) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561   
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับรายวิชา แผนการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี และปรับแผนการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน  4 หลักสูตร ดังนี้  

2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1 ดร.สิริภัทร์  โชติช่วง* คงเดิม* 
2 ดร.รพี  พงษ์พานิช คงเดิม 
3 อาจารย์ปิยาภรณ์  ปิยะวาณิชเสถียร คงเดิม 
4 อาจารย์นงค์รัตน์  แสนสมพร* คงเดิม* 
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ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
5. อาจารย์ขนิษฐา  พัฒนสิงห์* ดร.ชมพูนุท ด้วงจันทร์* 

คุณวุฒิ: - Ph.D. Management (Management  
            Science and Engineering), Huazhong  
            University of Science and Technology,  
            China, 2561 
          - วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 
          - วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์, 2548 
หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1 ดร.วิชชุตา  มาชู* คงเดิม* 
2 ดร.ชูศักดิ์  ชูศรี คงเดิม  
3 ดร.ณัฐมน  ราชรักษ์* คงเดิม* 
4 อาจารย์ปทิดา  โมราศิลป์* คงเดิม* 
5 นางสาวมาริสา พุตละพันธ์ ดร.ปิ่นฤทัย  คงทอง 

คุณวุฒิ: - ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ,  
            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 
          - ศศ.ม. ไทยศึกษา, มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  
            2551 
          - ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว, สถาบนัราชภฏั 
            สุราษฎร์ธานี, 2542 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์* คงเดิม* 

2 ดร.เชาวนา  ยี่รงค์  คงเดิม* 
3 ดร.สายสุนีย์  จ ารัส* คงเดิม* 

4 อาจารย์โปรดปราน  ค าอ่อน* คงเดิม* 
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ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
5 อาจารย์สุวิมล  ศานติชาติศักดิ์* ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  พิมพา 

คุณวุฒิ: - Ph.D. Food Chemistry and Biochemistry,       
           Universiti Putra Malaysia, 2550  
          - M.Sc. Food Chemistry and Agro- 
            Industry, Universiti Putra Malaysia, 2542 
          - วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัย  
            สงขลานครินทร์, 2539 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1 Assoc. Prof. Dr. Seppo Juhani Karrila คงเดิม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรินุช  ชุมแก้ว* คงเดิม* 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา  รักกะเปา คงเดิม 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์* คงเดิม* 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู  ใคลคลาย*  คงเดิม* 
6 ดร.ระชา  เดชชาญชัยวงศ ์ ดร.ณัฐพล  ไร่สงัด 

คุณวุฒิ:  - Ph.D. Chemisty, University of 
Warwick,  
            UK, 2560 
           - M.Sc. Polimer Chemisty, University  
             of Warwick, UK, 2556 
           - B.Sc. Chemisty, University of Manchester,  
             UK, 2555 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

6.7  การให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตตรัง 

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

สภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมครั้งที่ 23(1/2562) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562     
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาชีพเลือกและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาชีพเลือก จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
1.1 การเพ่ิมรายวิชา 941-368 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการส่วนหน้า จ านวน     

3 (3-0-6) หน่วยกิต เป็นรายวิชาชีพเลือก ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2554 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ส าหรับนักศึกษารหัส 57 - 59 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป 

1.2 การเพ่ิมรายวิชา 948-347 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ จ านวน 3 (3-0-6) 
หน่วยกิต เป็นรายวิชาชีพเลือก ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ส าหรับนักศึกษารหัส 57-59 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

1.3 การเพ่ิมรายวิชาเป็นรายวิชาชีพเลือก ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ส าหรับนักศึกษารหัส 57 - 59 ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

1)  948-347 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  จ านวน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
2)  948-349 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายส าหรับงานธุรกิจ จ านวน 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

2.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 6 หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

2.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1      
ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม  2561 เป็นต้นไป 

2.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะพาณิชยศาสตร์   
และการจัดการ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

2.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
บัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

2.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
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2.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

2.6 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี 1/2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

7.1  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ดังนี้ 

เรื่องท่ี ประชุมครั้งที่ ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 

1 ครั้งที่ 405(1/2562)   

12 มกราคม 2562 

ให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ไปพิจารณาด าเนินการ และให้มีการรายงาน

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 

1 ปี 

อธิการบดีและรองอธิการบดี   

ฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ

รับไปด าเนินการ 

2 ครั้งที่ 405(1/2562)   

12 มกราคม 2562 

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความส าคัญ

ต่อการบริหารองค์กรเป็นอย่างมาก ขอให้

อธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยน า

ประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาว่ามหาวิทยาลัย

ควรจะมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หรือไม่ 

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

3 ครั้งที่ 405(1/2562)   

12 มกราคม 2562 

ส าหรับบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยควรจะมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ

คัดเลือกผู้ที่เกษียณอายุที่มีความรู้ความ 

สามารถให้อยู่ปฏิบัติงานต่อ 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร

บุคคลและพัฒนาคุณภาพรับไป

ด 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 
4 ครั้งที่ 405(1/2562)   

12 มกราคม 2562 
ให้มหาวิทยาลัยไปจัดท าเอกสารข้อมูล
รายละเอียดหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คงค้างของนักศึกษาว่ามหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการติดตามหนี้สินอย่างไร โดยให้ส่ง
รายละเอียดให้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 
และนายสราวุธ เบญจกุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา หากทั้ง 
2 ท่านเห็นชอบถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติการจ าหน่ายหนี้ดังกล่าว 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
และการเงินรับไปด าเนินการ 

5 ครั้งที่ 405(1/2562)   
12 มกราคม 2562 

สภามหาวิทยาลัยควรจะมีคณะกรรมการอีก
หนึ่งชุด ท าหน้าที่เป็นคลังสมอง (Think tank) 
ในการพิจารณาแนวทางปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงขอให้อธิการบดี
น าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาและน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

อธิการบดีรับไปด าเนินการ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
7.2  รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 404(12/2561) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 
ได้พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 ที่ประชุมได้ขอให้อธิการบดีน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไปพิจารณาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการด าเนินการต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รวบรวมผลการด าเนินการของคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

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

ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ก าหนดไว้ว่า 
“ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของ

มหาวิทยาลัย ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี” นั้น   
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มหาวิทยาลัยจึงเสนอรายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

รายงานรายได-้ค่าใช้จ่าย  
ไตรมาส 1-4/2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 

 

เงินรายได้ 
1. รายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัย  

       - รายได้        8,180,079,574.32 
 - รายได้ส่วนกลาง/ส่วนงาน      256,173,557.83   

               (เงินสมทบและรายได้ส่วนกลางอ่ืน ๆ) 
รวมรายได้ประจ าปี     8,436,253,132.15  

 

2. รายได้สะสม 
- รายได้สะสม    110,496,889.33 

 - รายได้ส่วนกลางสะสม        50,295,558.62           
 รวมรายได้สะสม                                  160,792,447.95 

 

3. รวมรายได้และรายได้สะสม (ข้อ 1 + ข้อ 2)                      8,596,240,519.77 
  

4. ค่าใช้จ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
     - ค่าใช้จ่ายจากรายได้ประจ าปี            5,595,647,627.01    

  - ค่าใช้จ่ายจากรายได้ส่วนกลางประจ าปี    213,184,041.00    
      รวมค่าใช้จ่ายประจ าปี              5,808,831,668.01    
 

5.  ค่าใช้จ่ายสะสม 
-  ค่าใช้จ่ายจากรายได้สะสม    1,010,377,658.82 
-  ค่าใช้จ่ายจากรายได้ส่วนกลางสะสม           48,967,721.12 

          รวมค่าใช้จ่ายสะสม     1,059,345,379.94 
 

6.  รวมค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายสะสม (ข้อ 4 + ข้อ 5)     6,868,177,047.95 
 

7.  เปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่าย 
  -  ค่าใช้จ่ายรวมทุกวิทยาเขต    6,868,177,047.95 
   -  รายได้รวมทุกวิทยาเขต    8,596,240,519.77 
   ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (6,868 : 8,596) เท่ากับ        79.90%       ของรายรับ       
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
8.  รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
   -  รายได้จากรัฐบาล     7,789,376,211.88   
    -  รายได้ผลตอบแทนอ่ืน-จากรัฐบาล       71,392,382.85     

 รวมรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจ าปี   7,860,768,594.73   
 
9.  ค่าใช้จ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
       -  ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจ าปี  6,221,593,205.05 
 
10. เปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่าย 
   -  ค่าใช้จ่ายรวมทุกวิทยาเขต             6,221,593,205.05     
   -  รายได้รวมทุกวิทยาเขต             7,860,768,594.73 

 ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (6,221 : 7,860)  เท่ากับ                 79.15%        ของรายรับ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
7.4  รายงานประเมินผลการด าเนินงานกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2555 - 2559 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 398(6/2561) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
กองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่ปีประมาณ 2555 – 2559 นั้น มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอรายงานประเมินผล
การด าเนินงานกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้  

ผลการด าเนินงานระยะ 5 ปีในการด าเนินการของกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมีเงินสะสม
ในกองทุน จ านวน 1,868,959,182.08 บาท มีสัดส่วนการใช้เงินมากที่สุดในวัตถุประสงค์ 3 อันดับแรก คือ 
สนับสนุนโครงการวิจัยและเครือข่ายวิจัย พัฒนาบุคลากรวิจัย และวัตถุประสงค์อ่ืน ได้แก่ ทุนสนับสนุนนักศึกษา 
การตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุบริการฐานข้อมูล โดยได้สนับสนุนสถานวิจัย 16 สถานวิจัย 
และสถานวิจัยความเป็นเลิศ 6 สถานวิจัย   

โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอกเฉลี่ยปีละ 195.5 ล้านบาท 
จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science เทียบกับจ านวนอาจารย์เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 21.46 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 32.47 ในปี 2559  รวมทั้งผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยได้รับการ
อ้างอิงสะสมเพ่ิมขึ้นจาก 1,747 เรื่องในปี 2555 เป็น 3,132 เรื่องในปี 2559  ในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม    
ช่วงระยะเวลา 5 ปี ของการด าเนินงานมีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรูปของสิทธิบัตร   
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า รวมทั้งสิ้น 128 เรื่อง โดยมี 21 เรื่องได้รับการขายสิทธิ์ให้กับ
ภาคเอกชนเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดผ้ลิตนักศึกษาระดับปริญญาโทเฉลี่ยปีละ 
960 ราย ปริญญาเอกเฉลี่ยปีละ 108 ราย โดยกองทุนให้การสนับสนุนนักศึกษาเฉลี่ยปีละ 540 ราย 
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ผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปีของการด าเนินงาน ได้แก่ นวัตกรรม Campy 
2 In One Apparatus ส าหรับตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในอาหาร การวิจัยฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และคุณูปการต่อองค์ความรู้นโยบายสาธารณะ สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนต: ตัวเลือกใหม่
ของอุตสาหกรรมกุ้งแช่เยือกแข็งไทยเพ่ือการส่งออก พันธุ์ปาล์มน้ ามันชนิดใหม่ : พันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ระบบประเมิน
สถานการณ์น้ าเพ่ือการเตือนภัยน้ าท่วม เทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบสเลอรี่  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ส าหรับการตรวจวินิจฉัยตาเข ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดพังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือ PSU-CTR มีดผ่าตัดนิ้วล็อค จอกยาง
นาโนกับสเปรย์สมาร์ทไวท์ ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพาราสกัดโปรตีน และการผลิต
ยางแผ่นรมควันด้วยก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการท ายางแผ่น นอกจากนี ้คณะแพทยศาสตร์ยังใช้งบประมาณ
ส่วนนี้ร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการวิจัย พัฒนา และผลิตเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สามมิติ MobiiSc ซึ่งเป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้และสามารถใช้
ในขณะผ่าตัดได้ เพ่ือใช้ตรวจวินิจฉัยในห้องฉุกเฉินและห้องผ่าตัด ท าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
และทันท่วงที รวมทั้งผลิตเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ (mini CT scan) ขนาดเล็กเป็นเครื่องแรกของโลก 
เพ่ือใช้ในการวินิจฉัยขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมแบบสามมิติ สามารถแยกแยะบริเวณที่เป็นมะเร็ง    
หรือมีหินปูนผิดปกติ ซึ่งพบว่าให้ผลการตรวจที่รวดเร็วและมีความแม่นย าสูง และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
โดยหวังผลสู่ระดับนานาชาติต่อไป  

 

ที่ประชุมรับทราบ  โดยขอให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยเพ่ิมเติมว่าในแต่ละเรื่อง
ไดม้ีการด าเนินการอย่างไรบ้าง ข้อมูลผลงานวิจัยที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และรายได้ที่เกิดจากการที่มหาวิทยาลัย
ได้ให้ License แก่บุคคลภายนอก โดยให้น าเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้   
1. ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย มหาวิทยาลัยควรจะวิเคราะห์ทั้ง Output, Outcome 

และ Impact โดยควรน าเสนอข้อมูลว่า 5 ปีที่ผ่านมา โครงการวิจัยที่ลงไปพัฒนาชุมชนส่งผลให้คุณภาพชุมชน   
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด และส่งผลต่อรายได้ของชุมชนอย่างไร  

2. ผลงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2559 มีหลายชิ้นงานที่เป็นประโยชน์         
เป็นผลงานเด่น และผลงานต้นแบบ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยควรจะมีข้อมูลว่าผลงานวิจัยเหล่านั้นน าไปสู่การใช้
ประโยชน์จริง ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมมากน้อยเพียงใด ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะมีกระบวนการติดตามการ
ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ ผลงานเด่นหรือผลงานต้นแบบชิ้นใดที่ยังไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงมหาวิทยาลัยควรจะน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป และส าหรับ
งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้จริงแล้วควรจะมีกลไกการประเมินผลกระทบ ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับ
คุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ที่ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และเหมาะสมก็ให้รายงาน ส่วนงานวิจัยที่สมบูรณ์แล้ว
ควรจะมีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีต้นแบบที่บางหน่วยงาน เช่น  สวทช. ได้ท า framework ไว้ว่ามี
วิธีการวัดอย่างไร หากมหาวิทยาลัยต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องวิธีวิทยา (Methodology) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ยินดีให้ค าแนะน า 
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3. มหาวิทยาลัยควรจะมีการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย ( In-cash) และข้อมูลมูลค่า (In-kind) 
เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ผลตอบแทน ซึ่งการท างานร่วมกับหลายหน่วยงานเป็นเรื่ องยากที่จะดึงเอาข้อมูล    
ที่เป็นมูลค่าออกมา ส่วนเรื่องที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต การยกระดับคุณภาพ
ความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งไม่สามารถที่จะรายงานสิ่งที่เป็นผลตอบแทนออกมาได้ ท าอย่างไรที่จะน าข้อมูลส่วนนี้
มาแสดงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญท่ีมหาวิทยาลัยต้องท าให้ดียิ่งขึ้น  

4. ในประเทศเบลเยียมมีกลไกการตั้งเป็น Holding company และ Subsidize company 
ในการด าเนินการเพ่ือให้ผลงานวิจัยออกมาใช้ประโยชน์จริง ขอให้มหาวิทยาลัยน าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา 

5. กองทุนวิจัยตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อะไรในอนาคต ขอให้คณะกรรมการคลังสมอง
ของมหาวิทยาลัย (Think tank) ไปพิจารณาว่ากองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยจะใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใดในอนาคต 
ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยควรจะมีการท าวิจัยในอีกรูปแบบหนึ่ง 

 
7.5  การชี้แจงการใช้เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แทนบุคลากรต่อส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา 
ตามที่คณะแพทยศาสตร์ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน

แทนบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์จากเงินรายได้คณะ และตามหนังสือที่ มอ 350(2)/325 ลงวันที่ 15 มกราคม 
2557 คณะแพทยศาสตร์ได้ระงับการใช้เงินรายได้สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนส าหรับ
บุคลากรที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และยกเลิกการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
แทนบุคลากรทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น จากรายงานการตรวจสอบของส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสงขลาระบุว่าการท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแทนบุคลากร 
(ในส่วนของลูกจ้าง) ของคณะแพทยศาสตร์จากเงินรายได้แม้จะเป็นเพ่ือสวัสดิการให้แก่บุคลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ แต่เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 46 
ซึ่งก าหนดให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือจ่ายประโยชน์
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝ่ายละเท่ากัน  
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัตินี้ และส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสงขลามีข้อเสนอแนะให้เรียกเงินคืน จ านวน 270,206,494.25 บาท จากผู้ที่เกี่ยวข้องคืนน าส่งคลัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมส าเนาหลักฐานการส่งเงินคืนให้ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา
ตรวจสอบด้วย มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้ทราบว่าจะไม่ขอเรียกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมคืนจากบุคลากร 
ตามเหตุผล ดังนี้ 

1. เดิมคณะแพทยศาสตร์ได้ให้สวัสดิการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลเป็นการเฉพาะตัวให้กับ
บุคลากรของคณะแต่เมื่อมีพระราชบัญญัติประกันสังคมท าให้ลูกจ้างได้รับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมแล้ว 
คณะแพทยศาสตร์จึงเห็นควรจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้ใกล้เคียงกับสิทธิเดิมที่ได้รับจากคณะ เนื่องจาก
สิทธิที่ได้รับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมด้อยกว่าที่ได้รับยกเว้นจากคณะแพทยศาสตร์คณะจึงได้  
ขอใช้เงินรายได้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนแทนบุคลากร ซึ่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
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และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 46 ก็ไม่มีสภาพบังคับเด็ดขาดว่าเงินจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมจะจ่ายโดยนายจ้าง  
ฝ่ายเดียวมิได้กอรปกับ มาตรา 49 วรรคสอง “ในกรณีที่นายจ้างมิได้หักค่าจ้างของผู้ประกันตนเพ่ือส่งเงินสมทบ
หรือหักไว้แล้ว แต่ยังไม่ครบจ านวนตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง ให้นายจ้างรับผิดใช้เงินที่ต้องส่งเป็นเงินสมทบ  
ในส่วนของผู้ประกันตนเต็มจ านวน” 

2. การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 26(3) “การจ่ายเงินทุกประเภทรายจ่ายที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือ
ระเบียบอ่ืน และกระทรวงการคลังไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายได้หากหัวหน้าหน่วยงานเห็นว่ามีความจ า เป็นต้องจ่าย
โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความถูกต้องแล้วให้เสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาอนุมั ติ
แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ” 

ดังนั้น การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแทนบุคลากร (ในส่วนของลูกจ้าง) จึงเป็น
ความจ าเป็นและเหมาะสมที่คณะแพทยศาสตร์จะน าเงินรายได้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 26(3) 

ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
8 มีนาคม 2562 ได้รับทราบและมีความคิดเห็นว่าการติดตามทวงคืนเงินประกันสังคมจากผู้ประกันตนนั้นกระท า
ได้ยากประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มีการออกหนังสือรับรองเงินได้ให้ผู้ประกันตนถูกต้องครบถ้วนแล้ว อาจเป็น
ปัญหาในการทวงคืนภาษี และการที่คณะแพทยศาสตร์ได้ระงับการใช้เงินรายได้สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมใน
ส่วนผู้ประกันตนส าหรับบุคลากรที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และยกเลิกการจ่ายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมแทนบุคลากรทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น กระท าถูกต้องแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 

7.6  รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 18(1/2562) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 
ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตภูเก็ตได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุม

ครั้งที่ 18(1/2562) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการประชุมหัวข้อสร้างการรับรู้ทิศทาง 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
วิทยาเขตภูเก็ต ค าสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว การขอเปิดรายวิชา 814 -134 ภาษาและ
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย A-1 คณะวิเทศศึกษา การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พ.ศ. 2561 – 2565 และรายงานการด าเนินงานของวิทยาเขตภูเก็ต
และข้อเสนอทางวิชาการ เป็นต้น 

ที่ประชุมรับทราบ 






