
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 395(3/2561) 

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561   
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย (18A) ชั้น 18 อาคารใหม่ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร 
-------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์พิเศษกฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล
12. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ
13. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายคมกริช  ชนะศรี
14. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายสมพงษ์  เจริญสุข
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
16. อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี
17. รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
19. รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา

วาระที่ 2 ร่าง 
ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 396(4/2561)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 แลว



2 
 

21. รองศาสตราจารย์อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

24. นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 

25. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกุล 

26. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 

27. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 

28. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 นายทวาทศ  สุวรรณโร 

 
ผู้มาประชุมไม่ได้ 

1.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ศาสตราจารย์ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นายสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
8.  รองศาสตราจารย์พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
9.  อาจารย์สมพร  ช่วยอารีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
10. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางสุวิมล  คงพล 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทร  อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ 
3.  อาจารย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ  
4.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  
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5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ
 วิทยาเขตปัตตานี 

6.  อาจารย์บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
7.  รองศาสตราจารย์วรวุธ  วสิุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

  วิทยาเขตภูเก็ต  
9.  รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์  วิสุนทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวทิย์  พจนตันติ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

และรักษาการในต าแหน่งคณบดี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

12. ศาสตราจารย์ด ารงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลางเดือน  โพชนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
14. รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
16. รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  
17. รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  
18. ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  
19. อาจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์  
20. อาจารย์สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  
21. รองศาสตราจารย์อุษา  เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
22. รองศาสตราจารย์วิรินธร  อักษรนิตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ 
 แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์   
23. รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
25. รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกุล คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุวรรณ  ทับเที่ยง คณบดีคณะวิเทศศึกษา   
27. รองศาสตราจารย์สินชัย  กมลภิวงศ์ รักษาการในต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
30. อาจารย์ยูโซะ  ตาเละ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
31. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
32. นายแดง  โฉมทอง ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
33. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
34. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน  
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบตรวจสอบ  

  (วาระท่ี 5.2) 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/StaffDetailchk.asp?STAFF_ID=0000505
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน

ที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และได้แนะน ารองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและ 
รองศาสตราจารย์ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่    
ตามมาตรา 20(5) จากนั้นประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนผู้บริหาร รองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการ คณาจารย์ประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัย แนะน าตัวพร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการด าเนินงาน ซึ่งจาก
การแสดงความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กล่าวได้ว่ามีหลักการที่ส าคัญ คือ “แกร่งนอก แข็งใน”  
ซึ่งหมายถึง การสร้างความเข้มแข็งภายใน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมภายนอกที่ยั่งยืน โดยมีประเด็นส าคัญ 
สรุปไดด้ังนี้ 

1.  การสร้างความเข้มแข็งภายใน 
1.1  พัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยสองปรัชญา 

ปรัชญาสองปรัชญาที่เรามีความโดดเด่น คือ ปรัชญา “ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง” และเป็นพันธกิจที่เราได้วางไว้ และอีกหนึ่งคือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาทั้งสองช่วยได้
อย่างมากในการพัฒนามหาวิทยาลัย เราไม่ต้องกังวลเรื่อง Ranking ว่าจะเป็นอย่างไร เราจะเข้าสู่ Thailand 4.0 
หรือไม่ ถ้าเราด าเนินการภายใต้สองปรัชญานี้อย่างจริงจังแล้วแปลให้เป็นรูปธรรม ใช้หลักการทรงงานของในหลวง 
เชื่อว่าเราจะเติบโตได้อย่างมั่นคง เพราะเราทราบกันอยู่แล้วว่า Thailand 4.0 จะต้องมีนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรม
ตรงนี้จะต้องเติบโตจากเราเอง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาพ้ืนฐานของ Thailand 4.0 ถ้าเราท าเรื่องนี้  
เราจะไปได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานส าคัญ การที่เราจะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเราไปได้อย่างก้าวหน้าด้วยระบบการ
ก ากับติดตามดูแล เรามีระบบมีการท า Process เยอะมาก แต่การก ากับติดตามและเห็นว่าผลเป็นอย่างนี้  
เปลี่ยนแปลงอย่างไร ยังไม่เห็นชัดมาก เรามีโอกาสพัฒนาในเรื่องระบบการก ากับติดตาม แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องการ
สนับสนุนการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย คือ การมีงบประมาณ สินทรัพย์ที่เรามี เราจะบริหารจัดการอย่างไร 
มีที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์มากมาย เพราะฉะนั้นความม่ันคงทางการเงินเป็นสิ่งส าคัญที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย แต่
ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เราท าคิดที่เงินเป็นตัวตั้ง แต่เราใช้สองปรัชญาเป็นที่ตั้ง เชื่อว่าเรามีค าตอบให้สังคม
ว่าไม่ใช่เราท าเพ่ือการเงินอย่างเดียว แต่ใช้เงินนั้นมาขับเคลื่อนเพื่อจะดูแล พัฒนาบัณฑิตของเราให้ดีที่สุด รวมทั้ง
พัฒนาดูแลสังคม ถ้ามีสองปรัชญานี้จะท าให้เรามีวัฒนธรรม คุณธรรม และมีคุณภาพ ให้มหาวิทยาลัยได้ท าหน้าที่
ในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณค่าของสังคม  

1.2  การกระจายอ านาจแต่ส่วนกลางยังมีพลังขับเคลื่อน 
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอาจต้องค านึงถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรามี 5 วิทยาเขต 

เหมือนกับมี 5 มหาวิทยาลัยเล็กอยู่ใน 1 มหาวิทยาลัยใหญ่ ซึ่งในแต่ละวิทยาเขตมีบริบทของตัวเอง ทั้งจุดแข็ง  
ในเชิงพ้ืนที่ จุดแข็งในเชิงศาสตร์ก่อความรู้ ซึ่งมิตินี้ท่านอธิการบดีจะมอบอ านาจให้รองวิทยาเขตในการบริหารงาน  
ในลักษณะที่สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างคล่องตัว และมอบไปในทิศทางที่อธิการบดีสามารถที่จะก ากับดูแลได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยอธิการบดสีามารถทีจ่ะบริหารงานได้โดยแบบยังมีพลังในการที่จะบริหาร  

1.3  การบริหารที่มีส่วนผสมของศาสตร์อย่างลงตัว 
ควรมีการออกแบบการบริหารความคิดใหม่ ในการบริหารร่วมกันได้โดยที่ไม่ต้อง

แย่งกัน การออกแบบระบบกลไกการบริหารแบบผสมผสานในศาสตร์ต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะบางครั้ง  
ม.อ. มองไปในศาสตร์ของแพทยศาสตร์ แทบจะไม่มองสังคมศาสตร์ ตรงนี้กลายเป็นว่าบางครั้งมิติของสังคมศาสตร์
ของ ม.อ. หายไป อยากให้การบริหารเป็นแบบสหวิทยาการที่มีสังคมศาสตร์ยืนคู่กับศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน ม.อ. ยังต่างคนต่างอยู่  
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1.4  การผนึกก าลังเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ภายในแต่ละวิทยาเขตควรมีการผนึกก าลัง (Synergy) รวมทั้งการผนึกก าลังกัน

ระหว่างวิทยาเขต จะท าให้ ม.อ. มีพลังมหาศาล ซึ่งมีโอกาสที่ส าคัญอย่างยิ่งในเวลาท างานมาที่ผ่านมา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้ทุ่มเทและเต็มที่กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านได้ใช้สติปัญญา ความรู้
ความสามารถช่วยเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นระบบการขับเคลื่อน เนื่องจากการเจริญเติบโต จะมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนได้ จะไมใ่ช่เติบโตเป็นเฉพาะส่วน แต่จะต้องเติบโตไปด้วยกัน สิ่งนี้จะต้องเกิดจากพวกเราทุกคน ควรมีความ
ร่วมมือระหว่างคณะต่าง ๆ ให้มากที่สุด เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในแต่ละคณะ แต่ปัจจุบันความร่วมมือระหว่างคณะมีน้อย 
การวิจัยหลายอย่างไม่มีคนน า ไม่มีคนน าในส่วนของความร่วมมือระหว่างคณะ ส่วนใหญ่จะเป็นต่างคนต่างท าไม่มี
อะไรที่เป็น Impact ต่อสังคม 

1.5  ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท างาน 
มีการใช้จุดแข็งของแต่ละวิทยาเขต ใช้ความเข้มแข็งของแต่ละวิทยาเขตให้เข้มแข็ง

มากขึ้น โครงสร้างในระบบในมหาวิทยาลัย โครงสร้างในส่วนงาน เรายังไม่มีระบบ ยังไม่มีโครงสร้าง ยิ่งอยู่เรายิ่งโต
ในเชิงโครงสร้าง การมีคณะใหม่เกิดขึ้น ทั้ง ๆ ที่นักศึกษาลดลง เราใช้ตอบโจทย์อะไร มีโมเดลใหม่ที่ดีกว่านี้หรือไม่ 
มันเปลี่ยนในเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะต้องมานั่งทบทวนกันว่า โอกาสของ ม.อ. ในการมีโครงสร้าง
ต้องท าอย่างไร Lean ในระบบส่วนกลางต้องท าอย่างไร ตอนนี้เรามีบางคณะที่สร้างมาเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ท่ามกลาง
นักศึกษาลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว คนก็เหมือนเดิม โครงสร้างเหมือนเดิม ท างานเหมือนเดิม มันอยู่ไม่ได้ ถ้าเป็น
เอกชน Production ลดลงครึ่งหนึ่งมีโอกาสถูกปิดบริษัทสูงมาก แต่เรายังอยู่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเราต้องใช้
โอกาสนี้เปลี่ยนแปลง ท าให้สอดรับกับบริบทใหม่ ปรับบทบาทพ้ืนที่ใหม่ ถ้านักเรียนลดลง นักศึกษาลดลงก็หาบทบาท
อย่างอ่ืนเข้ามาท าแทน โจทย์ในเชิงพ้ืนที่มีมากมายก็ต้องปรับตัว บทบาทโอกาสในเชิงปรับกระบวนการท างาน 
การใช้ IT เข้ามาช่วย ระบบ 5 วิทยาเขตจะไม่เป็นปัญหาถ้าใช้ IT ให้ดี ตอนนี้มหาวิทยาลัยก็ท าอะไรไปมาก แต่ยังมี
อะไรที่ต้องท าอีกมากเช่นกันที่จะท าให้ระบบการท างานดีขึ้น  

1.6  ปรับรื้อระบบการบริหารงานบุคคลและการบริหารความเสี่ยง 
1.6.1  ปรับรื้อระบบการบริหารงานบุคคล  

รื้อระบบในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ คัดเลือกบุคลากร
เข้ามาท าหน้าที่ในส่วนของสายวิชาการยังใช้ระบบเดิม ๆ ในการคัดเลือก สรรหาบุคลากรเข้ามาเป็นอาจารย์ บุคคล
ที่เข้ามาต้องมีการพัฒนาตัวเองเข้าสู่ระดับปริญญาเอก หรือพัฒนาให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงเพ่ือที่จะสามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ สามารถที่จะมีบทบาทการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกได้ 
มหาวิทยาลัยต้องตั้งเกณฑ์ที่ชัดเจนว่า หลักสูตรที่ไม่มีความพร้อมทางด้านบุคลากร ไม่ควรจะให้เปิดคณะหรือเปิด
หลักสูตรนั้น ๆ นอกจากนี้บุคลากรเมื่อเข้ามาสู่ระบบแล้ว การพัฒนาบุคลากรแต่ละคนควรมี Road Map ถ้าอยาก
เอาดีด้านการเรียนการสอน ต้องมี Road Map ให้เห็นว่า 5 ปี 10 ปี Road Map ของตัวเองเป็นอย่างไร จะเขียน
ต ารา เขียนเรื่องใด ในช่วง 5 ปี 10 ปี 20 ปี จะเป็นอย่างไร ถ้าจะเอาดีเรื่องของการวิจัย จะต้องชัดว่าจะท าวิจัย
เรื่องใดให้โดดเด่นในช่วงเวลา 5 ปี 10 ปี  ควรจะเขียน Road Map อย่างชัดเจน ถ้าจะเป็น Combine ระหว่างวิจัย
กับการเรียนการสอนก็จะต้องแสดงให้ชัด หรือจะเป็นการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการก็จะต้องเป็นบริการ
วิชาการที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ของตัวเอง อีกเรื่องหนึ่ง คือ ต้องบูรณาการคน ให้ใช้คนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด 

1.6.2  การบริหารความเสี่ยง  
ท าอย่างไรให้การบริหารงานบุคคลสามารถเกิดประสิทธิภาพและใช้

ทรัพยากรจากบุคคลเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะประเด็นที่อาจเกิดปัญหาในอนาคต 
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เรื่องของพนักงานเงินรายได้ เพราะทางมหาวิทยาลัยให้แต่ละหน่วยงานสามารถจ้างพนักงานเงินรายได้โดยไม่มี
การควบคุมกรอบอัตราที่แน่นอน อีกทั้งในอนาคตตัวของ พ.ร.บ. หรือกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ ในอนาคตจะมีผลกระทบต่อการเงินของมหาวิทยาลัยอย่างมาก ประเด็นของกฎหมายต่าง ๆ    
ที่จะเกิดขึ้นและกระทบต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การบริหารเรื่องเงิน เช่น เงินชดเชยจะบริหารอย่างไรให้ตอบสนองต่อการเงินของมหาวิทยาลัย อีกประเด็น
ส าหรับกฎระเบียบต่าง ๆ ทางมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเพ่ือต้องการเกิดความคล่องตัวทางด้านการบริหาร 
ควรจะมีการทบทวนกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ว่าตอบสนองต่อการบริหารความคล่องตัวของมหาวิทยาลัย
หรือไม ่ถ้ากฏระเบียบใดท่ีมีปัญหาควรจะน ามาพิจารณาทบทวน 

1.7  การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
1.7.1  การใช้อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์  

ควรมีการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เช่น ที่ดินกว่า 10,000 ไร่ 
จาก 5 วิทยาเขต จะบริหารจัดการอย่างไรให้ออกดอกออกผล ควรมีการวิเคราะห์การท าประโยชน์ เพ่ือให้เปลี่ยน
จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีประโยชน์มากที่สุด นอกจากที่ดินแล้วยังรวมถึงสิ่งก่อสร้าง เพราะสิ่งก่อสร้างที่เป็นตึก 
อาคารต่าง ๆ ใน 5 วิทยาเขตอาจจะมีมูลค่าเป็นแสนล้าน การใช้ทรัพยากรที่เป็นสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุมีมากน้อย
แค่ไหน นอกจากอาคารแล้วยังมีทรัพยากรที่เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจมีมูลค่าหลายหมื่นล้านกระจายกัน
อยู่ในมหาวิทยาลัย เครื่องมือเหล่านี้มีการส ารวจก่อนที่จะจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีการ
ซ้ าซ้อนกันมาก ท าให้เราซื้อสิ่งที่เหมือนกันแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือยังมีเหลืออยู่
จ านวนมาก บางส่วนไม่ได้ใช้งาน เราจะท าอย่างไรกับความซ้ าซ้อนนี้ 

1.7.2  การน าเงินรายได้สะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
ควรมีการพิจารณาน าเงินรายได้สะสมท าให้เกิดประโยชน์  เช่น เงินสะสม

จากกองทุนวิจัยกว่า 2,000 ล้าน เงินสะสมจากเงินที่เป็น Cash กว่า 7,000 ล้าน รวมเงินสะสมเกือบ 10,000 ล้าน 
ท าอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ท าอย่างไรให้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสูงสุด ซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่ใช่   
ตัวบุคคล ที่ดิน ต้องอาศัยการบริหารจัดการอย่างมากที่จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

1.8  การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง 
1.8.1  การพัฒนาที่ไม่ทิ้งนักศึกษาไว้เบื้องหลัง  

ควรเห็นความส าคัญของนักศึกษาเป็นหลัก แต่สังเกตได้ว่า ปัจจุบันนักศึกษา
เรามีข้อก าหนดมากมาย เราก าหนดว่ามหาวิทยาลัยเราจะพัฒนาอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เราต้องมองย้อนไปที่นักศึกษา
ว่าเขาเป็นอยู่อย่างไร ความพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน ความแตกต่างของเขาในแต่ละวิทยาเขตก็มีไม่เท่ากัน      
ทั้งลักษณะและปริมาณ และในปัจจุบันทีม่ีแนวโน้มลดลง ดังนั้นการพัฒนาควรค านึงถึงปัจจัยด้านนักศึกษาด้วย  

1.8.2  การพัฒนาที่ไม่ทิ้งสายสนับสนุนไว้เบื้องหลัง  
การพัฒนาในมหาวิทยาลัยที่ผ่านมามักจะพูดถึงสายวิชาการก่อน พัฒนา

สายวิชาการก่อน แล้วค่อยค านึงถึงสายสนับสนุน แต่ด้วยข้อจ ากัดในการพัฒนาสายวิชาการที่มีอยู่ หรือด้วยข้อจ ากัด
ทั้งหลายในด้านวิชาการท่ียังไม่ลงตัว ท าให้สายสนับสนุนจึงยังขาดการพัฒนาและความก้าวหน้าในงาน 

1.9  การยกระดับคุณภาพเพ่ืออันดับที่ดีขึ้น  
ควรมีการพิจารณาสัดส่วนของอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษา โดยน าข้อมูล

มาพิจารณาว่า จ านวนอาจารย์ในมหาวิทยาลัย แม้มีแผนเข้าไปในวาระสภามหาวิทยาลัยทุกปี แต่เราก็ไม่ได้มี
สัดส่วนที่เหมาะสมอย่างที่เราอยากจะเป็น เพราะวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า   
ในเอเชีย ซึ่งอาจจะต้องมีการดูแล เอาข้อมูลพวกนี้เข้ามาดู มีประเด็นเรื่องความเป็นนานาชาติซึ่งเป็นแค่ 5% 
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ความเป็นนานาชาติวัดจากที่เรามีอาจารย์ต่างชาติมาท างานอยู่ที่มหาวิทยาลัย มีจ านวนนักศึกษาต่างชาติมาเรียน
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ทาง ม.อ. อาจจะต้องมีการวางแผนเพ่ือให้มีจ านวนนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น      
มีอาจารย์ต่างชาติมาเป็นอาจารย์ประจ าสอนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากขึ้น 

2.  การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
2.1  การพัฒนาที่ค านึงถึงต้นทุนทางสังคม  

ควรมีการปรับเปลี่ยน Mindset ที่เข้ากับระบบบริบทร่วมบริบทท้องถิ่นใหม่ ๆ 
จากเดิมท่ีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการท างานที่ไม่คิดถึงต้นทุน แต่โลกในอนาคต การวิจัยหรือการท างานทางวิชาการ
ควรที่จะมี Mindset ที่ค านึงถึงสังคม โดยน ามิติต้นทุนเศรษฐกิจของสังคมเข้าไปด้วย การปรับเปลี่ยน Mindset 
ควรเป็นทั้งระดับบุคคลและระดับองค์องการ  

2.2  การพัฒนาที่ใช้อนาคตเป็นตัวตั้ง: เมื่อลูกค้าอาจไม่ใช่เด็ก และความรู้ที่ต้องคู่กับทักษะ 
สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า Demand กับ Supply โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Supply 

Over Demand สูงมาก เรามีมหาวิทยาลัยทั้งหมดประมาณ 160 แห่ง มหาวิทยาลัยของรัฐ 80 แห่ง มหาวิทยาลัย
ของเอกชน 80 แห่ง ในภาพรวมทั้งประเทศ มีนักศึกษาปริญญาเอก ประมาณ 30,000 คน นักศึกษาปริญญาโท 
ประมาณเกือบ 2 แสนคน หลาย ๆ อย่างเปลี่ยนไป ถ้ามองนักศึกษาทั้งหมดของประเทศที่อยู่ในอุดมศึกษา มีประมาณ 
2 ล้าน 4 แสนคน เมื่อเอามาเทียบสัดส่วนว่า 10 คน ที่เกิดขึ้นมาเข้ามหาวิทยาลัยประมาณ 3 คน เมื่อมหาวิทยาลัยมี 
Supply Over Demand ค่อนข้างเยอะ จะเห็นว่าวันนี้ที่นั่งเรียนในมหาวิทยาลัย เริ่มมีการแข่งขันค่อนข้างมาก 
ขณะเดียวกันนั้นในภาพรวมใหญ่ ๆ ถ้ามองดูว่าการเปลี่ยนแปลงไปมันจะเปลี่ยนแปลงไปในสภาพจากเมื่อก่อนนั้น 
มหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือกเอง แต่ต่อไปนี้ไม่แน่เด็กอาจจะเป็นผู้เลือกมหาวิทยาลัย และมีสภาพของการเป็นสิ่งที่เรียกว่า 
เป็นตัวเปลี่ยนแปลงด้วยสังคม ขณะเดียวกันแรงกดดันคือตัวเทคโนโลยีเป็นแบบเปิดกว้าง กดดันอย่างมาก ในปัจจุบัน
ปริญญาเอก ปริญญาโทแบบเรียนทางไกลเริ่มมีให้เห็นเยอะขึ้นเรื่อย ๆ นั่นหมายความว่า เราก าลังถูกกดดัน      
มีความเชื่อว่า ในมหาวิทยาลัยนั้นคงจะต้องคิดในเชิงการปฏิรูปบ้านเมืองให้มีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มี
ความชัดเจนและมีการจัดการที่ส าคัญ ๆ เนื่องจากว่า Supply เยอะเกินไป เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องคิดใหม่
ว่าเรามีส่วนพัฒนาที่คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบมหาวิทยาลัย คนที่ต้องการลักษณะของ Skill บางอย่างหรือต้องการ
บางอย่างที่พูดถึงด้านการเกษตร ไม่ว่าพืชเชิงเดี่ยวหรือเชิงหลากหลายก็ตาม แต่ถ้ามีความรู้ เขาก็จะปรับเปลี่ยน
ตัวเองในหลาย ๆ อย่างได้ สามารถใช้เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ เข้ามาช่วยประเทศชาติได้ มีความเชื่อว่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นได้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง เนื่องจากว่าวันนี้เรารู้ว่าเด็กไม่ไปห้องสมุด ความจริงแล้ว 
Starbuck เป็นคู่แข่งห้องสมุด ทั้งนี้เด็กไปร้านกาแฟหรือไปที่ต่าง ๆ เขารู้ว่าห้องสมุดในวันนี้มีอยู่ในมือ เชื่อว่า
มหาวิทยาลัยนั้นไม่หายไปไหน จะต้องอยู่ได้เป็นพัน ๆ ปี ไม่มีอะไรที่จะท าลายมหาวิทยาลัยได้ อยากให้มหาวิทยาลัย
มองจุดเด่นของตัวเองและท าให้โดดเด่น เชื่อว่า Skill กับ Knowledge ไปด้วยกันได้  

2.3  การใช้โอกาสจากความสมบูรณ์ของทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาสังคม  
ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส เป็นมหาวิทยาลัยที่มีโอกาสสูงมาก เราควรจะ

ท าให้ ม.อ. มีบทบาทโดยใช้โอกาสที่ ม.อ. อยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ อุดมสมบูรณ์มากทั้งทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และในเชิงของวัฒนธรรม ม.อ. สร้างมา 50 ปี ได้ท าอะไรมาเยอะมาก แต่ในอนาคตก็มีสิ่งที่สามารถ
ท าให้ ม.อ. มีโอกาสที่จะท างานในเชิงพื้นที่ ในเชิงการมีส่วนร่วมกับพื้นท่ีในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตสังคม
ในพ้ืนที่ได้มากมาย เพราะฉะนั้นมีหลายประเด็นที่ ม.อ. มีโอกาสในเชิงของการใช้ทรัพยากร การเตรียมพลังงาน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ม.อ. มีโอกาสทั้งนั้น ด้วยทรัพยากรที่มีอย่างมากมาย และ ม.อ. ตั้งอยู่ 5 วิทยาเขต 5 จังหวัด 
และเป็นจังหวัดหลักของภาคใต้ มีสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะดี โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่มีรายได้  32% ของ
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ประเทศไทยมาจาก 14 จังหวัดภาคใต้  ม.อ. จะท าให้การท่องเที่ยวมีการกระจายรายได้ที่ดีได้อย่างไร มีการใช้
ทรัพยากรในเชิงธรรมชาติให้ดีกว่านี้ได้อย่างไร คิดว่านี่คือบทบาทและโอกาสของ ม.อ. ทั้ง 5 วิทยาเขตที่ต้อง
ร่วมมือกันท างาน   

2.4  การพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  
การพัฒนาควรมีการขับเคลื่อนให้มีความยั่งยืน ทั้งในเชิงทรัพยากรและเชิงระบบ

เศรษฐกิจและสังคม ม.อ. มีโอกาสบางอย่างที่ที่อ่ืนไม่มี เรามีทะเล ภูเขา รถไฟ มีระบบรถไฟ มีระบบทั้งในเมือง
และในป่า ท าอย่างไรให้เรามีโอกาสที่มีความเข้มข้นมากขึ้น มีความหมายมากขึ้น เพราะฉะนั้น ม.อ. ในอนาคตต้อง
เป็น ม.อ. ทีมี่ความหมายกับท้องถิ่น ม.อ. ควรตอบโจทย์พื้นที่ให้ได้ 

2.5  การพัฒนาฐานชุมชน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของภาคใต้ และมีวิทยาเขตต่าง ๆ    

5 วิทยาเขต ถือว่าสังคมมีความคาดหวังว่าวิทยาเขตนั้น ๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถที่ช่วยในการขับเคลื่อนหรือ
การแก้ปัญหาของชุมชนนั้น ๆ  ท าอย่างไรที่จะท าให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่พ่ึงของชุมชน เช่น การน า
องค์ความรู้จากผลงานการวิจัย องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ไปสู่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีความเป็นเอกภาพ
ระหว่างทางมหาวิทยาลัยกับชุมชน เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันชุมชนมองว่าวิทยาเขตนั้นลึกลงไปอีก คล้ายหอคอย
เป็นอีกระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นการที่ได้เข้าไปใกล้ชุมชนหรือการที่เราให้ชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนา
ของมหาลัยหรือวิทยาเขตนั้น จะเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้มหาวิทยาลัยของเราสามารถที่จะพัฒนา
ไปได้มากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมคือเรื่องของการขับเคลื่อน เรื่องมิติของสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้เข้ามา
มีบทบาทต่อการพัฒนาการด าเนินงานของชุมชน เพราะมิติของสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นมิติหนึ่งที่จะ
ช่วยสะท้อน ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ 

2.6  การน าความรู้ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการแก้ปัญหา 
สิ่งส าคัญอีกประการคือ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่น ามาสร้างบัณฑิต จะท าอย่างไร

ทีจ่ะแก้ปัญหาสังคมให้ได้จริง ๆ ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะด าเนินการอยู่แล้ว แต่มีโอกาสที่จะท าได้อีกมาก ปัญหาปากท้อง 
ปัญหาสังคม ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าเราร่วมมือกันอย่างจริงจัง ตัวที่ตอบโจทย์ส าคัญที่สุด คือ ระบบ
มหาวิทยาลัย คือ การศึกษา เพราะการศึกษาจะช่วยปรับความคิด ช่วยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมเราอยู่ได้
อย่างสงบสุข ปัญหาเรื่องสุขภาพ มหาวิทยาลัยเราโดดเด่นมากในเรื่องสุขภาพ เพราะค าว่า ม.อ. แม้แต่เด็กเล็ก ๆ  
จะบอกว่า ม.อ. คือโรงพยาบาล ม.อ.  จริง ๆ เราเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งของสุขภาพ ถ้าเราจะร่วมมือกันในหลาย ๆ 
ภาคส่วนดูแลปัญหาสุขภาพประชาชน คือ สร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่เด็กจนถึงสูงวัยเป็นกรอบหรือโจทย์ ท าได้ทุกปีเลย
เพราะปัญหาสังคม ปัญหาสุขภาพของสังคมภาคใต้มีอะไร เริ่มจากตรงนั้น มาท าจริงจัง ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่เด็ก
คนเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพดี จนกระทั่งเข้าสู่วัยเจริญ สิ่งเหล่านี้ก็คือ เราจะต้องท าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ในการสร้างบ่มเพาะบัณฑิตของเรา การดูแลสังคมโดยเฉพาะในภาคใต้ รวมถึงเหตุการณ์ความ
ไม่สงบ และอีกมากมายในการช่วยกันที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้   

ต่อจากนั้น ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาประชุม 

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาการประชุม จ านวน 9 ราย ดังนี้ 

1.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ  



9 
 

2.  ศาสตราจารย์ปราณี  กุลละวณิชย์  
3.  ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช  
4.  ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว  
5.  นายสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์  
6.  ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี  
7.  นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
8.  รองศาสตราจารย์พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์  
9.  อาจารย์สมพร  ช่วยอารีย์   

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 394(2/2561)  
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
3.1  ทบทวนมติการแต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการจรรยาบรรณจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 394(2/2561) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2561 ได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และประธานกรรมการจรรยาบรรณจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และประธานกรรมการจรรยาบรรณชุดเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงนั้น เนื่องจากข้อ 5(1) แห่งข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อ 
22(1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจแต่งตั้งเฉพาะประธานกรรมการทั้งสองชุด จึงเสนอขอที่ประชุมพิจารณาทบทวน 
มติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยเสนอขอให้แต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คนเดิมปฎิบัติหน้าที่
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งประธานกรรมการจรรยาบรรณคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายสราวุธ เบญจกุล 
เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และแต่งตั้งนายบุญปลูก ชายเกตุ เป็นประธานกรรมการจรรยาบรรณ 
อีกวาระหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1  สรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลและประกันคุณภาพ ปี 2555 – 2561 
มหาวิทยาลัยได้น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลและประกันคุณภาพ 

ปี 2555 – 2561 ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
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1.  การพัฒนาและสะสมทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพสูงตามแนวนโยบายของอธิการบดี  
ทิศทางการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเน้นคนเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กร 

โดยการพัฒนาขีดความสามารถ พัฒนาสิ่งจูงใจ ก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง และตั้งเป้าหมาย ดังนี้  
1) มุ่งเน้นปรับโครงสร้างและอัตราก าลังให้มีขนาดที่เหมาะสม จัดสรรทรัพยากร 

อย่างเหมาะสม เล็กแต่เข้มแข็ง ส่งเสริมการท างานข้ามสายงาน ผ่านการปรับโครงสร้างเพ่ือการรองรับการออกเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

2) วางแผนก าลังคนและสรรหาคนเก่ง คนดี และรักษาคนให้อยู่กับองค์กรผ่านระบบ
แรงจูงใจที่หลากหลาย  

3) อบรมพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ให้บุคลากรมีทักษะหลากหลายและเหมาะสม
พร้อมท างานหลายหน้าที่ ส่งเสริมการท างานอย่างเต็มศักยภาพ โดยกิจกรรมพัฒนามีทั้งจัดด าเนินการเอง และ
ส่งไปพัฒนายังหน่วยงานภายนอก  

4) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการประเมินสมรรถนะในการท างาน 
พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ และประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักการบริหารผลงานประเมินสมรรถนะ  

5) บริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

6) จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสม  

7) ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ได้รับการพัฒนาหนึ่งครั้งต่อคนต่อปี  

8) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ  

9) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
โดยมีระบบกระบวนงานทางจรรยาบรรณ  

10) พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน โดยก าหนดตัวชี้วัดความสุขของบุคลากรระดับ 8 
จาก 10 ผ่านโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ  

2. การด าเนินการในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้ผ่านความเห็นชอบ

จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2559     
มีการเตรียมการออกข้อบังคับที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนสถานภาพ เช่น ข้อบังคับว่าด้วยการเปลี่ยน
สถานภาพของข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
ข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยกรรมการ
ยกร่างข้อบังคับมีศาสตราจารย์นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ได้จัดให้มีการเดินสาย
ชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต รวบรวมข้อคิดเห็นเสนอกรรมการยกร่าง และเสนอข้อบังคับ
เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ข้าราชการ ณ วันเริ่มต้นการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีจ านวน 2,755 คน 
ปัจจุบัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีจ านวนข้าราชการที่ยื่นขอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น 2,297 คน เป็นสายวิชาการ 569 คน สายสนับสนุน 1,728 คน เหลือข้าราชการอยู่ทั้งสิ้น 337 คน 
เป็นสายวิชาการ 276 คน และสายสนับสนุน 61 คน 

3. การพัฒนาบุคลากรระดับต่างๆ 
3.1 การพัฒนาผู้น า เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยเป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร

ทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม   
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มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการบริหารจัดการ และทัศนคติในการท างานเชิงรุกและเชิงบวกมีบุคลิกภาพที่ดี 
เปิดโลกทัศน์และมุมมองให้ได้รับความรู้ แนวคิด และกรณีศึกษาที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิผู้มี
ความรู้ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและแนวร่วม สามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาสร้างโอกาสและคุณค่า เพ่ือสร้างพลังในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนวทางในอนาคต : มหาวิทยาลัยควรจะด าเนินการจัดอบรมอย่างสม่ าเสมอ
ต่อไป โดย 

- ผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารระดับต่างๆ, key persons, ผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่, สภาอาจารย,์ 
สภาพนักงาน เป็นต้น โดยบางรุ่นอาจเชิญผู้เข้าร่วมจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือองค์กรอื่นร่วมด้วย 

- จัดให้มีการด าเนินการให้โครงการที่กลุ่มผู้เรียนศึกษาระดมสมอง แนวทางพัฒนา
ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ใช้ประโยชน์ได้จริง 

- จัดให้มี “ทีมครูใหญ่” ซึ่งควรจะเป็นทีมบริหารมหาวิทยาลัยในการอ านวยการ 
และเข้าร่วมกับผู้เรียนโดยสม่ าเสมอ เพ่ือถ่ายทอดแนวคิด ร่วมระดมสมอง สร้างความสัมพันธ์ และได้พบกับ 
Future Leader เพ่ือช่วยพัฒนา ดึงมาร่วมงานในระดับต่าง ๆ ต่อไป 

3.2 การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์  
3.2.1  การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่

ต าแหน่งศาสตราจารย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาเขตปัตตานีได้มีการจัดค่ายเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงเพ่ือการจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ข้อเสนอแนวทางในอนาคต:  
- จัดให้มีค่ายกระตุ้น ส่งเสริม การท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือผลักดันให้

อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในทุกระดับอย่างสม่ าเสมอในทุกวิทยาเขตต่อไป 
- จัดให้มีทีม “พ่ีเลี้ยง” ให้ค าแนะน าในการผลิตผลงานวิชาการ ทั้งใน

ระดับคณะและมหาวิทยาลัย (ทุกวิทยาเขต)  
3.2.2 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จัดโครงการสัญจรพบประชาคม

สงขลานครินทร์ โดยการน าของประธานคณะอนุกรรมการ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว แบ่งกลุ่มพบปะชี้ แนะ
แนวทางการขอต าแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโดยตรง 

3.2.3 ก าหนดให้มีการตั้งเป้าหมายจ านวนผู้ที่ขอต าแหน่งทางวิชาการของแต่ละ
คณะ เป็น KPI ส าคัญตัวหนึ่ง โดยก าหนดเป้าหมายเพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจาก 36% เป็น 
60% ภายใน 3 ปี (2559 - 2561) 

ข้อเสนอแนวทางในอนาคต: 
- มีกระบวนการช่วยเหลือคณะที่ยังไม่สามารถเพ่ิมจ านวนได้  
- มีกระบวนการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ และการพิจารณาผลงานของ

ผู้ทรงคุณวุฒิทีร่วดเร็วยิ่งขึ้น  
- สามารถปรับเพ่ิมเป้าหมายให้สูงขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องควบคู่กับการพัฒนา

อาจารย์ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัยที่ควรเน้นคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ใช้ได้จริงหรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพ มี international visibility สูง เช่น ฐาน ISI หรือ Scopus เป็นต้น 

3.2.4 ระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนมีพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็น      
ที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานในภารกิจของอาจารย์มหาวิทยาลัย  
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3.2.5 ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยได้ให้
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแก่อาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมกันแบ่งค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง 
ระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะต้นสังกัดอาจารย์ เรียกว่าทุน Ph.D. 50:50 ปัญหาที่อาจารย์พบคือ ทุนที่ได้ไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ท าให้อาจารย์ ส่วนหนึ่งเลือกไป
ประเทศที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ไม่ได้เลือกมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่ตนเองสามารถไปศึกษาได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เพ่ิมทุนการศึกษาให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อต่างประเทศ 

3.3  การส่งเสริมพัฒนาสายสนับสนุน 
3.3.1  การสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ ช านาญงาน 

ช านาญงานพิเศษ และเชี่ยวชาญ โดยใน 6 ปีที่ผ่านมา มีบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งระดับต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น คือ ช านาญ
การ 148 คน ช านาญการพิเศษ 106 คน ช านาญงาน 32 คน ช านาญงานพิเศษ 15 คน และเชี่ยวชาญ 1 คน  

ข้อเสนอแนวทางในอนาคต: 
- ในปัจจุบันยังใช้แนวทางของ สกอ. ในการพิจารณาผลงานการเข้าสู่

ต าแหน่ง ทั้งนี้ ควรมีการปรับกระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษฯ ดังกล่าว ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนามหาวิทยาลัย ผลงานที่ใช้ประกอบการพิจารณาควรมีการปรับน ามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง โดยใช้
กระบวนการ Knoelrdge Management (KM) ถอดบทเรียนที่เป็นประโยชน์เผยแพร่ และน าไปสู่การพัฒนา
ต่อเนื่องเป็น Base Practice รวมถึงการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบเห็นเป็นรูปธรรมว่าองค์กรเก่งข้ึน 

3.3.2 การน า Coaching เข้ามาใช้ในการท างาน โดยการจัดฝึกอบรมผู้น าด้วย
วิธี Coaching หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ทั้ง 5 วิทยาเขต และจะขยายรวมถึงหัวหน้าภาควิชา/
สาขาวิชา อาจารย์ที่ท าหน้าที่อาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือส่งเสริมการท างานของบุคลากรและอาจารย์ ครอบคลุมบุคลากร
ทั้ง 5 วิทยาเขต  

4. การเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ 
โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะจัดท าขึ้นเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน

ของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของอธิการบดี โดยมหาวิทยาลัยได้รับ
งบสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ด าเนินการ 1) มีการก าหนดตรวจสุขภาพบุคลากร กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากร
อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 2) เน้นติดตามดูแลสุขภาพบุคลากรระยะยาวจนถึงเกษียณอายุ 3) เริ่มต้นโครงการด้วย
แผนการตรวจสุขภาพ 8 เดือน ซ่ึงด าเนินโครงการในรูปแบบโครงการวิจัย  

5. การจัดการสวัสดิการ 
5.1  การจัดระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสวัสดิการ

และประโยชน์เกื้อกูลที่หลากหลายอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม ดูแลบุคลากรตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง 
หลังเกษียณอายุ เช่น สวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมเติมจากสิทธิประกันสังคม สวัสดิการการส่งเสริมการออม 
การสงเคราะห์บุคลากรถึงแก่กรรม สวัสดิการด้านที่พักอาศัยและค่าเช่าบ้าน สนับสนุนชมรมรักษ์ ม.อ. ส าหรับ
บุคลากรที่เกษียณอายุเพื่อให้มีช่องทางพบปะสังสรรค์ เกื้อกูล และท ากิจกรรมร่วมกัน  

5.2  เงินชดเชย 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปี 2559 ก าหนดให้มหาวิทยาลัย

จ่ายเงินชดเชยให้กับบุคลากรเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกหลังอายุ 55 ปี สูงสุดถึง 10 เท่าเงินเดือนสุดท้าย โดยใน
ปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกมหาวิทยาลัยได้จ่ายเงินชดเชยแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต ทั้งสิ้น 
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21,977,730 ล้านบาท จ านวนเงินชดเชยจะสูงขึ้นทุกปี จากการประมาณการเงินชดเชยอาจจะสูงถึง 200 ล้านบาท
ต่อปี ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องเตรียมการเพ่ือรองรับภาระทางการเงิน ในเบื้องต้นได้เตรียมการในส่วนของกองทุนสวัสดิการ 

ข้อเสนอแนวทางในอนาคต: 
- การดูแลสิทธิสวัสดิการจากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยด าเนินการเองคุ้มค่ากว่า 

โดยค่าใช้จ่ายแต่ละปีประมาณการไว้ที่ 20 ล้านบาท ไม่ควรเกิน 30 ล้านบาท ถ้าค่าใช้จ่ายเกินการประมาณการ 
ควรต้องทบทวนการดูแลเรื่องสิทธิสวัสดิการใหม่ว่า การซื้อประกันคุ้มครองอาจคุ้มค่ากว่าหรือไม่ 

6. ระบบการประเมินผล 
6.1  สายวิชาการ  

มหาวิทยาลัยได้มีประกาศเรื่อง การก าหนดภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 และประกาศเพ่ิมเติม เริ่มใช้ตั้งแต่รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา  

6.1.1 ประเภทภาระงาน  
1. กลุ่มผู้มีอายุงานไม่เกิน 5 ป ีได้แก่ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มเนน้วิชาชีพสุขภาพ 
2. กลุ่มผู้มีอายุงานมากกว่า 5  ปี ได้แก่ เน้นการสอน เน้นการวิจัย และเน้น

วิชาชีพสุขภาพ 
6.1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ 

ภาระงาน หัวข้อประเมิน 
สอน 1. วิชาสอน (จ านวน LU ต่อปี) 

2. ปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ์  )จ านวนนักศึกษาต่อปี(  
3. นวัตกรรมการสอน  )จ านวนนวัตกรรมต่อปี(  

วิจัยและผลงานวชิาการอ่ืน ๆ  1. ทุนวิจัย )จ านวนทุนต่อปี(  
2. ผลงานวิชาการ )ต่อปี(  

บริการวิชาการ  
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม    
และภาระงานอ่ืน ๆ  

1. ภาระงานอื่นที่คณะ/หน่วยงานก าหนด (จ านวน LU ต่อปี) 
2. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมที่เป็นประโยชนต์่อเพื่อนมนุษย์  
   (จ านวน LU ต่อปี) 
3. การรักษาด้านการแพทย์ (จ านวน LU ต่อปี) 
4. โครงการบริการวิชาการทีล่งทะเบียนกบัมหาวิทยาลัย /วิทยากร/ กรรมการภายใน 
   ภายนอกที่ไม่มีค่าตอบแทน/การท างานเชิงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
   (จ านวน LU ต่อปี) 

 

6.2 สายสนับสนุน 
 การปรับปรุงวิธีการประเมินสายสนับสนุน ยังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ  

6.3 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

แตกต่างจากราชการคือ ในระบบราชการให้จ่ายค่าตอบแทนเป็น 2  เท่า หรือ 2  ขา แต่มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทน
ต าแหน่งทางวิชาการ ให้ 1 ขา ส่วนขาที่ 2 ให้ตามผลงานวิชาการในปีนั้น ๆ ถ้าไม่มีผลงานวิชาการก็จะไม่ได้
ค่าตอบแทนขาที่ 2 
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รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ (ระหว่าง มิ.ย. 2558 - ก.พ. 2561) 
ปีการศึกษา 2557 สกอ. ประกาศให้สถาบันสามารถด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลกัสตูร 

คณะ และสถาบันตามระบบที่สถาบันเห็นสมควร ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการปรับระบบการ
ประเมินคุณภาพ ในปี 2558 ดังนี้ 

- ระดับหลักสูตร ใช้เกณฑ์ CUPT QA (เกณฑ์ AUN QA + ตัวบ่งชี้การก ากับมาตรฐาน
ของ สกอ.) หรือเกณฑ์ประเมินของสภาวิชาชีพ (สภาการพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย์ สภาเภสัชกรรม     
สภาเทคนิคการแพทย์ สภาวิชาชีพของแพทยสภา) หรือระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (คณะแพทยศาสตร์ 
ใช้ WFME) 

- ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

- ระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ  ใช้เกณฑ์ TQA และระบบ ISO ที่เก่ียวข้อง 
- ระดับหน่วยงานสนับสนุน ในปีการศึกษา 2558 ใช้ระบบ LEAN ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 

ใช้ระบบ TQA 

ปีการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

มหาวิทยาลัย  สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนา ม.  EdPEx  

คณะ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนา ม. EdPEx  

ระดับหลักสูตร - - - สกอ.  CUPT QA  

หน่วยงานสนบัสนุนเทียบเท่า
คณะ 

TQA/ISO 

หน่วยงานสนับสนุน ตัวบ่งชี้ร่วม + ตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน  LEAN  TQA  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้ 

1. ในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก ข้าราชการมีจ านวน
น้อยลง มหาวิทยาลัยควรมีระบบบริหารงานบุคคลที่เป็นพนักงานทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน โดยสภา
มหาวิทยาลัยควรจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนและก าหนดแนวทางให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยไปด าเนินการ 
รวมทั้งสภาอาจารย์และสภาพนักงานควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและช่วยแก้ปัญหา นอกจากนี้ควร
เปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ในการรับบุคลากรเข้ามาท างาน เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 

ประธานที่ประชุมได้เสนอว่าระบบบุคลากรเป็นเรื่องใหญ่ที่มีความส าคัญ จึงควรจะมี
คณะกรรมการนโยบายด้านบริหารบุคคลที่เป็นกรรมการของสภามหาวิทยาลัยที่ดูแลในเรื่องนี้ เพ่ือดูแลภาพใหญ่  
หรือมหภาคในเชิงปรัชญาและให้ฝ่ายบริหารไปด าเนินการ จึงขอให้อธิการบดีน าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา 

2. ในด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ควรเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
ที่มอบให้คณบดีเป็นผู้รับผิดชอบผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยควรก าหนดเป็น KPIs ของคณบดี 

3. ในฐานะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม
ราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางด าเนินงาน มหาวิทยาลัยควรจะ
พิจารณาว่าอาจารย์ที่ท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เกิดผลกระทบ ( Impact) ต่อสังคมส่วนรวม มหาวิทยาลัย
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ควรจะสนับสนุนให้อาจารย์ที่ท างานเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มีโอกาสน าผลงานเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 
ไม่ควรจะเน้นเฉพาะการท าผลงานวิจัยเพียงอย่างเดียว และเนื่องจากพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฉบับใหม่ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์ ส่วนศาสตราจารย์เป็นอ านาจของ สกอ. ในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

ประธานที่ประชุมจึงขอให้อธิการบดีน าประเด็นการสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีผลงาน  
เพ่ือประโยชน์ของสังคมให้มีโอกาสเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ นอกจากนี้บางมหาวิทยาลยั
ได้แยกการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการออกจากฝ่ายบริหาร แต่กฎหมายของ ม.อ. ไม่ได้แยก จึงขอให้อธิการบดี
น าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาด้วย 

4. มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบการดูแลสวัสดิการของบุคลากร โดยสนับสนุนให้อาจารย์
มีการวางแผนทางการเงิน (Finance Planning) ตั้งแต่ต้น เช่น การสนับสนุนให้อาจารย์มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง การมีระบบกองทุนเพ่ือให้บุคลากรมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณ มีการวางแผนสุขภาพ (Health Planning) 
เช่น ผู้บริหารทุกคนควรจะได้ตรวจสุขภาพและตรวจโรคบางอย่างล่วงหน้า เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ 

5. ในด้านการประเมินคุณภาพ หัวใจของการประเมินคือ เพ่ือให้การท างานดีขึ้นจากเดิม 
จึงควรจะเพ่ิมมาตรการยกระดับให้ชัดเจนว่าเมื่อประเมินผลแล้วมีข้อผูกมัด (Commit) เพ่ือพัฒนางานต่อไป 

 
4.2  นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ด้วยมหาวิทยาลัยได้เสนอนโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีทิศทางที่สอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดิน ได้มีการก าหนดทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดท า 
จ านวน 4 ทิศทาง 37 นโยบายเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้ถือเป็นนโยบายและ
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่ง    
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และทีป่ระชุม
คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6(1/2561) เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2561 ไดพิ้จารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

วัตถุประสงค์หลักของการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับการ
จัดสรร เพ่ือให้การด าเนินงานในภารกิจนั้น ๆ ได้คุณภาพตามเป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุนงาน/โครงการใหม่ที่มี
ความส าคัญหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้อง
กับภารกิจหลัก หรือแผนกลยุทธ์ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และเพ่ือให้งบประมาณ  
เงินรายได้มีทิศทางที่สอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดิน  

การก าหนดอัตราเงินรายได้สมทบส่วนกลาง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  

หมวด 3 ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ข้อ 13 “ให้มีเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (1) เงนิรายได้
ที่ได้มาจากการด าเนินการเป็นส่วนรวมทั้งมหาวิทยาลัย (2) เงินสมทบที่หักจากรายได้ของหน่วยงานในอัตรา      
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด” นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
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เงินสมทบเงินรายได้ส่วนกลาง ตาม (2) ก าหนดให้หักสมทบในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5  
(ในกรณีคณะแพทยศาสตร์หักสมทบในอัตราร้อยละ 7) หากเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษและโครงการพิเศษ 
ให้หักสมทบในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 12 หรืออัตราตามประกาศของมหาวิทยาลัย      

กองทุนวิจัย 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544  

ข้อ 8 “ ให้หน่วยงานจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประมาณการรายรับสมทบ
กองทุนวิจัยของหน่วยงาน” ซึ่งหน่วยงานที่ต้องจัดตั้งกองทุนวิจัยตามระเบียบฯ ได้แก่ 

1.  มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” 
2.  หน่วยงานระดับวิทยาเขต  
3. คณะ/หน่วยงานหรือหน่วยงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยหรือโครงการจัดตั้ง

หน่วยงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ที่มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และหรือวิจัยวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการทุกท่านไปศึกษารายละเอียดทั้งหมด หากมีแนวคิดอ่ืน
ที่ไม่ปรากฏอยู่ในเอกสาร ให้ส่งหรือน าเสนอมาได้ ที่ประชุมยังไม่ได้พูดถึงยุทธศาสตร์ด้านเงินรายได้ แต่มี
ยุทธศาสตร์รายจ่าย  ม.อ. มีที่ดินจ านวนมาก เช่น ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด เช่าพ้ืนที่  
ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานแต่ตอนนี้ได้ที่ดินคืนมาแล้ว มหาวิทยาลัยจะใช้ที่ดินดังกล่าวให้เกิดประโยชน์และท าให้
เกิดรายได้ได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น การก่อสร้างเป็นหอพักนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีที่ดิน
หลายพันไร่ที่ยังไม่ใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามการที่จะให้มหาวิทยาลัยเจริญเติบโต มหาวิทยาลัยต้องหารายได้มา
สนับสนุนการด าเนินงานจึงควรมียุทธศาสตร์เชิงรายได้ ส าหรับระเบียบวาระเรื่องนี้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ช่วยพิจารณาและเสนอความคิดเห็นว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างไรและหากมีความจ าเป็นอาจจะน าเรื่องนี้
มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในอีก 2 – 3 เดือนข้างหน้า เมื่อได้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีคนใหม่แล้ว จะปรับเปลี่ยน
นโยบายอย่างไร และจากข้อมูลที่มหาวิทยาลัยได้น าเสนอในเอกสารหน้า 6 ประเด็น การเก็บเงินสมทบรายได้
ส่วนกลางจากทุกวิทยาเขต คณะ/หน่วยงาน ซึ่งที่ผ่านมาเป็นข้อตกลงว่าวิทยาเขตที่มีเงินรายได้น้อยจะได้รับการ
ยกเว้นการหักเงินสมทบส่วนกลาง ในประเด็นนี้จะมีนโยบายอย่างไร การเก็บเงินสมทบอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
คณะที่มีเงินรายได้จ านวนมากจะช่วยส่วนกลางอย่างไร และเมื่อมีการเก็บเงินไว้ส่วนกลางแล้วจะใช้อย่า งไร     
ซึ่งเป็นประเด็นต้องพิจารณา และมีข้อเสนอว่าคณะที่มีผู้เข้ามาเรียนจ านวนน้อย รายได้ไม่เพียงพอ แต่มีหลาย
สาขาวิชาที่ต้องมี เช่น วิชาพ้ืนฐาน ส่วนกลางต้องเข้าไปดูแลสนับสนุนคณะเพ่ือให้ด าเนินงานได้ นอกจากนี้ ศิษย์เก่า
จะเป็นแหล่งหนึ่งที่มีบทบาทในการหารายได้สนับสนุนมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. ในการเสนอของบประมาณในระดับนโยบายควรมีประเด็นหลัก 3 ข้อ ดังนี้ 

1.1 ตัวเลขที่เสนอของบประมาณมีความสมเหตุสมผลในเชิงความมั่นคง ความยั่งยืน 
1.2 ตัวเลขที่เสนอของบประมาณมีเพียงพอสามารถท าให้งานส าเร็จได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 

2 ส่วน คือ 1) เงินเดือนและค่าจ้างต่าง ๆ และ 2) เป้าหมายท าให้สถาบันมีความเจริญก้าวหน้า  
1.3 ตัวเลขที่เสนอของบประมาณควรแสดงให้เห็นในเชิงประสิทธิภาพ เช่น เสนอขอ

เงินเท่าเดิมแต่ได้งานมากขึ้น หรือท างานเท่าเดิมแต่ใช้เงินน้อยลง 
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2. ม.อ. มี 5 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยจึงมีโอกาสที่จะหารายได้จากพ้ืนที่ที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก 
เช่น การท า Farming  การท ากิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise)  การจัดตั้งศูนย์สุขภาพ (Healthiness 
Center) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดูแลผู้สูงอายุของทั้ง 5 วิทยาเขต  การท า Functional Foods เป็นต้น 

3. หลายสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จะมีการหักเงิน
จากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ เข้าสมทบส่วนกลางเป็นจ านวนมากขึ้น เพ่ือให้ส่วนกลางมีรายได้ในการบริหารงาน
อย่างสะดวก คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

4. การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีรายได้ส่วนใหญ่จาก        
เงินงบประมาณแผ่นดิน การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจึงเป็นจุดเปลี่ยนการขับเคลื่อนองค์กร จากการ
น าเสนอแนวนโยบายด้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการบริหารจัดการเงินแต่ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงการ
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยจึงควรจะค านึงประเด็นปัจจัยการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Factors) 
ในการด าเนินงานด้วย ประธานที่ประชุมได้เสนอว่า ในประเด็นนี้มหาวิทยาลัยอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 
5.1  คุณสมบัติของอธิการบดี 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 394(2/2561) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 
ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านไปพิจารณาและน าเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป ในประเด็นคุณลักษณะของอธิการบดี รวมถึงความสืบเนื่องในการท างานต่อจากอธิการบดีคนปัจจุบัน
จะสานต่อได้อย่างไร เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางการสรรหา
อธิการบดีต่อไป ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของอธิการบดี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

บุญสม ศิริบ ารุงสุข : ผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์อาวุธอยากให้พวกเราเสนอว่า Quality 
ของ Next President ควรจะมีอะไรเป็นพิเศษไหมส าหรับคนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือบางครั้งท่านเจอ 
Candidate ที่อยู่ใน Shortlist 5 คน ทุกคนเก่งกันหมด ไม่รู้จะตัดสินใจ Pickup กลุ่ม Choice ไหน เลยเป็นที่มา
ของวาระระดมความคิดนี้ ซึ่งผมขออนุญาตกราบเรียนว่า Quality ของคนท่ีจะไปเป็น CEO ของสงขลานครินทร์  
เอาเฉพาะ Quality ที่เป็นเฉพาะเจาะจงของ ม.อ. ซึ่งคนที่จะเป็นอธิการบดีที่อ่ืนไม่จ าเป็นต้องมี มีอยู่ 2  ข้อ คือ 
1) ความรัก ความเอ็นดูวิทยาเขต เพ่ือบริหารแล้วเกิดความแข็งแรง เราเรียกว่า PSU Systems Solidarity ต้องหา
ให้ได้ ในทางตรงข้ามถ้าไม่ท า ม.อ. มีโอกาสแตกสลาย เพราะฉะนั้นคน ๆ นี้จะต้อง Sensitive ต่อ Campus System 
มากทีเดียว คงไม่ใช่เฉพาะเปิดโอกาสให้เปิดหลักสูตร เปิดคณะ เทงบประมาณไปให้ ไม่ใช่แค่นั้น เพราะว่าตัวความรัก
ของวิทยาเขตท่ีมีต่อความเป็นสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขตมันไม่ใช่แค่นั้น แต่มันลึกไปถึงจิตใจของคนในแต่ละ
วิทยาเขต ยกตัวอย่างเช่น มีคนจะมาแย่งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีของเราออกไป บุคลากรโวยวายขึ้นมาทันทีรีบถามว่า 
ตกลงอธิการบดีจะเอาอย่างไร จะให้เค้าเอาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีออกไปไหม บุคลากรของวิทยาเขตจะต้องเกิด
ความรักในสงขลานครินทร์ในระดับนี้ นี่คือ Quality อันที่ 1  Quality ที่ 2 คน ๆ นั้นต้องมีจิตใจที่เปิดกว้างส าหรับ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม มิเช่นนั้นแล้ว ถ้าเกิดปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ถ้าใจเขาไม่เปิดกว้างพอ 
เค้าจะ Force แล้วตัดสินใจน าไปสู่ความแตกแยกท่ีหนักหน่วงมากขึ้น ผมกราบเรียนที่ประชุมว่า วิทยาเขตปัตตานี 
อีกไม่เกิน 10 ปี เขาต้องกลับไปสู่รากแก้วทางวัฒนธรรมของเขา เพราะฉะนั้นคนที่เป็นอธิการบดีของ ม.อ.    

https://dict.longdo.com/search/president
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ต้อง Respect วัฒนธรรมของเขา แล้วบริหารวิทยาเขตของเราไปสู่ความรุ่งโรจน์ให้ได้ นี่คือ Quality ของคนท่ีจะ
ไปเป็นอธิการบดีของ ม.อ. สองข้อ ส่วนประเด็นของ Universal Quality ที่ CEO ควรจะมีที่เขาสรรหากัน ไม่ว่า
จะเป็นบริษัทที่รับจ้างสรรหา CEO ให้กับ Business center หรือไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ ๆ เขาจะมี Universal 
Quality ของเขาอยู่แล้ว ซึ่งผมก็เข้าใจว่ากรรมการคงทราบอยู่แล้ว ขออนุญาตเรียนท่านประธานเพียงเท่านี้ 

กฤษณา ไกรสินธุ์ : ที่เสนอมาในวาระ 5.1 นี้ดีหมด ที่อาจารย์บุญสมพูดก็ดี แต่ไม่รู้จะมี
ใครมีคุณสมบัติอย่างที่ว่านี้หรือไม่ เคยเสนอไว้แล้วว่าเราน่าจะเอา Pack คู่ คือมีสองคน เราจะเอานักวิชาการมา
เป็นอธิการบดี เราท าลายอนาคตโดยสิ้นเชิง แต่ถ้าเราเอาคนที่มือประสาน 10 ทิศก็ไม่มีวิชาการเลย แล้วท าไมเรา
ไม่เอาสองอย่างนี้มาหาสองคนเป็นไปได้ไหม ไม่รู้เหมือนกัน เสนอไปทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้ง เพราะมันหา
ไม่ได้ที่จะได้แบบนี้ 

นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย : สิ่งที่จะพูดคือในระยะต่อไปนี้ปัจจัยภายนอกจะเข้ามากระทบการ
ท างานของ ม.อ. มาก ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เช่น การผลิตบัณฑิต ด้านวิชาการ และนวัตกรรมต่าง ๆ 
ถ้าเราท าตรงนั้นไม่ได้จะอันตรายมาก เป็นตัวท าลายอนาคตของเรา เพราะฉะนั้นอธิการบดีท่านใหม่จะต้อง มี
ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เก่ง จริง ๆ ในระบบไทยไม่มีคนเข้ามาแข่งขันกันมากนัก ผม Suggest 
พวกเราที่อยู่ภายใน อาจารย์จากภายใน คนนอกจะเข้ามาหรือไม่อย่างไร เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีความตระหนัก
ในเรื่องนี้ให้ความส าคัญสูง ถ้าใครได้เป็นไม่อย่างนั้นอนาคตอาจจะล าบาก นอกจากสองข้อที่อาจารย์บุญสมพูดมา 

กนก  วงษ์ตระหง่าน : ผมขออนุญาตไปเรื่องแรกนะครับ ที่อาจารย์บุญสมพูดเรื่องการ
เปิดใจกว้างกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมอันนั้นเป็นพ้ืนฐานซึ่งจ าเป็นต้องมี แล้วต้องเรียนท่านนายกสภา
มหาวิทยาลัย บังเอิญผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยอาจารย์บุญสม อาจารย์ปลดล็อคที่ปัตตานีเลยท าให้
ท่านอธิการบดีชูศักดิ์ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรตลอดสองสมัยที่อาจารย์บริหารอยู่ แล้ววันนี้ปัตตานีไม่มีค าว่าจะแยก
อีกแล้ว เกิดในยุคอาจารย์บุญสม อาจารย์ท าได้ดีด้วยการเปิดใจกว้าง แต่ผมคิดว่าพอถึงตอนนี้สถานการณ์ไป
มากกว่านั้นแล้ว มันไม่ใช่เรื่องของการเปิดใจกว้างเท่านั้น มันต้องเข้าใจและเคารพด้วย คือไม่ใช่ว่าเราเคารพเขา
เข้าใจเขา เขาต้องเข้าใจและเคารพเราด้วย มันต้องสองทาง ไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเกิดปัญหา เช่น อาจารย์พุทธ
กับอาจารย์มุสลิม มีแต่อาจารย์พุทธเคารพอาจารย์มุสลิม แต่อาจารย์มุสลิมไม่เคารพอาจารย์พุทธอันนี้ก็ไม่ได้  
ผมคิดว่ามันลึกลงไปค่อนข้างมาก ขอไม่พูดรายละเอียดต่อ นั่นเป็นประเด็นที่เห็นด้วย ประเด็นที่สอง ผมเห็นด้วย
กับประเด็นของอาจารย์กฤษณา แต่ผมคิดว่าอธิการบดีสองคนเป็นไปไม่ได้ แต่ผมอยากเสนอ Concept เรื่อง 
Collective Leadership ผมคิดว่า Collective Leadership อธิการบดีท่านใหม่ต้องคิดเรื่องนี้ที่จะ Pull คนเก่ง
มาบริหารร่วมกัน ผมคิดว่าท่านอธิการบดีชูศักดิ์ได้พยายามท าในระดับหนึ่งเท่าที่ผมเห็นคือ ผมสังเกตท่านใช้  
รองอธิการบดี เช่น รองอธิการบดีวิทยาเขต ท่านจะค่อนข้างให้อิสระแต่สามารถที่จะติดต่อถึงกัน ช่วยแก้ปัญหา
ซึ่งกันและกันได้ เช่น ในประเด็นกรณี Case ปัตตานีที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ผมรู้สึกว่าอาจารย์อ่ิมจิตในช่วงเวลา
เพียงสองปี สามปีกว่า ๆ พัฒนาเรื่องภาวะผู้น าเร็วมาก ทั้ง ๆ ที่ตอนต้นบอกว่าเป็นอาจารย์ผู้หญิงคงจะท าไม่ได้ 
เพราะมีแต่มุสลิมเต็มไปหมด แต่ปรากฏว่าอาจารย์อิ่มจิตท าได้ดีมาก และผมเชื่อว่าเบื้องหลังตรงนั้นคือ การประสาน
ระหว่างอธิการบดีชูศักดิ์กับอาจารย์อ่ิมจิตในการให้ความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างของ 
Collective Leadership ที่ส าคัญ ผมอยากให้อธิการบดีท่านใหม่ต้องมี Distribute ถ้าคิดว่าตัวเองเป็นพระเอก   
ขี่ม้าขาว ผมว่าจบ  5 วิทยาเขตขี่ไม่ทันหรอกมันไกลเกิน เป็นประเด็นที่สอง ประเด็นที่สาม ผมคิดว่าส าคัญ คือ 
ต้องกล้า กล้าตรงนี้ผมไม่ได้หมายความว่ากล้าบ้าบิ่น แต่เป็นกล้าเพราะเข้าใจปัญหาจริง ๆ กล้าเพราะตัวเองมี  
Competency ในเรื่องนั้นจริง ๆ ซึ่งตรงนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะว่าอนาคตของอธิการบดีท่านแรก
ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอีกเยอะมากในเรื่องส าคัญ ๆ ถ้าไม่กล้าแล้วพยายามจะ 
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Compromise ไม่ชี้ว่าอันนี้ถูก แล้วยืน ผมว่าถ้าเรา Compromise แบบไม่มีทิศทางเลย คิดว่านั่นจะเป็นการ
สร้างปมส าหรับอนาคตของมหาวิทยาลัย 

สราวุธ  เบญจกุล : ผมอยากจะฝากประเด็นสั้น ๆ ว่า คณะกรรมการสรรหาน่าจะดูเรื่อง 
Crisis Management Skill ของคนที่เป็นผู้น าด้วย เพราะการเป็นผู้น าผมคิดว่าการบริหารงานปกติไม่มีปัญหาอะไร 
แต่เราจะรู้ว่าผู้น ามีความสามารถหรือไม่ก็ต่อเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือเจอกับวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แล้วข้อเสนอ
ของอาจารย์กฤษณา ผมคิดว่ามันมีทางออกอยู่เหมือนกัน เพราะว่าแน่นอนมันไม่สามารถหาผู้น าที่มีความรอบรู้
พอดีได้ ผมว่าประเด็นเรื่อง CFO น่าจะเป็นตัวช่วยเหมือนกัน เพราะว่าคนที่เป็นผู้บริหารอาจจะไม่มีทักษะเรื่องนี้ 
พอพูดประเด็นเรื่องรายได้ ผมว่าถ้ามีตัวช่วยอย่างนี้ รองอธิการบดีที่มีลักษณะเป็น CFO ก็สามารถช่วยบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

วิจิตร  ณ ระนอง : กราบเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ ฟังดูท่านกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เป็นห่วงว่าเราจะหาอธิการบดีได้ยาก ถ้าหายากแล้วจะท าอย่างไรต่อ เมื่อผู้บริหาร
ไม่มี ผมเคยเจอปัญหานี้ตอนเรื่องส่วนตัว ผมหาไม่ได้เลยเพราะเราตั้งเป้าไว้สูงมาก คนที่มาให้เราเลือก มีน้อย    
แล้วจะท าอย่างไร เราต้อง Manage สภามหาวิทยาลัยต้อง Manage ความยากของการหาอธิการบดีซะก่อนด้วย ผมว่า 
Criteria ทั้งหลายที่ท าหาไม่ได้หรอก ไม่มีหรอกที่จะมารวมอยู่ในคน ๆ เดียวกัน เราต้องเอาคนที่รับ Idea คนอ่ืน 
และเป็นผู้ที่เปิดใจกว้างอย่างที่หลายท่านพูด เอาเข้ามาเพ่ือที่จะหาคนไปช่วยเขาได้หรือเขาหาคนมาช่วยเขาได้    
ถ้าลักษณะนี้มันเป็นไปได้เพราะมันเติมเต็มสิ่งที่เราอยากได้ในตัวคนคนนี้ แต่ตัวคน ๆ นี้ไม่ปิดกั้นตัวเองนะ ถ้าปิด
เมื่อไร Concept Approach ทันที ไม่สามารถจะน ามาใช้ได้ นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า มีหลายองค์กร ท าไมเขามี CEO 
หลายคนเพราะอะไร เพราะหา CEO เก่งทุก ๆ อย่างรวมอยู่ในตัวคน ๆ เดียวหาไม่ได้ แล้วเดี๋ยวนี้ความหลากหลาย
มันเยอะ เราก าลังจะไปจัดการไม่ใช่การ Dynamic ไม่ใช่ Change อย่างเดียวมันจัดการความหลากหลายด้วย    
ยิ่งท าให้โจทย์ยากหนักเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะขอเพ่ิมคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งคือ คนนี้ต้องเป็นคนที่
เปิดใจและสามารถท่ีจะรับเอาความสามารถของคนอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะท่ีเราแนะน าให้หรือเขาจะแนะน าตัวเขาเองเข้า
มาช่วยเติมเต็มในศักยภาพของเขา ให้บริหารมหาวิทยาลัยเป็น Ideal  University ที่เราอยากได้  

ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล : เห็นคล้ายกับกรรมการหลายท่าน มีคุณสมบัติหลายอย่างที่เขา
อาจจะไม่จ าเป็นต้องดีเลิศทั้งหมด แต่ว่าเราจะ Pick ที่ส าคัญ ๆ เพียงบางอย่าง แล้วเขาก็อาจจะเลือกใช้คนอ่ืน
ประกอบ ที่ส าคัญน่าจะเป็นเรื่อง Leadership ซึ่งจะมีองค์ประกอบส าคัญ 2 อย่าง คือ Competences และ 
Characters ซึ่งถ้าจะพูดถึง Competences ก็จะมีเรื่อง Visioning คือ เป็นคนที่มอง มีสายตา  Strategizing 
คือ มีสายตามองไปแล้วรู้ล าดับเรื่อง  Relating คือ สัมพันธ์กับคนอ่ืนได้ ไม่ใช่ว่าจะเป็นคุณสมบัติหลายอย่าง   
แต่ว่าถ้าเขา Relate เป็น ในตัวเขาอาจไม่จ าเป็นต้องมี อันถัดมาคือ Executing ต้องเป็นคน Execute ด้วย ไม่ใช่   
เอาแต่พูดเอาแต่วิชาการ อันถัดมาถ้ามีได้ดี แต่ถ้ามีไม่ได้ต้องรู้จักใช้คนอ่ืน Technical ซึ่งอาจจะใช้ด้านวิชาการ 
แต่ทั้งหมดคือ Competences ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวิชาการอย่างเดียว Competences มีตั้งแต่ Visioning การมอง 
มองเสร็จแล้วต้อง Strategizing ได้  Strategizing เสร็จแล้ว  Relate กับคนอ่ืนได้ ถัดจากนั้น Execute ได้และ
ถ้ามี Technical ครบอีกตัวหนึ่งที่ส าคัญมาก คือ Characters มักจะถกเถียงกันเสมอว่า Competences กับ 
Characters อย่างไหนส าคัญกว่า  Characters ในที่นี้พูดถึงว่า ถ้ามี Integrity, Honesty และ Reliable ต้องเลือก
คนที่น่าเชื่อถือ  Reliable หลายอย่างความจริงพวกเราพูดไปแล้ว เป็นคนซึ่งต้องสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของความเป็นจริงในโลก เป็นเพราะว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องที่หรือเรื่อง Campus Sensitivity 
เหล่านี้ล้วนเป็นความต้องการของ Reality คน ๆ นี้ต้องมี Characters ที่ถ้า Reality ไม่ได้เอ้ือหรือเป็น Negative 
Reality เขาต้องมี Character ที่ Handle สิ่งเหล่านี้ เป็นค าถาม Basic เสมอบอกว่าถ้าเลือกคน ๆ หนึ่ง มี Competences 

https://dict.longdo.com/search/visionary
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แต่ไม่มี Characters กับอีกคนหนึ่งซึ่งมี Characters แต่ไม่มี Competences จะเลือกใคร ท้ายที่สุดจะบอกว่า 
อันหนึ่งจะท าให้เกิดอีกอันหนึ่ง แล้วอันหนึ่งจะเกิดอีกอันหนึ่ง เราต้องมีสองอย่างนี้ผสมผสานกัน กระบวนการเลือก
จะไม่เจอกับประเภทที่มีอุดมคติได้ครบ แต่ว่าเลือกดีที่สุดเท่าที่ Choice ต่าง ๆ ที่เรามีให้ อีกอย่างคือ พยายามมองว่า 
Competences ที่ส าคัญคืออะไร Characters ที่ส าคัญคืออะไร Competences ไม่จ าเป็นต้องเป็นนักวิชาการ 
แต่ว่าเป็นคนที่มีสายตา เป็นคนที่ Strategizing ได้ เป็นคนที่ Relate กับจุดแข็งในมหาวิทยาลัยได้ และเป็นคนที่ 
Execute เป็น อย่าเลือกคนที่ Execute ไม่เป็น แล้วถ้าจะได้คนที่รู้ Technical ด้วยก็ดีแต่ว่าไม่จ าเป็นถ้า Relate 
เป็น แล้วอย่าลืมเรื่อง Characters ตัวนี้ส าคัญ ถ้ามี Competences แต่ Characters ไม่เอาไหนก็พัง  Integrity, 
Honest และ Reliable  Reliable คือ Reliable ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Culture, Dilemma, 
Sensitivity, Crisis เหล่านี้คือ Reality เป็น Demand ของ Reality แล้วตรงนี้ถ้ามี Character คนที่มี Character 
ที่ Reliable กับ Negative Demand Realities ถ้าได้จะดี    

นายกสภามหาวิทยาลัย : เดิมจะสรุปแล้วส่งไปให้กรรมการสรรหา แต่รู้สึกว่าจะมิบังอาจ
ที่จะสรุป เพราะฉะนั้นจะขออย่างนี้ฝ่ายเลขานุการได้อัดเทปไว้ เพราะฉะนั้นให้เอาเทปส่วนที่พูดมาตั้งแต่อาจารย์
บุญสมเป็นต้นไปทั้งชุด ส่งไปให้กรรมการสรรหาอธิการบดี เพราะจริง ๆ แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวอักษรที่จะสื่อได้   
มันกลายเป็นวิญญาณที่จะต้องสื่อไปให้ได้ ตรงนี้เป็นอันที่อยากจะท าอย่างนั้นจริง ๆ ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์
กฤษณายกข้ึนมา การเลือกอธิการบดีครั้งนี้เป็นการเลือกโดยใช้กฎเก่าที่มีอยู่ ไม่สามารถจะไปปรับตอนหน้างานได้ 
เพราะฉะนั้นใช้อย่างเดิม แต่เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ การสรรหาอธิการบดีจะเป็นอีกรูปหนึ่งต่างหากได้ 
ทีนี้จะรอไปถึงจะสรรหาครั้งหน้ามันไม่ดี เพราะว่าท าหน้างาน เหมือนกับเห็นคนแล้วเขียนข้อบังคับ เพราะฉะนั้น
เมื่อเลือกและได้อธิการบดีมาแล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยอาจจะต้องคิดเลยว่า การเลือกอธิการบดีครั้งหน้า
ควรจะท าอย่างไร ขั้นตอนเป็นอย่างไร ตัวอย่างชัดเจนอันหนึ่งที่อยู่ในข้อบังคับปัจจุบัน คือ ต้องได้คนใน คนนอก
มีช่องให้เกิดแต่ว่าเกิดไม่ออกหรอก วิธีการในการได้รับการเสนอชื่ออยู่ข้างในหมดเลย ไม่มีทางอยู่ข้างนอก เป็นไปได้ไหม
ที่การสรรหาอธิการบดีของ ม.อ. เลือกจากทั้งประเทศ คนดีอยู่ที่ไหนก็ได้  เชิญมาเป็นอธิการบดีถ้าเป็นไปได้ 
อาจจะเป็นอีกช่องหนึ่งที่เปลี่ยน เช่น เอไอที (AIT) หาจากทั่วโลกเลย เพราะหาทั่วโลกได้ ตรงนี้อาจจะต้องคิดกัน
หลังจากเลือกครั้งนี้แล้ว แต่ว่าไม่รอช้า ถ้ารอช้าจะกลายเป็นปัญหาเรื่องการล าเอียงหรือเรื่องอะไรต่ออะไรเกิดขึ้น 
แต่ประเด็นนี้ยกข้ึนมาเป็นประเด็นส าคัญ เพราะสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่โดยตรง เพราะฉะนั้นคิดไว้ 2 อย่าง คือ 
1) ส่งไปให้กรรมการสรรหาอธิการบดีที่ขอมา ก็ส่งของจริงไปให้  2) เก็บไว้ในสารระบบว่าจะต้องท าการยกข้อบังคับใหม่
เรื่องการสรรหาอธิการบดี  

 
5.2  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2560 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามค าสั่งที่ 002/2558 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2560  โดยมีการประชุมจ านวน 3 ครั้ง ได้ตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ซึ่งมีรายงานผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1.  ก ากับดูแลการบริหารจัดการฝ่ายบริหาร 
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1.1  แผนยุทธศาสตร์-ผลการด าเนินงานและรายงานทางการเงินของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลการบริหารจัดการภาพรวมของอุทยาน

วิทยาศาสตร์ภาคใต้ที่ด าเนินภารกิจมุ่งเน้นการให้บริการให้ค าปรึกษา การสนับสนุนผู้ประกอบการ การวิจัยเชิงพาณิชย์ 
การบ่มเพาะธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การให้บริการเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมเช่าพ้ืนที่ท าวิจัย
และพัฒนา และการด าเนินงานทางการเงินที่มีการบริหารงบประมาณ การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) อุทยานวิทยาศาสตร์จะต้องวางยุทธศาสตร์ในการจดสิทธิบัตรต่างประเทศ  
2) มหาวิทยาลัยจะต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากข้ึน  
3) ในการจัดท ารายงานทางการเงิน ให้หารือกับผู้สอบบัญชีเพ่ือปรับชื่อบัญชีให้เป็น

มาตรฐานมากขึ้น เมื่อน ามาจัดท ารายงานทางการเงินรวม (Consolidation) จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
4) การด าเนินการด้านภาษีให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร โดยหารือกับกรมสรรพากร

พ้ืนที่ว่ามีรายการใดบ้างที่ต้องหักภาษีเงินได้ และด าเนินการให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง  
1.2  ลูกหนี้เงินยืมของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินการด้าน
เงินยืมทดรองจ่ายของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ระหว่างเร่งด าเนินการ  และให้มีการทบทวนปัญหา/
กฎระเบียบที่จะเอ้ือการท างานหรือรองรับงานวิจัย  

คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 เป็นทิศทางที่เน้นการวิจัยและพัฒนา และการที่

มหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐควรมีระเบียบที่เอ้ืออ านวยต่อการท าวิจัย  เช่น การเน้น
เฉพาะผลงานวิจัย การลดภาระด้านบัญชีของนักวิจัย  

1.3  รายงานการด าเนินงานการรับเงิน-น าส่งเงินรายได้ การฝากเงินรายได้ การควบคุม
เงินรายได้ ลูกหนี้และการติดตามหนี้ การรายงานรายรับเงินรายได้ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลกระบวนการด าเนินงานระหว่างคลินิก/
หอผู้ป่วย/หน่วยบริการต่างๆ กับหน่วยงานย่อยของงานเงินรายได้ งานคลัง  คณะแพทยศาสตร์ และกองคลัง 
ตั้งแต่กระบวนการผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาล การตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย การคิดค่ารักษาพยาบาล การแจ้ง
ค่ารักษาพยาบาล การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ HIS ของโรงพยาบาล การเบิกจ่ายว่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เบิกจ่ายด้วยระบบเอกสาร การออกใบเสร็จรับเงินและน าส่งเงิน การสรุปและจัดท ารายงานลูกหนี้ การคืนเงิน   
ให้ผู้ป่วย ในกระบวนการเร่งรัดหนี้มีการวิเคราะห์อายุลูกหนี้คงค้าง ตรวจสอบสรุปรายงานรายละเอียดลูกหนี้ 
จัดท าหนังสือแจ้งทวงหนี้ร่วมกับโทรศัพท์เร่งรัดหนี้ ส าหรับประเด็นหนี้ค้างช าระ สปสช.  คือ ส่วนต่างจากราคา
ชดเชยแต่ละกองทุนกับราคาขาย ขณะนี้มียอดสะสมเป็นเงินประมาณหนึ่งพันล้านบาท โดยประมาณ 2% เป็นหนี้
ค้างเกิน 3 ปี ประมาณ 12% เป็นหนี้ค้างปี 2557 - 2559 และประมาณ 70% เป็นหนี้ปีปัจจุบัน ซึ่งอยู่ระหว่าง
จัดท าข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายการตั้งส ารองหนี้สูญในอนาคต  

คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) คณะแพทยศาสตร์มีศักยภาพสูง ถือเป็นหน่วยงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 

ในอนาคตต้องท าในลักษณะ 1 โรงพยาบาล 2 ระบบ (System) ต้องหาวิธีการพัฒนาให้การบริการที่มีคุณภาพ    
มีบริการใหม่ๆ เพ่ือท าให้รายได้เพ่ิมข้ึน โดยไม่กระทบระบบช่วยเหลือคนยากจน 

2) โรงพยาบาลต้องมีการบริหารจัดการลูกหนี้ จัดประเภทหนี้ (Classify) ให้ชัดเจน 
ส าหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ก็ควรตัดหนี้สูญ เพื่อให้ภาพรวมงบการเงินมีความน่าเชื่อถือ 



22 
 

2.  ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 2560 

การด าเนินงานเป็นไปตามหลักการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2560 ได้รายงานผลการตรวจสอบต่อมหาวิทยาลัย และอธิการบดีได้สั่งการ 
ให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยผลการตรวจสอบที่ต้องแก้ไขที่ส าคัญ
ดังนี้ 

2.1  การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี 
2.1.1 การให้บริการปรึกษาแนะน าด้านการเงินและบัญชีของศูนย์ประชุมนานาชาติ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
- มีการรับเงินและมีเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้จ านวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 

973,705.00 บาท อยู่ในขั้นตอนทางกฎหมาย และมีเงินคงเหลือเฉลี่ย 7 เดือน เท่ากับ  5,740,957.40 บาท 
ส่งผลต่อดอกผลที่พึงได้รับจากการฝากประจ า ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการบริหารเงินฝากธนาคารโดยเปิดบัญชี
เงินฝากประจ าให้เกิดดอกผลสูงขึ้นแล้ว 

2.2  การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน  
- การตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน 

ผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พบว่าหน่วยรับตรวจ  
ได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานในรายงานผลการตรวจสอบไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 15 คณะ/หน่วยงานได้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วย
ตรวจสอบภายในครบถ้วน แต่มีจ านวน 9 คณะ/หน่วยงานที่ด าเนินการไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะแล้ว และในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างจะด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป 

3. ติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance)  

คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) การด าเนินงานด้านธรรมาภิบาล (Good Governance) ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ตามสถานการณ์ และไม่อยากให้เน้นเฉพาะอาจารย์ ควรเน้นที่นักศึกษาด้วยว่ามีคุณภาพหรือไม่ สามารถใช้ชีวิต
ในสังคมได้หรือไม ่มีโลกทัศน์เก่ียวกับนานาชาติ (International) มีการเรียนรู้ในอาเซียน (Study Tour) 

2) การร่วมมือกันของ 3 สถาบันเป็น Joint Corporation ถือเป็นประเพณี (Tradition) 
ในอนาคตอาจร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพ่ือนักศึกษาจะได้ประโยชน์มากข้ึน 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2560 ตามท่ีเสนอ 

 
5.3  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่าประธานคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอถอนระเบียบวาระเรื่องทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกไปก่อน  
เพ่ือพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม 



23 
 

5.4  การเปลี่ยนแปลงวันก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี 
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 363(1/2561) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 

2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี โดยก าหนดวันที่ 17 มีนาคม 2561 (หลัง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย) ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณากลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้นจากการ
เสนอชื่อและการเปิดรับสมัครทั่วไป จากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน เพ่ือให้ได้ผู้ที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสม จ านวนไม่เกิน 5 ชื่อ นั้น เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยออกไปจากเดิม
วันที่ 17 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 24 มีนาคม 2561 และเพ่ือให้ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการสรรหาอธิการบดีใหม่จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจึงเสนอขอเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการสรรหาอธิการบดี ดังนี้  
ล าดับที่ วัน เดือน ปี (เดิม) วัน เดือน ปี (เปลีย่นแปลง)  กิจกรรม/ด าเนินการ 

1 วันที่ 17 มีนาคม 2561 
ที่กรุงเทพมหานคร                                
(หลังประชุมสภา
มหาวิทยาลัย) 
เวลา 13.30 – 15.00 น. 

วันที่ 31 มีนาคม 2561     
ที่หน่วยประสานงาน
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณา 
กลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้นจากการเสนอชื่อ
และการเปิดรับสมัครทั่วไป จากข้อมูลประวัติ
บุคคล การบริหารงาน ผลงาน เพ่ือให้ได้ผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม จ านวนไม่เกิน 5 ชื่อ 

2 วันที่ 26 มีนาคม 2561 วันที่ 3 เมษายน 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี   
1. ออกหนังสือแจ้งผู้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้น  
   เพ่ือพิจารณาการตอบรับการทาบทามมา  
   สนทนากับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
2. ให้ผู้ตอบรับการสนทนาจัดเตรียมแผนงาน 
   เป็นเอกสารน าเสนอแนวทางการบริหาร  
   มหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
   และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
   ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

3 วันที่ 20 เมษายน 2561 วันที่ 23 เมษายน 2561 วันสุดท้ายในการตอบรับการทาบทามมาสนทนา
กับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวันก าหนดการ 
ด าเนินการสรรหาอธิการบดี ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอ 

 
5.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

ตามค าสั่งที่ 046/2557 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้     
รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557      
ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบก าหนด 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2561 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ ดังนี้ 
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“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. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้นๆ   เป็นกรรมการ 

หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน 
5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้นๆ   เป็นกรรมการ 

หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน 
6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่ประชุมก าหนด 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ
กฤษณา ไกรสินธุ์  ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช  ศาสตราจารย์อาวุธ ศรีศุกรี  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 

 
5.6  การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2561 

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

“ข้อ 8  ให้คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษาท าหน้าที่
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ดังนี้ 

8.1  องค์ประกอบ 

8.1.1 อธิการบดี ประธาน 

8.1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย สาขาวิชาละ
หนึ่งคน จาก 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

8.1.3 ประธานสภาอาจารย์ 
8.1.4 รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบงานวิชาการท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

8.2  อ านาจหน้าที่ 
ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและหรือ

พิจารณากลั่นกรองรายชื่อจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 8 โดยให้มีหน้าที่รวบรวมและเสนอข้อมูลต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2561 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2561 และแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามความในมาตรา 8.1.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560 
เป็นกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ ์ประจ าปี 2561 ดังนี้ 

1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว   
2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ศาสตราจารย์พิเศษกฤษณา  ไกรสินธุ์  
3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน  
 

5.7  การแต่งตั้งคณะท างานยกร่างข้อบังคับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องการแต่งตั้งคณะท างานยกร่างข้อบังคับการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 

5.8  การเสนอขอจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องการเสนอขอจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 

5.9  การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาให้กับบุคลากรสายวิชาการ
ประจ าปี 2561 

ด้วยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา 
เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทาง
ศิลปวิทยาอันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ สาขาที่ขอพระราชทานได้แก่ 
มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิจิตรศิลป์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ โดยผู้เสนอขอพระราชทานจะต้องมีผลงานประการใดประการหนึ่ง ดังต่อไปนี้   

1.  คิดค้นความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่เป็นผลส าเร็จ 
2.  ปรับปรุงความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก 
3.  ได้แสดงให้เป็นที่ปรากฎว่ามีฝีมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา เช่น 

3.1 เป็นประธานหรือกรรมการในระดับส าคัญ 
3.2 ได้รับการยกย่องจากสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ให้ด ารงต าแหน่ง 

ที่ส าคัญ 
3.3 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดุษฎีกิตติมศักดิ์ รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ฯลฯ 

ในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ 
3.4 ความเป็นเลิศในผลงานต้องเป็นที่แพร่หลาย และกว้างขวางเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

ทั้งนี้ ผลงานที่เสนอขออาจจะตรงกับข้อใดข้อหนึ่งหรือ ผลงานตรงตามเกณฑ์การพิจารณา 
ทั้ง 3 ข้อก็ได้ โดยข้อ 1, 2 และ 3  ผลงานต้องแสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ เช่น ท าให้ประหยัดเงินงบประมาณของประเทศ  ป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ ไม่ต้องพ่ึง
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ต่างประเทศ  ช่วยแก้ปัญหาประชากรในชนบททั่วประเทศ  ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้เครื่องมือ ท าให้
ประหยัดเงิน และเวลา  ช่วยให้งานบริการของรัฐต่อประชาชนด าเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ฯลฯ โดยการ
เสนอขอพระราชทานฯ ให้จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ. ก่อนเดือนเมษายนของทุกปีโดยผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรส าหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณา
ผลงาน 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยให้บุคลากรสายวิชาการผู้มีผลงานได้จัดส่งข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี 2561 
ให้กับข้าราชการรายศาสตราจารย์ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์  

ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการของบุคลากรส าหรับการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ทั้ง 3 กลุ่มสาขา ได้พิจารณาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี 2561 ให้แก่ศาสตราจารย์ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ โดยเห็นว่าเป็นผู้ที่มีผลงานที่คิดค้นความรู้ ระบบ กรรมวิธี
เป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่จนเป็นผลส าเร็จ ส่งผลท าให้ประหยัดเงินงบประมาณของประเทศ เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคง
ของชาติ ไม่ต้องพ่ึงพาต่างประเทศ ช่วยแก้ปัญหาประชากรในชนบททั่วประเทศ และลดความยุ่งยากซับซ้อน    
ในการใช้เครื่องมือ ท าให้ประหยัดเงินและเวลา โดยมีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบจะได้จัดส่งข้อมูล
ให้กับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอขอพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี 2561 ให้แก่ศาสตราจารย์ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์ ตามที่เสนอ 

 
5.10 การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 369(7/2558) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 

2558 มีมติอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 โดยเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในเวลาต่อมาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีผล
บังคับใช้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรข้างต้นก่อนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ ขณะเดียวกันคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ก่อนเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับรองการ
เปิดสอนหลักสูตรใหม่ต่อไป 
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ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2560 และที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 19(1/2561) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตามท่ีเสนอ 

 

ทั้งนี้ ในประเด็นที่กรรมการสภามหาวทิยาลัยท้วงติงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการปรับปรุงหลกัสตูร     
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งมายังมหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/12791 เรื่องการขอ
ปรับข้อมูลหลักสูตรมาใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ประชุมได้มอบหมายให้อธิการบดี     
ไปพิจารณาหารือกับบัณฑิตวิทยาลัยว่าจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

6.1  การแต่งตั้งกรรมการประจ าส่วนงาน 
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการประจ าส่วนงาน ดังนี้ 
1. การแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1.1 อาจารย์ชุมพร  หนูเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงทิพย์  แก้วทับทิม  ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

2. การแต่งตั้งอาจารย์วรรณกร  ลิขิตปัญญโชติ คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติ ตามที่เสนอ 
 

6.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะพยาบาลศาสตร์ 
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 าแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะพยาบาลศาสตร์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 035/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว   
คณะพยาบาลศาสตร์จึงเสนอขอแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนคณะพยาบาลศาสตร์ชุดใหม่ 

ดังนี้ 
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์อาภรณ์  เชื้อประไพศิลป์ ที่ปรึกษา 
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3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานกรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสเพ็ญ  ชูนวล กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ประณีต  ส่งวัฒนา กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอบกาญจน์  ศรประสิทธิ์ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลจันทร์  รมณารักษ์ กรรมการ 
9. ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ กรรมการ 
10. รองคณบดีฝ่ายบุคคล การเงินและทรัพยากร กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ 
11. นายสุธรรม  อ าพะมะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 

มีนาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามที่เสนอ 
 

6.3  การตรวจสอบและทบทวนการแต่งตั้งนางสาวอมรพรรณ พัทโร ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงานเลขานุการส านักวิทยบริการ กรณีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน 

จากที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินและแต่งตั้งนางสาวอมรพรรณ  พัทโร ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักวิทยบริการ 
โดยมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 ต่อมามหาวิทยาลัยได้ขอให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการส านัก
วิทยบริการเป็นต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
ท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการนับประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของต าแหน่ง
ที่จะแต่งตั้ง โดยประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า     
ได้ก าหนดประสบการณ์เก่ียวข้องกับงานและระยะเวลาของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 

“1. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้างานภายในกองหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่า หรือมีฐานะไม่ต่ ากว่าหัวหน้างาน ซึ่งมีลักษณะที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

2. ได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี”  
ซึ่งกรณีนี้ไม่อาจน าประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งมิได้ด าเนินการ

ก าหนดต าแหน่งโดยการประเมินค่างานและแต่งตั้งบุคคลโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานฯ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักวิทยบริการ   
รายนางสาวอมรพรรณ พัทโร ไม่อาจน าประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักวิทยบริการ 
ซึ่งมิได้ด าเนินการก าหนดต าแหน่งโดยการประเมินค่างานและการแต่งตั้งบุคคลโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์     
ของงานฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในกรณีหัวหน้างานมานับเป็นประสบการณ์ในการบริหาร
หน่วยงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ นอกจากนี้ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
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ก.พ.อ. มิได้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีวาระการด ารงต าแหน่งแต่อย่างใด จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ 
และทบทวนการแต่งตั้งนางสาวอมรพรรณ พัทโร ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักวิทยบริการ 
กรณีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทผู้บริหารให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 
6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานที่ นางสาวอมรพรรณ พัทโร   
ได้ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
หรือเทียบเท่า ตามท่ี ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก าหนด กรณีได้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานของต าแหน่ง
ที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบการแต่งตั้งนางสาวอมรพรรณ 
พัทโร ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ กรณีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน 
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 โดยนางสาวอมรพรรณ พัทโร ได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของต าแหน่ง
หัวหน้าส านักงานเลขานุการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และตามข้อบังคับและ
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
6.4  การให้ความเห็นชอบหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา การปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตของ สกอ.  การเปลี่ยนแปลง การเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสูตร การเปิด/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา ของสภาวิทยาเขตหาดใหญ ่

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

สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 19(1/2561) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ตามข้อสังเกตของสกอ. การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร การเปิด/ 
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา ดังนี้ 

1.  เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล

โลเฟเชียล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา จากเดิม “หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560” เปลี่ยนแปลงเป็น 
“หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560” 

3. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามข้อสังเกตของ สกอ.  
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4. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 19 หลักสูตร ดังนี้ 

4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 

4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
4.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
4.5 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560  
4.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560  
4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
4.9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
4.11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
4.12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 
4.13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
4.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

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

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
4.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
4.17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
4.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
4.19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2559  
5. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง การเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูรับผิดชอบ

หลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 
5.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
5.2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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5.3 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

5.4 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  

5.5 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

5.6 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร      
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  คณะวิทยาศาสตร์ 

5.7 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558     
คณะวิทยาการจัดการ 

5.8 เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

6. เห็นชอบการเปิดรายวิชา และปรับปรุงรายวิชาศึกษาท่ัวไปของคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 
6.1 เปิดรายวิชา 895-124 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 (Art of 

Communication in Thai Language in the 21th century) จ านวน 2(2-0-4) หน่วยกิต  
6.2 เปิดรายวิชา 895-228 อรรถรสภาษาไทย (Appreciation in Thai Language) 

จ านวน 1(1-0-2) หน่วยกิต 
6.3 ปรับปรุงชื่อรายวิชา ปรับจ านวนหน่วยกิต และปรับค าอธิบายรายวิชา 890-277 

จาก 890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Introduction to English Writing) จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
เป็น 890-227 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (Improving English Writing Skills) 2(1-2-3) 

7. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา ของวิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่จ านวน 3 รายวิชา ดังนั้น 

เดิม เปลี่ยนแปลงใหม่ 
142-111 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เริ่มต้น  
            (English for Beginners) 

142-111 ภาษาอังกฤษเรียนสนุก 
             (English for Fun) 

142-112 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนระดับกลาง 
            (English for Intermediate leaners) 

142-112 ภาษาอังกฤษออนแอร์ 
            (English On Air) 

142-211 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนขั้นกลางตอนปลาย 
           (English for Upper-Intermediate Learners) 

142-211 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 
            (English for Daily Life) 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 
6.5  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การปรับแผน 

การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย 

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

สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 21(1/2561) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การปรับ
แผนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส าหรับปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
Dr.Sergey Novikov* คงเดิม* 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิดา รักกะเปา* อาจารย์ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์* 
อาจารย์วัชรสุดา หวลกะสิน* คงเดิม* 
อาจารย์อติพล พัฒิยะ* คงเดิม* 
อาจารย์อุไรวรรณ วีระพันธ์* คงเดิม* 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี* คงเดิม* 
อาจารย์ยุธยา เจริญสุข* คงเดิม* 
อาจารย์เอกราช แซ่ลิ่ว* คงเดิม* 
อาจารย์สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ คงเดิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ เมืองประทับ อาจารย์ปิยนาฏ โชติกวณิชย์ 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

2. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ส าหรับปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558  

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 




