รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ครัง้ ที่ 393(1/2561)
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561
ณ ห้ องประชุม 202 ชัน้ 2 อาคารจามจุรี 4 สานักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชวน หลีกภัย
2. ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา
3. ศาสตราจารย์นกั สิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย
4. ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์
5. นายบุญปลูก ชายเกตุ
6. ศาสตราจารย์ปราณี กุลละวณิชย์
7. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
8. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
9. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช
10. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ ว
11. นายสราวุธ เบญจกุล
12. ศาสตราจารย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
13. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ชศู กั ดิ์ ลิ่มสกุล
14. รองอธิการบดี
อาจารย์พิชิต เรื องแสงวัฒนา
15. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รองศาสตราจารย์จฑุ ามาส ศตสุข
16. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้ วประดับ
17. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สพุ จน์ โกวิทยา
18. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ภทั ร อัยรักษ์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-219. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์บญ
ุ ประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
20. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
21. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปั ตตานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พชั รี ยา ไชยลังกา
22. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
วิทยาเขตปั ตตานี
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นพพร เหรี ยญทอง
23. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปั ตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์บดินทร์ แวลาเตะ
24. รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วรวุธ วิสทุ ธิ์เมธางกูร
25. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
วิทยาเขตภูเก็ต
และรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
26. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์เจริญ นาคะสรรค์
27. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ณฐั วิทย์ พจนตันติ
28. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ดารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
29. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ธนิต เฉลิมยานนท์
30. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ โชติเกียรติ
31. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์พฒ
ุ ิศกั ดิ์ พุทธวิบลู ย์
32. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บษุ บง ชัยเจริญวัฒนะ

-333. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ทวีศกั ดิ์ นิยมบัณฑิต
34. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์นิมิตร วรกุล
35. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต
36. อาจารย์ฉวีวรรณ ชื่นชูผล
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
37. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ยูรวงศ์
38. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม
รองศาสตราจารย์บรรจง วิทยวีรศักดิ์
39. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กานดา จันทร์ แย้ ม
40. อาจารย์สทุ ธิชยั งามชื่นสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะนิตศิ าสตร์
41. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
อาจารย์สินาด ตรี วรรณไชย
42. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
รองศาสตราจารย์สนัน่ ศุภธีรสกุล
43. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์อษุ า เชษฐานนท์
44. อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
45. รักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ปริ ศวร์ ยิ ้นเสน
46. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ซุกรี หะยีสาแม

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-447. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์
48. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
49. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์รอฮานิ เจะอาแซ
50. คณบดีคณะการบริ การและการท่องเที่ยว
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกุล
51. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์พนั ธ์ ทองชุมนุม
52. คณบดีคณะวิเทศศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นวุ รรณ ทับเที่ยง
53. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ยทุ ธพงศ์ เพียรโรจน์
54. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สชุ าดา ทิพย์มนตรี
55. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปรารถนา หลีกภัย
56. อาจารย์ตรี ชาติ เลาแก้ วหนู
รักษาการในตาแหน่งรองคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
57. ผู้อานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์ยโู ซะ ตาเละ
58. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์นิทศั น์ เพราแก้ ว
59. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จมุ พล ชื่นจิตต์ศริ ิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
60. อาจารย์วรรณรัตน์ แซ่ชนั่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
61. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สิทธิศกั ดิ์ จันทรัตน์
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปั ตตานี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-562. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยั และบัณฑิตศึกษา
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล
63. ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์อิศรัฏฐ์ รินไธสง
64. ผู้อานวยการกองกลาง
นางสุวิมล คงพล
65. หัวหน้ างานการประชุม กองกลาง
นางปัทมา กาญจนพงศ์
66. หัวหน้ างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
นายทวาทศ สุวรรณโร
ผู้มาประชุมไม่ได้
1. ศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ สถาอานันท์
2. ศาสตราจารย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
3. นายวิจิตร ณ ระนอง
4. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
5. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สวุ ลักษณ์ วิสนุ ทร
7. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ศาสตราจารย์อมรรัตน์ พงศ์ดารา
8. คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
อาจารย์มอู สั ซัล บิลแสละ
9. อาจารย์สรุ วุฒน์ ช่อไม้ ทอง
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี
ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ธีระพล ศรี ชนะ
2. อาจารย์ไพศาล บรรจุสวุ รรณ์
3. อาจารย์พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้อานวยการสานักวิจยั และพัฒนา
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง

-64. นายแดง โฉมทอง
5. นางนิษณา เหมกุล
6. นายสิทธิศกั ดิ์ สมบัตยิ านุชิต
7. นายคมกริช ชนะศรี
8. นายนิตธิ ร ชานาญเมือง
9. นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต
10. นางกนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
11. นายเริ งศักดิ์ ธนานุเวชน์
12. นายผดุงศักดิ์ อรนพ
13. นางสาวฐิ ตริ ัชต์ ไม้ เรี ยง

ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่
ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผล
หัวหน้ าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้ างานบริหารบุคคล กองการเจ้ าหน้ าที่
หัวหน้ างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน
กองแผนงาน
นักวิชาการอุดมศึกษา กองแผนงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ ว ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุม และได้ แนะนาอาจารย์สินาด ตรี วรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยใหม่ ต่อจากนัน้ ได้ ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 กรรมการที่ขอลาประชุม
ประธานที่ประชุมแจ้ งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครัง้ นี ้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิขอลาการประชุม จานวน 3 ราย ดังนี ้
1. ศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ สถาอานันท์
2. ศาสตราจารย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
3. นายวิจิตร ณ ระนอง
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครัง้ ที่ 391(11/2560)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติรับรองรายงานการประชุม

-7ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ก่อน
3.1 ร่ างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ าม
ของรองอธิการบดี ผู้ชว่ ยอธิการบดี พ.ศ. ....
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 ได้ กาหนดคุณสมบัติ
รองอธิการบดี ผู้ชว่ ยอธิการบดี ดังนี ้
มาตรา 38 วรรคหนึ่ง (3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา
ที่กาหนดในข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
วรรคสอง นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ต้ องมี
คุณสมบัตอิ ื่น และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจึงได้ จดั ทาร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยคุณสมบัติ
และลักษณะต้ องห้ ามของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และที่ประชุมคณะทางานกลัน่ กรองร่ างข้ อบังคับ
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ได้ พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบร่างข้ อบังคับฯ แล้ ว และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 392(12/2560)
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมได้ มีมติเห็นชอบให้ นาข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณา
ปรับปรุงร่างข้ อบังคับฯ และนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครัง้ หนึง่
มหาวิทยาลัยจึงได้ ปรับปรุงแก้ ไขร่างข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ าม
ของรองอธิการบดี ผู้ชว่ ยอธิการบดี พ.ศ. .... โดยร่างข้ อบังคับฯ ดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้ องห้ ามของรองอธิการบดีและผู้ชว่ ยอธิการบดี เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ โดยที่ประชุมได้ เสนอแนะให้ ปรับปรุงแก้ ไขร่างข้ อบังคับฯ ดังนี ้
1. ข้ อ 4(3) มีประสบการณ์ด้านการบริ หารในหน่วยงานอื่นของรัฐหรื อเอกชนมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสี่ปี แก้ ไขคาว่า “สี่ปี” เป็ น “สองปี ”
2. ตัดวรรคสองของข้ อ 4 “ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็ นต้ องแต่งตังผู
้ ้ มีคณ
ุ สมบัติน้อยกว่า
สี่ปีตาม (3) ให้ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา” ออก ซึ่งโดยหลักการประเด็นคุณสมบัติไม่ควรมีข้อยกเว้ นและ
ในทางปฏิบตั อิ าจจะทาได้ ยาก
3. ตัดข้ อ 5(3) “เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากงานเพราะกระทาผิดวินยั
ตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย หรื อกฎหมายอื่น” ออก เนื่องจากเป็ นกรณีซ ้าซ้ อนกับข้ อ 5(2)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติเห็นชอบร่างข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยคุณสมบัติ
และลักษณะต้ องห้ ามของรองอธิการบดี ผู้ชว่ ยอธิการบดี พ.ศ. ....

-83.2 ร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยการแต่งตัง้ คุณสมบัตแิ ละลักษณะ
ต้ องห้ ามของรองคณบดี ผู้ชว่ ยคณบดี พ.ศ. ....
ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้ กาหนดวิธีการแต่งตัง้
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของรองคณบดี ผู้ชว่ ยคณบดี ดังนี ้
มาตรา 44 วรรคสี่ รองคณบดี ให้ อธิการบดีแต่งตังโดยค
้
าแนะนาของคณบดี จากผู้มี
คุณสมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามมาตรา 38
วรรคห้ า หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตังและพ้
้
นจากตาแหน่งรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจึงได้ จดั ทาร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยการแต่งตัง้
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. .... ซึ่งที่ ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2560 และที่ประชุมคณะทางานกลัน่ กรอง
ร่ างข้ อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม
2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบร่ างข้ อบังคับฯ แล้ ว และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ 392(12/2560) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมได้ มีมติเห็นชอบให้ นาข้ อเสนอแนะและความคิดเห็น
ของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงร่างข้ อบังคับฯ และนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครัง้ หนึง่
มหาวิทยาลัยจึงได้ ปรับปรุงแก้ ไขร่างข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ าม
ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. .... โดยร่างข้ อบังคับฯ ดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ยวกับวิธีการแต่งตัง้
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของรองคณบดีและผู้ชว่ ยคณบดี เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ โดยที่ประชุมได้ เสนอแนะให้ ปรับปรุงแก้ ไขร่างข้ อบังคับฯ ดังนี ้
1. ตัดวรรคสองของข้ อ 5 “ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็ นต้ องแต่งตังผู
้ ้ มีคุณสมบัติ
น้ อยกว่าสี่ปีตาม (3) ให้ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา” ออก ซึ่งโดยหลักการประเด็นคุณสมบัติไม่ควรมี
ข้ อยกเว้ น
2. ตัดข้ อ 6(3) “เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากงานเพราะกระทาผิดวินยั
ตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยหรื อกฎหมายอื่น” ออก เนื่องจากเป็ นกรณีซ ้าซ้ อนกับข้ อ 6(2)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติเห็นชอบร่างข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการแต่งตัง้
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของรองคณบดี ผู้ชว่ ยคณบดี พ.ศ. ....
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องพิจารณาเชิงนโยบาย
4.1 ภารกิจการพัฒนาประเทศด้ วยการบริ หารงานวิชาการแบบคลัสเตอร์
มหาวิทยาลัย ได้ นาเสนอการบริ หารวิช าการงานแบบคลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ซึง่ มีประเด็นสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
การบริหารวิชาการแบบคลัสเตอร์
- นโยบาย

-91. สอดคล้ องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
2. หลักการบูรณาการหลายศาสตร์ 1 หลักสูตร
3. ถือเป็ นข้ อตกลงระหว่างคณะ มหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้ อง
4. กาหนดทิศทางศาสตร์ แห่งอนาคตร่วมกันโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
5. มีความร่วมมือทังในเชิ
้
งวิชาการ การบริ หาร และการใช้ ทรัพยากรร่วมกันอันเป็ น
ฐานสาคัญของ PSU System
6. จัดสรรผลประโยชน์ตามสัดส่วนภาระงานความรับผิดชอบ
- แนวทางการดาเนินงานของ ม.อ.
1. การจัดกลุม่ วิจยั และผลิตบัณฑิตทุกระดับตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้
1.1 Digital Innovation ปัจจุบนั เป็ น Industry 4.0 และประเทศไทย 4.0 จากการ
วิเ คราะห์ ของ Roland Berger ม.อ. มี ความพร้ อมเป็ น Hub ด้ าน Smart Devices และได้ เป็ น Hub หนึ่ง
ใน Innovation Hub ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รวมถึงเป็ น Smart City Innovation Hub
ด้ าน Smart Environment & Smart Economy และเป็ นแกนดาเนินโครงการ Phuket Smart City นอกจากนี ้
มหาวิทยาลัยทางานร่วมกับภาคเอกชนโดยได้ รับความไว้ วางใจจาก Toyota Tusho ให้ จดั ตัง้ Lab และร่วมมือ
กับ AIS ด้ าน NB-IoT ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทาให้ เกิดสตาร์ ทอัพ (Startup)ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัยมีความพร้ อม
ด้ านกาลังคนและหลักสูตร ครอบคลุมทุกวิทยาเขต
 คณะที่สามารถบูรณาการด้ าน Digital Innovation
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1.2 Marine and Coastal Management มหาวิทยาลัยมีความพร้ อมในการศึกษาวิจยั
โดยมีสถาบัน MaCORIN ซึ่งได้ ประกาศอย่างชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็ นผู้นาทางทะเลและชายฝั่ ง
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 20 ปี
 คณะทางด้ าน Marine and Coastal Management ดังนี ้
- สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

- 10 - คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
1.3 อาหาร (Food) อุตสาหกรรมอาหารทะเลจะอยู่ในภาคใต้ กว่า 60% และมี
โรงงานแปรรู ปโรงงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะ
วิทยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี จึงมีความพร้ อมในการเป็ น Innovation Hub ด้ านเกษตรและอาหาร นอกจากนี ้
อาหารฮาลาลก็เป็ นอีกจุดเน้ นของมหาวิทยาลัย
 คณะทางด้ านอาหาร (Food)
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหาร
สุขภาพ (IGS-NFF)
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
ตัวอย่างหลักสูตรในคลัสเตอร์ :
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร์ การ
อาหารและโภชนาการ หลักสูตรอาหารสุขภาพและโภชนาการ และหลักสูตรสัตวศาสตร์
1.4 ยางพารา (Natural Rubber) และ Palm Oil เป็ นเรื่ องสาคัญของ ม.อ. ที่จะต้ อง
มีบทบาทในระดับประเทศ มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจยั วิทยาลัยนานาชาติยางพารา ศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์
และมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับยางพารา ได้ แก่ วิทยาเขตปัตตานีเป็ นจุดเริ่มต้ นที่มีความเข้ มแข็งทังทางด้
้
านบุคลากร
และเครื่ องมือ วิทยาเขตหาดใหญ่มีการดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนในหลากหลายสาขา และวิทยาเขต
สุราษฎร์ ธานี นอกจากนี ้ในเรื่ องนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้ ร่วมมือกับประเทศจีนในการจัดทาหลักสูตร ส่วนเรื่ อง
ปาล์มน ้ามัน ตอนนี ้มหาวิทยาลัยเด่นในเรื่ องของการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อและเรื่ องของการทาพันธุ์ปาล์มใหม่
 คณะทางด้ าน Natural Rubber
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- คณะวิทยาศาสตร์ (Basic Sci.)
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- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Processing)
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (Processing)
- คณะเศรษฐศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติยางพารา (Mechatronic, Mechanical Eng.,
Polymer Eng.)
1.5 พลังงาน (Energy) เป็ นประเด็นที่สาคัญสาหรับภาคใต้ มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจยั
ระบบพลังงาน และเปิ ดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ส่วนระดับปริ ญญาตรี
ยังเป็ นหลักสูตรพลังงาน แต่เปิ ดสอนอยูส่ าขาวิชาต่าง ๆ
1.6 Medical Innovation มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญซึ่ง สามารถตอบโจทย์
ประเทศไทย 4.0 เป็ นคลัสเตอร์ ด้านสุขภาพ (Health) มหาวิทยาลัยมีบคุ ลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สร้ าง
จากงานวิจยั รวมถึงงานวิจยั ต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็ นเหมือน Bespoke ทางด้ าน Baking Society Innovation
ด้ วยเช่นเดียวกัน
 คณะด้ านการแพทย์ประกอบด้ วย
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะแพทย์แผนไทย
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างการทางานแบบบูรณาการ:
นวัตกรรมและพัฒนายา เทคโนโลยีและวัสดุทางการแพทย์ครบวงจร การเสริมสร้ าง
ศักยภาพและโอกาสของผู้สงู วัยในการมีสขุ ภาวะที่ดี
1.7 การท่องเที่ยว (High-value Tourism) ภาคใต้ เป็ นอันดับหนึ่งของประเทศที่มี
รายได้ จากการท่องเที่ยว ซึง่ มหาวิทยาลัยมีคณะที่เปิ ดสอนเรื่ องการท่องเที่ยวอยู่ทกุ วิทยาเขต
เน้ นนานาชาติ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
เน้ นวัฒนธรรม คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ
เน้ นการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
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จะช่วยยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในสามจัง หวัดชายแดนใต้ เพราะฉะนัน้ การจัดการเรี ยนการสอน
การวิจยั ที่ตอบโจทย์ในชายแดนใต้ เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ
การบูรณาการการแก้ ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
- การบูรณาการวิจยั และแก้ ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม
- การพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21
ตัวอย่างหลักสูตรในคลัสเตอร์ :
หลักสูตรความขัดแย้ งและสันติศกึ ษา หลักสูตรการจัดการบริ การการท่องเที่ยว
หลักสูตรพัฒนามนุษย์และสังคม และหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
2. การจัดกลุม่ 3 ศาสตร์ ใหญ่เพื่อการบริหารกลุม่ วิชาการที่มีทิศทางสอดคล้ องกัน
 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
 มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
โดยเน้ นการรวมกลุม่ ศาสตร์ ที่ใกล้ เคียงให้ ทางานร่วมกันทังการศึ
้
กษาและวิจยั
บัณฑิตศึกษากับการบริหารวิชาการแบบคลัสเตอร์
มหาวิทยาลัยได้ มีการจัดกลุ่มคลัสเตอร์ เป็ น 3 ศาสตร์ ใหญ่ ๆ ได้ แก่ กลุม่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จะเน้ นกลุ่มศาสตร์ ที่มีความใกล้ เคียง
และทางานร่วมกัน ซึ่งมีทงการศึ
ั้
กษาและการวิจยั เช่น หลักสูตรที่มีความพร้ อมคือหลักสูตรเกี่ยวกับ Digital
Innovation โดยจะเริ่มจากหลักสูตรในด้ าน Science ก่อน นอกจากนี ้ การแบ่งคลัสเตอร์ ตาม 3 ศาสตร์ ไม่ได้ เน้ น
เฉพาะบัณฑิตศึกษาแต่เน้ นทังระบบ
้
ที่ประชุมได้ แสดงความชื่นชมที่มหาวิทยาลัยนาเสนอเรื่ องนี ้ ซึ่งเป็ นเวลาที่เหมาะสม
เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้ เปลี่ยนสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และเป็ นช่วงเวลา
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ รวมถึงอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่
ทังนี
้ ้ โดยที่ประชุมได้ เสนอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดงั นี ้
1. การดาเนินงานข้ ามศาสตร์ จะเกี่ยวโยงกับโครงสร้ าง ซึง่ ไม่ใช่เฉพาะการบริหารจัดการ
วิชาการเท่านัน้ แต่เป็ นการบริ หารวิชาการและการบริ หารการเงิน มหาวิทยาลัยจะจัดโครงสร้ างใหม่ อย่างไร
จึงจะเหมาะสม สาหรับบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงสร้ างอย่างไรเพื่อให้ บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัยมีทงบั
ั ้ ณฑิตศึกษา
วิจยั และนวัตกรรม สาหรับการจัดสาขามนุษยศาสตร์ ไปรวมกับสาขาสังคมศาสตร์ ทาให้ สาขามนุษยศาสตร์
มีขนาดเล็ก ทัง้ ๆ ที่สาขามนุษยศาสตร์ เป็ นหัวใจในเรื่ องปรัชญา ภาษา จรรยาบรรณ แต่สาขามนุษยศาสตร์
ในประเทศไทยเป็ นสาขาวิชาเล็ก เพราะไปอยู่ภายในสาขาสังคมศาสตร์ นอกจากนี ้ในด้ านโครงสร้ างกรรมการ
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้
ไม่มีกรรมการจากภายนอก หากมีกรรมการจากภายนอกอยู่ในกรรมการระดับต่าง ๆ จะทาให้ มีแนวคิดในการ
ทางานเปลี่ยนไป
2. การดาเนินงานข้ ามศาสตร์ เป็ นเรื่ องที่นาไปปฏิบตั ไิ ด้ ยากในศาสตร์ สมัยใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในต่างประเทศได้ มีการรวมกลุม่ ทางานเกือบทุกสาขาวิชา (Discipline) เพราะฉะนันทุ
้ กคนต้ องช่วยกันคิด
ช่วยกันทา ต้ องคิดกว้ างและงานที่จะทามีจานวนมาก ต้ องพิจารณาว่าเรื่ องใดสาคัญและเป็ นเรื่ องเด่น ซึง่ การ
ทางานข้ ามศาสตร์ จะทาให้ เกิดการทางานร่วมกันเป็ นการทางานโดยให้ งานเป็ นหลัก ไม่ใช่นาสาขาวิชาเป็ นหลัก
3. ข้ อมูลที่มหาวิทยาลัยนาเสนอเป็ นการจัดกลุ่มศาสตร์ ไม่ได้ เป็ นการจัดข้ ามศาสตร์
การที่จะเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาต้ องข้ ามศาสตร์ ในอนาคตควรเปลี่ยนวิธีคิดที่เอาศาสตร์ เป็ นตัวตังเป็
้ นการใช้
สถานการณ์บ้านเมืองหรื อนาเอาเป้าหมายการพัฒนาบ้ านเมืองเป็ นตัวตัง้ มีตวั อย่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ที่ จ ะเป็ นโมเดลการดาเนินงานข้ ามศาสตร์ ซึ่ง ศึกษาได้ จ ากหนัง สื อเรื่ อง Designing the New American
University เขียนโดย Michael M. Crow และ William B. Dabars
4. ควรจะมีการพิจารณาทบทวนในการจัดกลุ่ม โดยในด้ านวิทยาศาสตร์ ควรจะมี
คณะด้ านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการนาผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ได้ สาหรับกลุ่ม
อาหารที่มีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์ ควรจะเพิ่มคณะการจัดการสิ่งแวดล้ อมเข้ ามาร่วมงาน
ในกลุ่มนี ้ด้ วย ตลอดจนควรมีการสร้ างเครื อข่ายกับภายนอกและเมื่อมหาวิทยาลัยจัดทาสาเร็ จแล้ วต้ องบอก
ได้ วา่ กลุม่ เป้าหมายคืออะไร
5. ในการปรับนโยบายและตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ ควรมีหลักฐาน (Evidence) ม.อ. จึงควร
สร้ างนักวิชาการที่เป็ น Evidence Synthesis ซึ่งในปั จจุบนั ประเทศไทยยังขาดข้ อมูลที่ชดั เจน ทาให้ ประเทศ
อ่อนแอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยยังขาด Evidence Synthesis ด้ านการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณา
5.1 (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
(ซึง่ ถอดมาจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี )
จากสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในบริ บทต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยต้ องมีการปรับตัวของบุคลากรและการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเตรี ยมรับกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัต สามารถเป็ นสมองต้ นความคิดเพื่อร่วมปิ ดช่องว่างเชิงยุทธศาสตร์
และนาสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ ประเทศก้ าวข้ ามผลกระทบเชิงวิกฤตที่สาคัญ ๆ ส่งเสริ มการสร้ างนวัตกรรม
เพื่อสังคมที่ก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มให้ กบั สังคมเพื่อยกระดับให้ ประเทศก้ าวพ้ นจากกับดักประเทศรายได้ ปานกลาง
การสร้ างผลิตภาพจากผู้สูงวัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในวัยแรงงานให้ มีสมรรถนะสูงสาหรั บโลก
อนาคต
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ได้ เริ่ มต้ นจากกรอบแผนพัฒนาระยะยาว 20 ปี ซึ่งได้ สงั เคราะห์ขึ ้นจากการประมวลข้ อมูลในแง่มุมต่าง ๆ
ทังการวิ
้
เคราะห์ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 20 ปี กรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
การพัฒนาภายใต้ กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่ต้องขับเคลื่อนด้ วยความรู้และนวัตกรรม และทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยได้ รับฟั งความเห็นจากกลุ่มผู้บริ หาร บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้ องในระดับต่าง ๆ อย่างครบถ้ วน ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 384(4/2560)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 และในคราวประชุมครัง้ ที่ 386(6/2560) เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2560 ได้ พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบแล้ ว โดยสาระสาคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 20 ปี ประกอบด้ วย 4 ยุทธศาสตร์ หลัก
คือ 1) สร้ างกลไกการทางานเชิงรุก 2) สร้ างความเป็ นผู้นาวิชาการ 3) สร้ างความเป็ นนานาชาติ 4) พัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ เป็ นกรอบทิศทางหลักสาหรับการดาเนินงานในอนาคต
ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้ วางระบบการนาแผนระยะยาวไปสู่การปฏิบตั ิเพื่อให้
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 20 ปี ได้ มีการขับเคลื่อนและถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิได้ อย่างต่อเนื่องภายในกรอบ
ปฏิบตั หิ ลัก ดังนี ้
1. ระบบแผนระยะยาวจะมีการตรวจสอบกับทิศทางหลักในการพัฒนาประเทศทุก ๆ 2 ปี
เพื่อให้ มหาวิทยาลัยสามารถดารงบทบาทการขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนา
ระยะยาว 20 ปี ยังคงสอดคล้ องกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. แผนพัฒนาระยะยาว 20 ปี จะถูกถอดไปเป็ นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามรอบระยะเวลาของอธิการบดีในแต่ละวาระ เพื่อให้ การพัฒนามหาวิทยาลัยมีความต่อเนื่อง สามารถสานต่อ
ความเชื่อมโยงจากรอบวาระการบริหารหนึง่ สูอ่ ีกวาระการบริหารหนึง่ ได้ อย่างลงตัวและสอดคล้ อง
3. แผนงาน/โครงการระยะยาวจะถูกขับเคลื่อนโดยรองอธิ การบดีฝ่ายต่าง ๆ คณะ/
ส่วนงาน และระบบงบประมาณประจาปี ที่ชัดเจนเป็ นรู ปธรรม อันจะทาให้ การดาเนินงานในทุกแผนงาน/
โครงการอยูบ่ นฐานการพัฒนาที่มีความพร้ อมและความที่เป็ นไปได้ จริงประกอบกัน
ซึ่งกระบวนการถอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ระยะ 4 ปี นี ้ นอกจากการ
นาแผนพัฒนาระยะยาว 20 ปี มาเป็ นประเด็นตังต้
้ นหลักในการวิเคราะห์ความจาเป็ นเร่งด่วนและความสาคัญ
ในการพัฒนาช่วงสัน้ ระยะ 4 ปี แล้ ว มหาวิทยาลัยได้ ประมวลรวมแผนพัฒ นาระยะสัน้ ด้ านการวิจัยและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษามาสังเคราะห์ร่วมในประเด็นเหตุผลความจาเป็ น ความเร่ งด่วนในการพัฒนา
และลดความเสียโอกาสใหม่ ๆ ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้ มีการเปลี่ยนแปลงไปข้ างหน้ าอย่างก้ าวกระโดดได้
ในอนาคต
ภายใต้ กรอบทิศทางระยะยาวซึง่ มหาวิทยาลัยได้ ประเมินถึงสมรรถนะและความได้ เปรี ยบ
ของมหาวิทยาลัยแล้ ว พบว่าโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยสามารถมุ่งเป้าสู่ความเป็ นผู้นาที่มีความเป็ นไปได้
มี 6 ด้ านคือ 1) การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 2) เทคโนโลยีชีวภาพและการแปรรู ปอาหาร 3) ระบบ
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การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 5) เศรษฐกิจดิจิตอล และ 6) พลังงาน
ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัยจะเน้ นพัฒนาในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ บทของภาคใต้ เช่น การเป็ น
ผู้นาทางทะเลและชายฝั่ ง ผู้นาด้ านยางพารา เป็ นต้ น โดยรายละเอียดหลักของแผนพัฒนาระยะยาว 20 ปี
ซึง่ มีแกนสาระสาคัญประกอบด้ วย 4 ยุทธศาสตร์ หลัก ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การสร้ างกลไกการทางานเชิงรุก ซึง่ มีจดุ เน้ นดาเนินงานภายใต้ 4 กลไก
ขับเคลื่อน ดังนี ้
1.1 เน้ นบูรณาการข้ ามศาสตร์
แผนการพัฒนาที่มีความสาคัญเป็ นลาดับต้ น ๆ ที่ต้องการให้ ดาเนินการ
1. สร้ างระบบ PSU System ที่เข้ มแข็งที่ชว่ ยให้ สามารถทางานข้ ามวิทยาเขตกันได้
และช่วยเหลือเกื ้อกูลกันระหว่างวิทยาเขต
2. การบูรณาการการเรี ยนการสอนและการวิจยั ในรูปแบบคลัสเตอร์ และจัดรูปแบบ
การบริหารการทางานแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ ตา่ ง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
3. การบูรณาการหลักสูตรที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันระหว่างสาขาวิชาและระหว่าง
วิทยาเขตเพื่อให้ มีการใช้ ทรัพยากรร่วมกันและลดภาระในการประเมินหลักสูตร
1.2 เน้ นความต้ องการของผู้เรี ยน/ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต และการแก้ ปัญหาประเทศ
แผนการพัฒนาที่มีความสาคัญเป็ นลาดับต้ น ๆ ที่ต้องการให้ ดาเนินการ
1. การจัดระบบการศึกษาที่เอื ้อต่อนักศึกษาลงทะเบียนข้ ามคณะและวิทยาเขต
ตามความใฝ่ ร้ ูของนักศึกษา
2. จัดทาหลักสูตรที่ตรงกับความต้ องการของภาคการผลิตและบริ การรวมทังการ
้
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้ านดิจิตอล เช่น ระบบอัตโนมัติ วิทยาการข้ อมูล (Data Science) และปั ญญาประดิษฐ์
เป็ นต้ น
3. การจัดทาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และหลักสูตร Online รวมทังการ
้
จัดระบบการศึกษาที่ยืดหยุน่ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ กลุม่ คนที่อยู่ในวัยแรงงานและสูงวัยสามารถพัฒนาตนเองให้ มี
ความรู้ความสามารถสูงขึ ้นและสนับสนุนการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
4. การกาหนดกรอบวิจยั ที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ และสร้ างนวัตกรรมเพื่อ
สร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
1.3 เน้ นประสิทธิภาพที่ขบั เคลื่อนด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการพัฒนาที่มีความสาคัญเป็ นลาดับต้ น ๆ ที่ต้องการให้ ดาเนินการ
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อการเรี ยนรู้เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
และ Online course เพื่อพัฒนากลุม่ คนในวัยแรงงาน เช่น PSU-MOOC
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จัดทาเป็ นการเร่งด่วน รวมทังการเชื
้
่อมโยงข้ อมูลสารสนเทศจากระดับคณะ/ส่วนงาน/วิทยาเขต ให้ เป็ นระบบ
สารสนเทศทางการบริ หารและนาไปสู่การสังเคราะห์เพื่อเป็ นฐานในการตัดสินใจของฝ่ ายบริ หารมหาวิทยาลัย
รวมถึงการสร้ างระบบนิเวศที่สนับสนุน E- university
1.4 เน้ นการสร้ างความร่วมมือจากเครื อข่าย
แผนการพัฒนาที่มีความสาคัญเป็ นลาดับต้ น ๆ ที่ต้องการให้ ดาเนินการ
1. ปรับระบบโครงสร้ างภายในและกลไกการบริหารบุคคลให้ มีอิสระในการทางาน
ข้ ามกลุม่ สาชาวิชา หรื อการทางานแบบคลัสเตอร์ เช่น การสร้ างระบบการจ้ างงานมากกว่า 1 หน่วยงาน
2. เร่ งสร้ างเครื อข่ายกับองค์กรภายนอก โดยเฉพาะภาคผลิตและภาคบริ การ
เพื่อร่วมกันในการจัดการเรี ยนการสอน และการวิจยั เพื่อสร้ างนวัตกรรม
3. สร้ างความร่ วมมื อกับสถาบันการศึกษาชัน้ นาในต่างประเทศเพื่ อ พัฒ นา
หลักสูตรศาสตร์ ที่ขาดแคลนและจาเป็ นต่อการพัฒนาประเทศและนามาเปิ ดสอนเพื่อสร้ างทรัพยากรบุคคล
ที่จาเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ
4. สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับศิษย์เก่าในการวิจยั และในการจัดการศึกษา
เช่น สหกิจศึกษา WIL เป็ นต้ น
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การสร้ างความเป็ นผู้นาวิชาการ ประกอบด้ วย 3 จุดเน้ น ซึ่งมีการ
ดาเนินงานที่สอดคล้ องกับภารกิจหลัก ดังนี ้
2.1 เน้ นการพัฒนาและสร้ างทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพให้ กบั ประเทศ
แผนการพัฒนาที่มีความสาคัญเป็ นลาดับต้ น ๆ ที่ต้องการให้ ดาเนินการ
1. ปรั บหมวดศึกษาทั่วไป และจัดหลักสูตรเป็ น outcome based education
ที่ทนั สมัยมีเอกลักษณ์ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน โดยบัณฑิตมีความรู้ ค่คู ณ
ุ ธรรมและมี
อัตลักษณ์ของสงขลานครินทร์ (I-WiSE) รวมทังมี
้ ความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้ างทรัพยากรบุคคลที่รองรับการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21
3. จัดให้ มีโปรแกรมสหกิจศึกษา / WIL ให้ มากขึ ้นตามความเหมาะสมและเตรี ยม
ความพร้ อมของบัณฑิตในการก้ าวสูก่ ารเป็ นผู้ประกอบการ
4. ร่วมเป็ นพี่เลี ้ยงให้ กบั สถาบันการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเพื่อให้ การปฏิรูปการศึกษา
เกิดขึ ้นอย่างเป็ นระบบ
2.2 เน้ นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่ อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
แผนการพัฒนาที่มีความสาคัญเป็ นลาดับต้ น ๆ ที่ต้องการให้ ดาเนินการ
1. สร้ างความเป็ นเลิศทางวิชาการระดับโลกในสาขาที่มีความพร้ อมสูง โดยร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยชันน
้ าทังของไทยและมหาวิ
้
ทยาลัยระดับโลก โดยมุ่งมัน่ ให้ มี World-class Research Lab
ไม่น้อยกว่า 3 Lab
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ในลักษณะ Public-Private Partnership โดยมุง่ เน้ น Bio-based Economy, Digital Economy และ Creative
Economy เพื่อสนับสนุนการก้ าวสูป่ ระเทศไทย 4.0
3. เชิ ญ ชวนและสร้ างแรงจูงใจให้ เอกชนเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการวิจัย เพื่ อให้
มหาวิทยาลัยสามารถดูดซับเทคโนโลยี และนามาถ่ายทอดให้ นกั ศึกษาและอุตสาหกรรมในประเทศต่อไป
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการตังศู
้ นย์วิจยั เช่นทางด้ านล้ อยางรถยนต์ และ ด้ าน IoT เป็ นต้ น
2.3 เน้ นพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
แผนการพัฒนาที่มีความสาคัญเป็ นลาดับต้ น ๆ ที่ต้องการให้ ดาเนินการ
1. แก้ ปัญหาและพัฒนาสังคมด้ วยงานวิชาการในลักษณะบูรณาการศาสตร์ ที่ชุมชน
มีสว่ นร่วมในการกาหนดโจทย์/ปัญหา (University Engagement) เพื่อนาไปสูก่ ารแก้ ปัญหาชุมชนอย่างแท้ จริ ง
สร้ างความเข้ มแข็งและยัง่ ยืนให้ กบั ชุมชน โดยยึดหลัก เข้ าใจ เข้ าถึง และพัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดโครงสร้ างและระบบสนับสนุนให้ เอื ้อและจูงใจให้ บคุ ลากรของมหาวิทยาลัย
ร่วมสร้ างผลงานเพื่อรับใช้ สงั คม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเป็ นนานาชาติ
แผนการพัฒนาที่มีความสาคัญเป็ นลาดับต้ น ๆ ที่ต้องการให้ ดาเนินการ
1. เสริ มสร้ างความเข้ าใจระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ มีแนวปฏิบตั ิและ
นโยบายด้ านวิเทศสัมพันธ์ ในอันที่จะมุ่งสู่ความเป็ นนานาชาติ โดยให้ มีระบบหลายภาษาในทุกบริ บทการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาศักยภาพการใช้ ภาษาและความรู้ข้ามวัฒนธรรมให้ กบั นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และวางมาตรการเพิ่มมาตรฐานความสามารถด้ านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ของ
นักศึกษา เช่น การดาเนินการ Summer School ในทุกวิทยาเขต
3. เพิ่มจานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศและนักศึกษาชาวต่างประเทศในทุกระดับ
การศึกษามหาวิทยาลัย รวมถึงให้ มีการใช้ ภาษาอังกฤษในการให้ บริการทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
4. สร้ างความร่ วมมื อกับสถาบันในต่างประเทศด้ านการเรี ยนการสอน วิจัย และ
บริการวิชาการ โดยเน้ นเพิ่ม/ปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็ นหลักสูตรนานาชาติมากขึ ้น
5. ผลักดันบทบาทการเป็ นมหาวิทยาลัยพี่เลี ้ยงในสาขาที่มหาวิทยาลัยมีความชานาญ
ให้ กบั มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้ าน เพื่อพัฒนาไปสูก่ ารเป็ น Education Hub
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
แผนการพัฒนาที่มีความสาคัญเป็ นลาดับต้ น ๆ ที่ต้องการให้ ดาเนินการ
1. ปรับโครงสร้ างองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ
ให้ สอดคล้ องกับภารกิจภายใต้ การรวมกลุม่ สาขาวิชา ที่เป็ นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน เพื่อก่อให้ เกิด
productivity สูงสุด
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แหล่งทุน และการสร้ างประสิทธิภาพกลไกการใช้ จา่ ยงบประมาณ รวมทังการสร้
้
างรายได้ จากผลงานวิจยั และ
นวัตกรรม และการลงทุนในการนานวัตกรรมสูเ่ ชิงพาณิชย์ โดยมีการจัดตัง้ Holding Company
3. พัฒนาอาจารย์ให้ เข้ าสูก่ รอบสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSU-TPSF ในระดับ 2 เพิ่มขึ ้น
โดยมีเป้าหมายเพิ่มขึ ้นปี ละ10%
4. เน้ นหลักการบริ หารความต่าง โดยเฉพาะในการบริ หารส่วนงานและบุคลากรที่อิงเป้า
ผลลัพธ์และสัมฤทธิผล มีระบบตอบแทนที่จงู ใจบุคลากรที่มีความสามารถระดับโลก และมีระบบการบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ อย่างรวดเร็ว
5. สร้ างระบบและกลไกในการจัดการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ บุคลากรสมรรถนะสูง จากสถาบัน
ชันน
้ าในระดับสากล
ทัง้ นี ้ กรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ระยะ 4 ปี นี ้ อธิ การบดีในวาระตาแหน่งใหม่
ยังคงที่จะสามารถนาเสนอ/เลือกจุดเน้ นที่ต้องการมุง่ ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย หรื อสร้ างกลยุทธ์ใหม่ ๆ
ที่ท้าทายสาหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 4 ปี ข้างหน้ า เพื่อให้ สามารถนามหาวิทยาลัยก้ าวข้ ามข้ อจากัด
และเร่งสร้ างการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ ในอนาคตอีกได้
โดยประธานที่ประชุมได้ เสนอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้
ดังนี ้
ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมหาวิทยาลัยอาจจะทาให้ มหาวิทยาลัยเกิดสถานการณ์
ความต่อเนื่อง (Continuity) และการเปลี่ยนแปลง (Change) หากเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ อาจส่งผลให้
เกิดปัญหาขึ ้นได้ ดังนัน้ สภามหาวิทยาลัยพยายามให้ การพัฒนามหาวิทยาลัยระหว่างรอบระยะเวลาการบริ หาร
เกิดความต่อเนื่อง ไม่มีตะเข็บ (Seamless) แต่ในขณะเดียวกันจะต้ องเน้ นการสร้ างสรรค์ (Creativity) และ
นวัตกรรม (Innovation) ของผู้บริหาร เพราะฉะนัน้ สภามหาวิทยาลัยต้ องให้ เสรี ภาพกับอธิการบดีใหม่ ในการ
คิดพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ซึง่ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 4 ปี นี ้
จะเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ช่วยให้ การพัฒนามหาวิทยาลัยมีความต่อเนื่อง แต่ไม่ใช่การจากัดเสรี ภาพในการ
บริหารจัดการ ตลอดจนการมีนวัตกรรมของอธิการบดีคนต่อไป
อนึ่ง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม ขอให้ อธิการบดีนาเสนอข้ อมูล
การดาเนินงานเพิ่มเติม ในประเด็นขณะที่ดารงตาแหน่งอธิการบดีมาเป็ นระยะเวลา 6 ปี มีการดาเนินงาน
เรื่ องใดที่เกิดเป็ นผลสัมฤทธิ์ มีอะไรที่เป็ นข้ อขัดข้ องหรื อข้ อจากัดที่ทาให้ การดาเนินงานบางอย่างที่อยากจะทา
แต่ทาไม่ได้ ซึ่งข้ อมูลนี ้เหล่านี ้จะเป็ นเครื่ องมือให้ แก่อธิการบดีใหม่ในการดาเนินงานต่อไปด้ วยประสบการณ์
และแนวคิดเพิ่มเติมของอธิการบดี และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคมหรื อเดือนสิงหาคม ขอให้
อธิการบดีใหม่นาเสนอข้ อมูลแผนการดาเนินงานตลอดระยะเวลาการดารงตาแหน่งอธิ การบดี 4 ปี ว่าจะทา
อะไรบ้ างและต้ องการการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยในเรื่ องใดบ้ าง ซึ่งทังหมดนี
้
้จะทาให้ การดาเนินงาน
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บริหารจัดการ ซึง่ นับว่าเป็ นพัฒนาการที่ดีของมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ างแผน พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานคริ นทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาสรรหาอธิการบดี (ตามความในข้ อ 7
ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาอธิ การบดี พ.ศ. 2559 ซึ่งกาหนดให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัย ตามกรอบระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนด และใช้ ประกอบการพิจารณาการสรรหาอธิการบดี)
5.2 การกาหนดโครงสร้ างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559)
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้ ปรับระบบการดาเนินงานไปสู่รูปแบบการเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 นัน้ ตามมาตรา 9
แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 ได้ ระบุว่า มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน
ดังต่อไปนี ้ (1) สานักงานสภามหาวิทยาลัย (2) สานักงานอธิการบดี (3) สานักงานวิทยาเขต (4) คณะ (5) วิทยาลัย
(6) สถาบัน (7) สานัก ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงได้ ปรับการจัดระบบและกาหนดโครงสร้ างของมหาวิทยาลัยใหม่
ซึง่ กรอบความคิดในการจัดระบบโครงสร้ าง ดังนี ้
1. หลักคิดในการกาหนดประเภทของโครงสร้ างส่วนงาน ประเภทของโครงสร้ างส่วนงาน
ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 จาแนกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1.1 ส่วนงานนโยบายและบริหาร
ส่วนงานนโยบายและบริหาร มีภาระหน้ าที่ในการวางระบบบริหารจัดการงาน
ส่วนกลางที่เป็ นทังระดั
้ บนโยบายที่เชื่อมโยงกับสภามหาวิทยาลัย ระดับบริ หารกลางโดยภาพรวมมหาวิทยาลัย
และระดับการบริหารและปฏิบตั กิ ารวิทยาเขต ประกอบด้ วย
(1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็ นโครงสร้ างในการบริ หารและพัฒ นา
มหาวิทยาลัย ระดับนโยบาย มีภาระหน้ าที่สนับสนุนการดาเนินงานและกิจการของสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย และภาระหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
(2) สานักงานอธิการบดี เป็ นโครงสร้ างในการบริ หารและพัฒนามหาวิทยาลัย
มีภาระหน้ าที่สนับสนุนการบริ หารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
และภาระหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
(3) สานักงานวิทยาเขต 5 วิทยาเขต เป็ นโครงสร้ างในการบริ หารและพัฒนา
ระดับวิทยาเขตต่าง ๆ ทัง้ 5 แห่ง มีภาระหน้ าที่สนับสนุนการบริ หารและดาเนินงานของวิทยาเขตแต่ละแห่ง
และภาระหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
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ส่วนงานวิชาการ มีภาระหน้ าที่ในการผลิตบัณฑิต บริ หารและพัฒนาวิชาการ
การวิจยั และการบริการวิชาการ ประกอบด้ วย
(1) คณะ เป็ นส่วนงานที่ประสาทปริ ญญา มีภาระหน้ าที่ในการผลิตบัณฑิต
การวิจยั การบริการวิชาการที่เกี่ยวข้ องในศาสตร์ นนั ้ ๆ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภาระหน้ าที่อื่น
ตามที่ได้ รับมอบหมาย
(2) วิทยาลัย เป็ นส่วนงานที่ประสาทปริญญา มีภาระหน้ าที่ในการผลิตบัณฑิต
ที่มีความเป็ นสหวิทยาการ จัดการศึกษาศาสตร์ เชิงบูรณาการ การวิจยั การบริ การวิชาการ การทานุบารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม และภาระหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
(3) สถาบัน มีภาระหน้ าที่วิจยั บริ การวิชาการเพื่อพัฒนาความยัง่ ยืน ขับเคลื่อน
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ และภาระหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
1.3 ส่วนงานอานวยการและสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย
ส่วนงานอานวยการและสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย มีภาระหน้ าที่ในการ
สนับสนุนการบริ หารของอธิการบดีในการวางระบบขับเคลื่อนการพัฒนาแต่ละภารกิจ และกรอบงานที่เกี่ยวข้ อง
ตามทักษะความชานาญเฉพาะด้ าน ประกอบด้ วย สานัก และหรื อส่วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้อาจ
ทาหน้ าที่ในการสนับสนุนการเรี ยนการสอน การวิจยั การให้ บริ การวิชาการ และภาระหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับ
มอบหมาย
1.4 ส่วนงานภารกิจเฉพาะ
ส่วนงานภารกิจเฉพาะ มีภาระหน้ าที่ดาเนินงานตามกิจการที่จาเพาะเจาะจง
ในแต่ละเรื่ องที่เกี่ยวข้ องหรื อสอดคล้ องกับบริ บทของส่วนงาน ประกอบด้ วย ส่วนงานที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สานัก และสถาบัน
ทังนี
้ ้ สถาบัน สานัก หรื อส่วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ถือเป็ นส่วนงานที่ไม่ประสาท
ปริ ญญา แต่จะสามารถสนับสนุนการจัดเรี ยนการสอน มีการทาวิจยั และประสานงานการวิจัยในลักษณะ
สหสาขาวิชาและบูรณาการระหว่างสาขาวิชา เป็ นกลไกในการบุกเบิกวิชาการในมิติที่เป็ นความชานาญของ
ส่วนงาน รวมทังเป็
้ นแหล่งสร้ างสมและบริการความรู้ ข้ อมูล และการพัฒนาบุคลากรได้
2. วางระบบโครงสร้ างส่วนงานในการบริ หารงานส่วนกลาง ; (สนับสนุนผู้บริ หาร
ระดับมหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการกาหนดให้ มีการบริ หารงานส่วนกลาง โดยกาหนด
ส่วนงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจดังนี ้
- โครงสร้ างการบริ หารมหาวิทยาลัย ; การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ในภาพรวม
ทัว่ ไปจะใช้ สานักงานอธิการบดีเป็ นแกนหลัก โดยจะเชื่อมโยงเชิงนโยบายกับ สานักงานสภามหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระดับปฏิบตั กิ ารกับสานักงานวิทยาเขตต่าง ๆ

- 21 - โครงสร้ างการบริ หารตามภารกิจและสนับสนุนกลาง ; จาแนกแต่ละภารกิจและ
หน้ าที่งานได้ ดงั นี ้
1. การบริหารระบบการจัดการศึกษา คือ สานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรี ยนรู้
(ส่วนงานจัดตังใหม่
้
ใช้ ฐานจากเนื ้องานเดิมของฝ่ ายวิชาการของมหาวิทยาลัย )
2. การบริ ห ารระบบงานการวิ จัย คื อ ส านัก พัฒ นาการวิ จัย และนวัต กรรม
(เป็ นส่วนงานเดิม คือ ส านักวิจัยและพัฒ นา มี การปรั บเปลี่ ยนชื่ อส่วนงานเพื่ อให้ ครอบคลุม ภารกิ จ ใหม่
กว้ างขวางมากขึ ้น)
3. การบริ หารระบบบริ การวิชาการ คือ สานักบริ การวิชาการ (เป็ นการยกระดับ
และปรับบทบาทศูนย์บริ การวิชาการเดิม) พร้ อมทังปรั
้ บแนวคิดให้ มีโครงสร้ างเชื่อมโยงการดาเนินงานด้ านการ
บริการวิชาการอยูใ่ นทุกวิทยาเขต
ทังนี
้ ้ ในส่วนของการภารกิจการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ; แนวคิดการกากับ
และการส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในส่วนกลาง ให้ ดาเนินการเป็ นรูปของคณะกรรมการร่วมฯ ของ
ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย และการดาเนินกิจกรรมจะมีโครงสร้ างปฏิบตั งิ านในระดับวิทยาเขตอยูแ่ ล้ ว
ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่
9 มกราคม 2561 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ทังนี
้ ้ โดยที่ประชุมได้ เสนอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้
ดังนี ้
1. บทอาศัยอานาจของร่างประกาศฯ เรื่ องวิทยาเขตและส่วนงานของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. .... และร่างประกาศฯ เรื่ องการแบ่งโครงสร้ างภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. .... ควรแก้ ไขการอาศัยอานาจในการออกร่างประกาศเป็ น “มาตรา 10 และมาตรา 23(2)” แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 เนื่องจากมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2559 กล่าวถึงการ
แบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเท่านัน้ และมาตรา 23(2) ของพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2559 กล่าวถึงอานาจ
ของสภามหาวิทยาลัยในการออกข้ อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
2. การกาหนดส่วนงานในร่างประกาศฯ เรื่ องวิทยาเขตละส่วนงานของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. .... และร่างประกาศฯ เรื่ องการแบ่งโครงสร้ างภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. .... ที่มีทงส่
ั ้ วนงานที่มีอยู่เดิมและส่วนงานจัดตังใหม่
้
โดยการยุบรวมหน่วยงาน การแปลงสถานะจาก
หน่วยงานเดิมเป็ นหน่วยงานใหม่ ซึ่งตามความในข้ อ 2 ของร่ างประกาศฯ ดังกล่าว “ประกาศนี ้ให้ ใช้ บงั คับ
ตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา” นัน้ ส่วนงานที่เป็ นการจัดตังขึ
้ ้นใหม่อาจจะยังไม่มีความพร้ อม
ในการจัดตังในวั
้ นที่ถดั จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มหาวิทยาลัยควรจะมีกลไกกาหนดให้ ส่วนงาน
ที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่หรื อยุบรวมเริ่ มดาเนินการเมื่อใด โดยอาจจะให้ อธิการบดีออกเป็ นประกาศกาหนดการเริ่ ม
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ออกประกาศฯ แล้ ว แต่ในทางปฏิบตั ิยงั ไม่สามารถดาเนินการได้ ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงต่อเนื่องกับการถ่ายโอน
เครื่ องมือหรื อบุคลากร โดยเฉพาะหน่วยงานใหม่
3. ในประเด็นการปรับโครงสร้ างภายในแยกสานักงานอธิการบดีออกจากสานักงาน
วิทยาเขตหาดใหญ่ จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้ างมาก หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กองคลัง กองแผนงาน
กองการเจ้ าหน้ าที่จะทาอย่างไร จะมีวิธีการแบ่งอย่างไรถึงจะเป็ นบริ หารกลาง ใครทาหน้ าที่อะไร เนื่องจาก
โครงสร้ างส่วนงานเดิมเป็ นโครงสร้ างที่สานักงานอธิการบดีและสานักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ทบั ซ้ อนกันอยู่
โดยโครงสร้ างใหม่ที่มหาวิทยาลัยนาเสนอ ภายในสานักงานอธิการบดีจะมีหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานนี ้
เป็ นหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยไม่ใช่หน่วยงานระดับวิทยาเขต แล้ วหน่วยงานระดับวิทยาเขตมีการดาเนินการ
ที่จะสนับสนุนงานต่าง ๆ เช่น การคลัง การบัญชีอย่างไร เรื่ องการบริ หารงานบุคคลจะทาอย่างไร ใครเป็ น
ผู้อนุมัติ เมื่อไร อย่างไร ซึ่งยังไม่มีความชัดเจน และอีกประเด็นหนึ่งคือ มหาวิทยาลัยยังจัดโครงสร้ างการ
บริ หารความเหมือน ซึ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย เมื่อปรับโครงสร้ างใหม่แต่ยงั เป็ น
โครงสร้ างบริ หารความเหมือน คณะต่าง ๆ มีทงคณะขนาดใหญ่
ั้
และคณะขนาดเล็กหลากหลายแตกต่างกัน
แต่มีการบริหารเหมือนกันทังหมด
้
เพราะการจัดการจากส่วนกลางเหมือนกัน ซึง่ เท่ากับว่ามหาวิทยาลัยยังไม่ได้
กระจายอานาจ (Decentralize) ไปยังส่วนงานที่ต่ากว่าลงไป ดังนัน้ ขอให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนาเรื่ องนี ้
ไปพิจารณาว่าจะดาเนินการเรื่ องนี ้อย่างไร
4. มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาในประเด็นการมอบอานาจเพิ่มเติม เมื่อผู้บริ หาร
มอบอานาจให้ แก่ผ้ รู ับมอบอานาจ ความรับผิดชอบจะยังคงอยู่ที่ผ้ มู อบอานาจ หากมหาวิทยาลัยจัดระบบให้
เป็ นการกระจายอานาจ อานาจนันจะเคลื
้
่อนย้ ายไปยังอีกที่หนึ่ง จะส่งผลทาให้ ความรับผิดชอบแตกต่างกัน
มหาวิทยาลัยควรพิจารณารูปแบบการจัดโครงสร้ าง หากอานาจย้ ายจากที่หนึง่ ไปอยูอ่ ีกที่หนึง่ อาจจะส่งผลต่อ
การเปลี่ยนประสิทธิภาพของงานจากการมอบอานาจไปสูก่ ารกระจายอานาจ
นอกจากนี ้ ประธานที่ประชุมมีความเห็นว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่
ควรจะเป็ นผู้พิจารณาเรื่ องการกาหนดโครงสร้ างของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็ นโครงสร้ างที่จะต้ องใช้ ในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนาเรื่ องการ
กาหนดโครงสร้ างของมหาวิทยาลัยไปศึกษาและพิจารณารายละเอียด และให้ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
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ตามข้ อบัง คับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธี การสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. 2560 ข้ อ 9 กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาดาเนินการ ดังนี ้
1. กาหนดการ ดาเนินการสรรหาอธิการบดี ตามข้ อ 8
2. พิจารณารายชื่อส่วนงานที่จะให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงาน
เสนอชื่อ ผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
3. จัดทาเป็ นประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ ความ
เห็นชอบตาม (1) และ (2) แล้ ว”
และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้ มีคาสัง่ ที่ 049/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
แต่งตังคณะกรรมการสรรหาอธิ
้
การบดี ไปแล้ วนัน้
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
ได้ พิจารณาดาเนินการจัดทา (ร่าง)กาหนดการดาเนินการสรรหาอธิการบดี และพิจารณารายชื่อส่วนงานที่ให้
ผู้ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติเห็นชอบกาหนดการดาเนินการสรรหาอธิการบดี
ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิ การบดีเสนอ ทัง้ นี ้ โดยที่ประชุมได้ ตรวจสอบแล้ วว่ากรอบและขัน้ ตอนการ
ดาเนินงานสรรหาอธิการบดีได้ ดาเนินการอย่างถูกต้ องตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559
และที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อส่วนงานที่ให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควร
ดารงตาแหน่งอธิการบดี จานวน 55 หน่วยงาน ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอ ดังนี ้
วิทยาเขตหาดใหญ่
1. สานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ (รวมหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงาน
ประกันคุณ ภาพ ศูนย์ บริ การวิช าการ ส านักงานศิษย์ เก่าสัม พันธ์ ส านักงานสนับสนุนมูลนิธิและกองทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ สานักงานหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
สุขภาพภาคใต้ (วพส) ศูนย์ส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม โครงการต้ นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาจุดเสี่ ยงภาคใต้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยสหวิ ทยาการผลิ ตภัณฑ์ เสริ มอาหารฯ
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาการเรี ยนรู้)
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์
4. คณะแพทยศาสตร์ (รวมสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ สจรส.)
5. คณะพยาบาลศาสตร์
6. คณะวิทยาการจัดการ
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8. คณะเภสัชศาสตร์
9. คณะทันตแพทยศาสตร์
10. คณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม
11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
12. คณะศิลปศาสตร์
13. บัณฑิตวิทยาลัย
14. ศูนย์คอมพิวเตอร์
15. ศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์
16. สานักวิจยั และพัฒนา
17. คณะนิติศาสตร์
18. คณะเศรษฐศาสตร์
19. คณะการแพทย์แผนไทย
20. คณะเทคนิคการแพทย์
21. สถาบันสันติศกึ ษา
22. สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
23. สานักทรัพยากรการเรี ยนรู้ คุณหญิงหลงอรรถกระวีสนุ ทร
24. อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้
25. วิทยาลัยนานาชาติ
26. คณะสัตวแพทยศาสตร์
27. สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
28. สานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
29. คณะศึกษาศาสตร์
30. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
31.คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
32. วิทยาลัยอิสลามศึกษา
33. สานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
34. สานักวิทยบริการ
35. คณะวิทยาการสื่อสาร
36. คณะศิลปกรรมศาสตร์
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38. สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวฒ
ั นา
39. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปั ตตานี
วิทยาเขตภูเก็ต
40. สานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต (รวมโครงการจัดตังวิ
้ ทยาลัยนานาชาติ
ศิลปวิทยาศาสตร์ )
41. วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
42. คณะการบริการและการท่องเที่ยว
43. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
44. คณะวิเทศศึกษา
45. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
46. บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ ระบบโลกฯ
47. ศูนย์การเรี ยนรู้
48. ศูนย์กิจการนานาชาติ
วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
49. สานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
50. วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ ธานี
51. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
52. คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตตรัง
53. สานักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
54. คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ
55. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
นอกจากนี ้ ได้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ เสนอความคิดเห็นว่า ในการ
สรรหาอธิการบดีเพื่อให้ ได้ บคุ คลที่เหมาะสมในการดารงตาแหน่งอธิการบดี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ควรจะถามความคิดเห็นของผู้ตอบรับการทาบทาม (Candidate) ว่ามีกลยุทธ์นาไปปฏิบตั ิ (Implement Strategy)
คืออะไร ซึ่ง Platform อย่างหนึ่งของการนากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิ คือ พันธกิจสาธารณะ (Public Engagement)
หรื อพันธกิจชุมชน (Community Engagement) ซึ่งจะครอบคลุมทุกด้ าน ทังด้
้ านการเงิน การติดต่อกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทังหน่
้ วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนไทยแลนด์ 4.0
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ตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
ได้ กาหนดให้ มีคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึง่ ประกอบด้ วย ประธานกรรมการและกรรมการ
ซึง่ สภามหาวิทยาลัยแต่งตังจากบุ
้
คคลภายนอกมหาวิทยาลัย และตามความในข้ อ 5 ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ได้ กาหนดไว้ ว่า คณะกรรมการ
ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน
แต่ไม่เกินสามสิบห้ าคน และมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการสรรหาผู้เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการส่งเสริ ม
กิจการมหาวิทยาลัย ตามความในข้ อ 11 ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 387(7/2560) เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตังคณะกรรมการส่
้
งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย จานวน 32 คน
แล้ วนัน้ เนื่องจากนายสมพงษ์ เจริ ญสุข ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และอดีตกรรมการ
ส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย ได้ รับเลือกให้ ดารงตาแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วาระปี พ.ศ. 2560 - 2563 มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอแต่งตังให้
้ นายสมพงษ์ เจริ ญสุข ดารงตาแหน่งกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่
9 มกราคม 2561 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติเห็นชอบการแต่งตังนายสมพงษ์
้
เจริ ญสุข
ดารงตาแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ
5.5 ร่ างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยการประชุมและวิธีดาเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ประธานที่ประชุมขอถอนระเบียบวาระ เรื่ องร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ว่าด้ วยการประชุมและวิธีดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ออกไปก่อน เพื่อให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ชุดใหม่เป็ นผู้พิจารณาร่างข้ อบังคับฯ ดังกล่าว
5.6 ร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ....
ตามความในมาตรา 25 26 และ 27 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
พ.ศ. 2559 ได้ กาหนดให้ มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
มาตรา 25 ให้ มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรี ยกโดยย่อว่า ก.บ.ม. ประกอบด้ วย
อธิการบดี เป็ นประธานกรรมการ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก หัวหน้ าส่วนงาน
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เป็ นกรรมการ ให้ คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยแต่งตังรองอธิ
้
การบดีหรื อผู้ช่วยอธิการบดี คนหนึ่งเป็ น
เลขานุการ โดยคาแนะนาของอธิการบดี
มาตรา 26 คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลัยมี อ านาจหน้ าที่ เกี่ ยวกั บการเสนอ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองข้ อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรอง
เกี่ ยวกับการจัด ตัง้ การรวม หรื อการยุบเลิก ส่ว นงาน และการจัดตัง้ การรวม การแบ่ง หรื อการยุบ เลิ ก
หน่วยงานภายในของส่วนงานรวมทัง้ ให้ คาปรึ กษาและข้ อแนะนาแก่อธิ การบดี ทัง้ นี ้ ตามข้ อบัง คับของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา 27 กาหนดให้ การประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจึงได้ จดั ทาร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยคณะกรรมการ
บริ หารมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 12/2560
เมื่ อ วัน ที่ 3 ตุลาคม 2560 และที่ ประชุ ม คณะท างานกลั่นกรองร่ างข้ อบัง คับ ระเบี ยบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
โดยร่างข้ อบังคับฯ ดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ยวกับอานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
การประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่เสนอ

มีมติอนุมตั ริ ่างข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยคณะกรรมการ

5.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยการขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์
แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 380(10/2559) เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2559 ได้ พิจารณาร่ างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยการแต่งตังและการสมนาคุ
้
ณ
ผู้อุปการะโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 ที่ประชุมได้ มีความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรจะออก
ระเบียบกลางในการขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ แก่ผ้ ูมี อุปการคุณคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย นัน้
มหาวิทยาลัยจึงได้ จัดทาร่ างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยการขอ
พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์แก่ผ้ มู ีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 และที่ประชุม
คณะทางานกลัน่ กรองร่างข้ อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับ เงิน

- 28 หรื อทรัพย์สินจากผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย การรับเงินบริ จาคของมหาวิทยาลัย ลักษณะและเงื่อนไข
การรับเช็คธนาคาร ลักษณะและเงื่อนไขการรับบริจาคทรัพย์สิน และการขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ฯ
แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณต่อมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติอนุมตั ริ ่างระเบียบฯ ว่าด้ วยการขอ
พระราชทาน เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณาทักท้ วง
6.1 การแต่งตังกรรมการประจ
้
าส่วนงาน
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องการแต่งตังกรรมการประจ
้
าส่วนงาน ดังนี ้
1. การแต่งตังอาจารย์
้
ภาสุรี แสงศุภวานิช คณาจารย์ประจาเป็ นกรรมการประจา
คณะแพทยศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป
2. การแต่งตังคณาจารย์
้
ประจาเป็ นกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1
ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป จานวน 2 ราย ดังนี ้
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นฤบดี ผดุงสมบัติ
2. รองศาสตราจารย์จไุ รทิพย์ หวังสินทวีกลุ
3. การแต่งตังคณาจารย์
้
ประจาเป็ นกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 26
ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป จานวน 2 ราย ดังนี ้
1. อาจารย์เจษฎา โมกขกุล
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กมลธรรม อ่าสกุล
4. การแต่งตังคณาจารย์
้
ประจาเป็ นกรรมการประจาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตังแต่
้
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป จานวน 2 ราย ดังนี ้
1. อาจารย์พิไลวรรณ ประพฤติ
2. อาจารย์จกั รัตน์ อโณทัย
5. การแต่งตังผู
้ ้ ช่วยศาสตราจารย์ สามารถ ทองเฝื อ คณาจารย์ ประจ าเป็ นกรรมการ
ประจาคณะรัฐศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป
6. การแต่งตังคณาจารย์
้
ประจาเป็ นกรรมการประจาคณะการแพทย์แผนไทย ตังแต่
้
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป จานวน 2 ราย ดังนี ้
1. รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ จัน่ สกุล
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ฉตั รชัย วัฒนาภิรมย์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

- 29 6.2 การให้ ความเห็นชอบหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ของสภาวิทยาเขตปั ตตานี
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2556 ข้ อ 7(3) กาหนดให้ สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปิ ด-ปิ ด การปรับปรุง
หรื อการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และทักท้ วงพิจารณาเสนอความเห็นการเปิ ด -ปิ ด การปรับปรุง หรื อการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ นัน้
สภาวิทยาเขตปั ตตานี ในคราวประชุมครัง้ ที่ 17(3/2560) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560
ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริ ญญาโท การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ดังนี ้
1. เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท จานวน 2 หลักสูตร ดังนี ้
1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
1.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประจาปี การศึกษา 2559 และ 2560 ของคณะต่าง ๆ จานวน 12 หลักสูตร ดังนี ้
2.1 ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 7 หลักสูตร ดังนี ้
2.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2.1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2.1.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2.1.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 วิทยาลัยอิสลามศึกษา

- 30 2.1.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2.2 ระดับปริญญาตรี จานวน 5 หลักสูตร ดังนี ้
2.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ ปนุ่ หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2.2.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2.2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
ในอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2.2.5 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตร์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

6.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2556 ข้ อ 7(3) กาหนดให้ สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปิ ด-ปิ ด การปรับปรุง
หรื อการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และทักท้ วงพิจารณาเสนอความเห็นการเปิ ด -ปิ ด การปรับปรุง หรื อการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจ ารณา
ให้ ความเห็นชอบ นัน้
สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี ในคราวประชุมครัง้ ที่ 20(4/2560) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560
ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ จานวน 2 หลักสูตร เพื่อใช้ จดั การศึกษาตังแต่
้ ปีการศึกษา 2560
เป็ นต้ นไป ดังนี ้
1. หลักสูตรรั ฐ ประศาสนศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าการจัดการรั ฐ กิ จ และวิส าหกิ จ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558

- 31 อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล บรรจุสวุ รรณ์
ว่าที่ร้อยตรี ธนภณ ภู่มาลา
อาจารย์พิเชตวุฒิ นิลละออ*
อาจารย์วฒ
ั นา นนทชิต*
อาจารย์สดุ เฉลิม ศัสตราพฤกษ์*

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
คงเดิม
คงเดิม*
คงเดิม*
คงเดิม*
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กฤษฎา พรรณราย
คุณวุฒิ : - ศศม. รัฐศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2546
- ศศบ. รัฐศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2543

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
2. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
อาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์
คงเดิม
อาจารย์ทีฆะทัศน์ ทองกูล*
อาจารย์วิลานุช ผดุงเดช*
คุณวุฒิ : - บช.ม. การบัญชี,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2558
- บธ.บ. การบัญชี,
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555
อาจารย์บญ
ุ ฑริกา ใจกระจ่าง*
คงเดิม*
อาจารย์ระพีพนั ธุ์ เผ่าชู*
คงเดิม*
อาจารย์ศศิทร ราชพิบลู ย์
คงเดิม
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

6.4 การให้ ความเห็นชอบและอนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ ของสภาวิทยาเขตตรัง
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2556 ข้ อ 7(3) กาหนดให้ สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปิ ด-ปิ ด การปรับปรุง

- 32 หรื อการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และทักท้ วงพิจารณาเสนอความเห็นการเปิ ด -ปิ ด การปรับปรุง หรื อการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ นัน้
สภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมครัง้ ที่ 19(5/2560) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ ประจาปี การศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป จานวน 2 หลักสูตร ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่
2 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป ดังนี ้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปี การศึกษา 2559
อาจารย์วิญญู วัฒนยนต์กิจ
อาจารย์ปิยะนุช ปรี ชานนท์
อาจารย์ธิดากาญจน์ ศิษฎิโกวิท

อาจารย์วรางคณา ตันฑสันติสกุล
Mr. Tao Lu

อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ปี การศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป
คงเดิม
เป็ นประธานหลักสูตร
คงเดิม
เป็ นเลขานุการ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปรารถนา หลีกภัย
คุณวุฒิ : - ปร.ด. (การจัดการ),
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2555
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
- M.B.A. (Business Administration),
Nagoya University of Commerce and
Business Administration, Japan, 2540
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ ) (เกียรตินิยมอันดับสอง),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2534
คงเดิม
คงเดิม

- 33 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558
อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สวุ ิทย์ จันทร์ เพ็ชร
คงเดิม
อาจารย์อรอุมา สุพฒ
ั นกุล
คงเดิม
เป็ นประธานหลักสูตร
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปรารถนา หลีกภัย
อาจารย์วิสทุ ธิณี ธานีรัตน์
คุณวุฒิ : - รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2548
- รป.บ. (นโยบายสาธารณะการวางแผน),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2545
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ปริ สทุ ธิ์กลุ
คงเดิม
เป็ นเลขานุการ
อาจารย์พฤฒ ยวนแหล
คงเดิม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
7.1 การดาเนินการตามข้ อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีได้ รายงานผลการดาเนินงานตามข้ อแนะนาและข้ อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ดังนี ้
เรื่ องที่
ประชุมวันที่
ประเด็นมติ/ข้ อเสนอแนะ
การดาเนินงาน
1 ครัง้ ที่ 392(12/2560) ให้ วิทยาเขตปั ตตานีสรุปข้ อมูลการ
มอบรองอธิการบดีวิทยาเขต
วันที่ 23 ธันวาคม
ดาเนินงานของวิทยาเขตปั ตตานีในการ ปัตตานีไปจัดทาเอกสาร
2561
พัฒนาพื ้นที่ เพื่อเป็ นต้ นแบบในการ
ปฏิรูปการทางานของมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ

- 34 7.2 ซักซ้ อมความเข้ าใจและทบทวนหลักการการต่อเวลาราชการของข้ าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอซักซ้ อมความเข้ าใจและทบทวนหลักการ
การต่อเวลาราชการของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี ้
1. การต่อเวลาราชการมีสาเหตุจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ ดังนัน้
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงให้ สถาบัน
อุดมศึกษาพิจาณาต่อเวลาราชการให้ แก่ผ้ ทู ี่เกษี ยณอายุราชการเพื่อประโยชน์แห่งการสอนและวิจยั เท่านัน้
จึงกาหนดให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการต่อเวลาราชการต้ องเป็ นผู้ที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ หรื อตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ซึง่ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า
2. เงื่อนไขระหว่างต่อเวลาราชการ ห้ ามมิให้ ผ้ ไู ด้ รับการต่อเวลาราชการดารงตาแหน่ง
หรื อปฏิบตั หิ น้ าที่ในตาแหน่งประเภทผู้บริ หารและงานบริ หารอื่น ๆ ด้ วยเหตุผลเพื่อให้ ผ้ ไู ด้ รับการต่อเวลาราชการ
ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะภารกิจหลักของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาจึงไม่อาจแต่งตังให้
้ ผ้ ทู ี่
ได้ รับการต่อเวลาราชการดารงตาแหน่งทางการบริ หาร หรื อมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ทางการบริ หารหรื อ
หน้ าที่อื่นใดซึง่ มิใช่หน้ าที่ความรับผิดชอบหลักของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการได้ ขอให้ สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบตั ิ
โดยเคร่งครัดพร้ อมทังแจ้
้ งสภาสถาบันอุดมศึกษารับทราบด้ วย
ที่ประชุมรับทราบ
7.3 รายงานผลการดาเนินงานบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 348 (4/2556) เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2556 ได้ พิจารณาเรื่ องนโยบายการบริ หารเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิในหลักการ
ให้ จดั สรรเงินรายได้ ไปลงทุนระยะยาวได้ ในอัตราร้ อยละ 30 ของเงินรายได้ โดยให้ นาไปลงทุนในลักษณะ
กองทุนส่วนบุคคลหรื อการลงทุนในรูปแบบอื่น นัน้
มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดาเนินงานบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ดังนี ้
1. อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปี
พ.ศ. 2557 - 2560
อัตราดอกเบี ้ยต่อปี
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ประเภทเงินฝาก
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ออมทรัพย์
1.25
1.25
1.05
1.00
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
3.15
3.15
2.90
2.65
ออมทรัพย์พิเศษ
3.50
3.50
3.25
3.00

- 35 2. ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคลนับตังแต่
้ วนั จัดตังกองทุ
้
น จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2560 มีจานวนเงินลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 1,070,000,000 บาท และมีสินทรัพย์สทุ ธิ จานวน 1,173,822,561.66 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
7.4 รายงานการตรวจสอบบัญชีอทุ ยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี งบประมาณ 2560
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยการบริ หารอุทยานวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 2 เรื่ องการบริ หารงานการเงินและพัสดุ ข้ อ 15 ให้ อทุ ยานวิทยาศาสตร์ จดั ทาบัญชีตา่ ง ๆ
ตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป และจัดทางบการเงินเสนอมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน หลังวันสิ น้
ปี งบประมาณ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการ นัน้
มหาวิทยาลัยขอเสนอรายงานการตรวจสอบบัญชีอทุ ยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ปี งบประมาณ 2560 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี ้
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
รวม
สินทรั พย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ครุภณ
ั ฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

77,403,737.50
39,170,353.49
116,574,090.99

1,435,131.46
566,846.21
2,001,977.67
118,576,068.66

- 36 หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของสานักงานกลาง
ยอดคงเหลือต้ นปี
รายรับสูง (ต่า) กว่ารายจ่าย
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมหนีส้ ินและส่ วนของอุทยานวิทยาศาสตร์

25,513,488.68
25,513,488.68
25,513,488.68

75,640,826.42
17,421,753.56
93,062,579.98
118,576,068.66

ที่ประชุมรับทราบ
ทัง้ นี ้ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ เสนอแนะว่า นอกจากการนา
ข้ อมูลรายงานการเงินมาเสนอให้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบแล้ ว ทุกหน่วยงานควรจะสรุปประเด็นผล
การดาเนินงานที่เป็ นประโยชน์แก่สงั คมด้ วย โดยมีความยาวประมาณหนึง่ หน้ ากระดาษ
7.5 รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครัง้ ที่ 14(3/2560) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ด้ วยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยภูเก็ตได้ มีการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ 14(3/2560) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ ยวกับ การแต่งตังรั
้ กษาการในตาแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ การอนุญาตให้ ลาออกจากตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขต
ภูเก็ต การขอเชิญร่วมพิธีเปิ ดการแข่งขันดาราศาสตร์ และฟิ สิกส์ดาราศาสตร์ โอลิมปิ กระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ 11
(IOAA 2017) งาน ม.อ. วิชาการวิทยาเขตภูเก็ต การเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ งหลักสูตรใหม่ พ.ศ. .... คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม การเปิ ดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .... วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ การแต่งตัง้
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
วิทยาการคอมพิวเตอร์ การแต่งตังคณะกรรมการปรั
้
บปรุ ง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. .... วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ทิศทางและงานวิจยั ของวิทยาเขตภูเก็ตที่มีผลกระทบต่อจังหวัดภูเก็ตและ
ฝั่งอันดามัน เป็ นต้ น
ที่ประชุมรับทราบ

- 37 7.6 บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอรายงาน เรื่ องบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ รับรางวัลระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ดังนี ้
รางวัลระดับชาติ
ลาดับที่
นักวิจยั
1.
ศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2.

ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา
คณะวิทยาศาสตร์

3.

ผศ.ดร.แก้ วตา แก้ วตาทิพย์
คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลที่ได้ รับ
ได้ รับทุนส่งเสริมกลุม่ วิจยั (เมธีวิจยั
อาวุโส สกว.) ประจาปี พ.ศ. 2560
(สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) จากสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
Fortilin as antiviral agent in shrimp เป็ นผู้สมควรให้ ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ ะ
aquaculture
ประจาปี พ.ศ. 2560 จากสมาคม
เทคโนโลยีชีวภาพ แห่งประเทศไทย
ได้ รับรางวัล Polymer Society of
Thailand (PST) Rising Star 2017
จากสมาคมโพลิเมอร์ แห่งประเทศไทย

รางวัลระดับนานาชาติ
ลาดับที่
นักวิจยั
1. ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ชื่องานวิจยั

รางวัลที่ได้ รับ
เป็ น 1 ใน 5 นักวิจยั ที่มีการอ้ างอิง
ผลงานสูงสุด (Highly Cited
Researchers) ปี 2017 ในฐานข้ อมูล
Web of Science
2. งาน 13th Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2017) ณ กรุงไทเป
ประเทศไต้ หวัน ระหว่ างวันที่ 28 - 30 ก.ย. 2560 จานวน 2 ผลงาน ได้ แก่
ลาดับ
นักวิจยั
ชื่องานวิจยั
รางวัลที่ได้ รับ
2.1 รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ
ผลิตภัณฑ์เม็ดฟองฟู่ ของสารสกัด
รางวัล Gold Medal Award
พาณิชยูปการนันท์ และคณะ เคอร์ คมู ินอยด์ในรูปแบบที่เพิ่มการละลายน ้า
คณะเภสัชศาสตร์
2.2

ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
และคณะสถานวิจยั จีโนม
และชีวสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์

ชื่องานวิจยั

ชุดตรวจเชื ้อก่อโรค Aeromonas Hydrophila
ในปลา

รางวัล Silver Medal Award

- 38 3. งาน “Seoul International Invention Show 2017” (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
จานวน 6 ผลงาน ได้ แก่
ลาดับ
3.1

3.2
3.3

3.4

นักวิจยั

ชื่องานวิจยั

ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด และคณะ ตัวดูดซับคอมโพสิทชนิดใหม่ อนุภาค
คณะวิทยาศาสตร์
แม่เหล็กนาโน ท่อนาโนคาร์ บอน
ผนังหลายชันและอั
้
ลจิเนตสาหรับ
วิเคราะห์สารพิษโพลีไซคลิกอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์ บอน
รศ.ดร.ธนภร อานวยกิจ และคณะ ผลิตภัณฑ์น ้ามันทาความสะอาด
คณะเภสัชศาสตร์
เครื่ องสาอางจากน ้ามันเมล็ดยางพารา
ผศ.ดร.นริ ศ ท้ าวจันทร์ และคณะ การพัฒนาโฟมยางพาราผสมสาร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ
ล่อแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้
คณะวิทยาศาสตร์
นางดวงรัตน์ หมายดี
อุปกรณ์วดั กาหนดตาแหน่งก่อน
คณะแพทยศาสตร์
การฉีดยาเข้ าน ้าวุ้นตา

3.5

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ ปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิว
คณะวิทยาศาสตร์
ด้ วยไฟฟ้าแบบพกพา

3.6

ผศ.ดร.กฤช สมนึก และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ประชุมรับทราบ

เครื่ องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
ด้ วยเครื่ องปฏิกรณ์คลื่นเสียงอัลตราโซนิก
ความถี่ต่าชนิดแคลมป์ ท่อ

รางวัลที่ได้ รับ
รางวัล Gold Prize

รางวัล Gold Prize
รางวัล Gold Prize

รางวัล Gold Prize และ
รางวัล Special Prize จาก
Korea Patent Attorneys
Association
รางวัล Bronze Prize และ
รางวัล Special Award จาก
Indonesian Invention and
Innovation Promotion
Association
รางวัล Bronze Prize

- 39 7.7 รายชื่อหลักสูตรที่จดั การศึกษาไม่เป็ นไปตามมาตรฐานตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ ประกาศรายชื่อหลักสูตร
ที่จดั การศึกษาไม่เป็ นไปตามมาตรฐานตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทัว่ ประเทศที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจานวน 182 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์
จานวน 8 หลักสูตร ดังนี ้
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและนวัตกรรมทางการศึกษา
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงหลักสูตรเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วก่อนที่ สกอ.
จะดาเนินการประกาศ โดยมหาวิทยาลัยได้ จดั แถลงข่าวชี ้แจงกรณีดงั กล่าวแก่สื่อมวลชน เมื่อวันที่ 19 มกราคม
2561 ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 ศูนย์สง่ เสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ประชุมรับทราบ
โดยที่ประชุมได้ เสนอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยได้ รับผลกระทบจากข่าวหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จานวน 8 หลักสูตร ข่าวดังกล่าวทาให้ มหาวิทยาลัยได้ รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย สาหรับข้ อมูลที่เผยแพร่ออกไปทางสื่อต่าง ๆ เป็ นข้ อมูลจากการประเมินเมื่อปี พ.ศ. 2558
แต่ในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยได้ ปรับปรุงแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่สงั คมไม่ได้ รับรู้รายละเอียดที่เป็ นข้ อมูลปัจจุบนั
จึงเป็ นหน้ าที่ของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีวิธีการป้องกันไม่ให้ เกิดปัญหาดังกล่าว
2. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสารให้ สงั คมได้ ทราบข้ อมูลที่ถกู ต้ อง รวมทังให้
้ ความสาคัญ
กับการสื่อสารภายในองค์กร ต้ องชี ้แจงให้ นกั ศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ าใจ และช่วยกันเผยแพร่
ข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
3. ในขณะนี ้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ พิจารณาคุณภาพจาก
Input แต่มหาวิทยาลัยควรจะมีวิธีการวัดคุณภาพจาก Output ซึง่ จะทาให้ คณ
ุ ภาพในการผลิตบัณฑิตดีขึ ้น
นอกจากนี ้ ประธานที่ประชุมได้ แจ้ งว่าขณะนี ้คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา
กาลังพิจารณาเรื่ องอุดมศึกษาและเห็นชัดว่าอุดมศึกษาต้ องมีการปฏิรูป เพราะว่าสภาพในปั จจุบนั ยังไม่ดีพอ

