
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 396(4/2561) 

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561   
ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์พิเศษกฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายบุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ศาสตราจารย์ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี
และรักษาการแทนอธิการบดี

14. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูช้่วยศาสตราจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ

15. ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
นายคมกริช  ชนะศรี

16. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายสมพงษ์  เจริญสุข

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่

18. รองศาสตราจารย์พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

19. รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

20. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

21. รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วาระที่ 2 ร่าง 

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 397(5/2561) 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 แลว



2 
 

22. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 

23. รองศาสตราจารย์อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

24. อาจารย์สมพร  ช่วยอารีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
26. นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
27. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกุล 
28. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
29. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางสุวิมล  คงพล 
30. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 
31. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 นายทวาทศ  สุวรรณโร 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  รองศาสตราจารย์บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  นายสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    คณาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
3.  อาจารย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ  
4.  รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา  ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
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6.  รองศาสตราจารย์วรวุธ  วสิุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
7.  รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์  วิสุนทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวิทย์  พจนตันติ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

และรักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงศ์  เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
12. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
13. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
14. รองศาสตราจารย์วันดี  สุทธรังษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา (วาระท่ี 5.3) 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบตรวจสอบ (วาระท่ี 5.2) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1. รองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.  รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
5.  รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
6.  รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  
7.  รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
9.  ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
10. อาจารย์สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  
11. รองศาสตราจารย์สนั่น  ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
12. รองศาสตราจารย์อุษา  เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
13. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
14. นายนิติธร  ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
15. นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ

 วิทยาเขตปัตตานี 
2.  อาจารย์บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   
4.  รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/StaffDetailchk.asp?STAFF_ID=0000505
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ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

 วิทยาเขตภูเก็ต  
2.  รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกุล คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
3.  รองศาสตราจารย์พันธ์  ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานทีป่ระชุม

กล่าวเปิดประชุม ต่อจากนั้น ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ประชุมทางไกล ณ งานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ขอลาประชุม 
ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประชุมทางไกล ณ งานประสานงาน ม.อ. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ราย 
ดังนี้ 

1.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ 
2.  นายสราวุธ  เบญจกุล 
และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอลาการประชุม จ านวน 8 ราย ดังนี้ 
1.  รองศาสตราจารย์บุญสม  ศิริบ ารุงสุข 
2.  ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช  
3.  นายวิจิตร  ณ ระนอง  
4.  นายสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์  
5.  ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี  
6.  นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
7.  รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์   
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 395(3/2561)  
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

3.1  การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 395(3/2561) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2561 ได้มอบหมายให้อธิการบดีไปพิจารณาหารือกับบัณฑิตวิทยาลัยในประเด็นที่ได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ท้วงติงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งมายังมหาวิทยาลัย 
ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/12791 เรื่องการขอปรับข้อมูลหลักสูตรมาใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้อธิการบดีไปพิจารณาหารือกับบัณฑิตวิทยาลัยว่าจะด าเนินการอย่างไร
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นั้น  

รองอธิการบดีได้แจ้งที่ประชุมว่าอธิการบดีได้น าประเด็นดังกล่าวไปหารือกับบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะอุตสาหกรรมเกษตรแล้ว สรุปได้ว่าในการด าเนินการขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยได้จัดส่งเล่มหลักสูตรไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามแนวปฏิบัติการขอปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องแล้ว 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.2  การเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎรธ์านี 

ตามท่ีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีเป้าหมายใน
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และความช านาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน มีสมรรถนะสากลในด้านภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือใช้ประกอบอาชีพในตลาดงานสากล อีกทั้งมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ทั้งด้านวิชาการ สังคมและ
วัฒนธรรม เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมโลก สามารถด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม ประเทศชาติ และโลก นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในด้านต่าง ๆ 
เช่น เน้นการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ด้วยการสนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาและเรียนรู้
วัฒนธรรมร่วมกัน เป็นศูนย์กลางการสอนภาษาไทยและไทยศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ เป็นศูนย์กลางในการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการ การจัดท าหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และให้บริการ
วิชาการด้านภาษา ทั้งในรูปแบบของการจัดอบรมและการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางภาษาให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน  

ซ่ึงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 389(9/2560) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2560 ได้มีมติให้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุง
การขอจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ที่ประชุมทีมบริหาร ในคราวประชุม
ครั้งที่ 68(16/2560) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้เห็นชอบในหลักการขอจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขต  
สุราษฎร์ธานี โดยให้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีน าเสนอต่อสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
และที่ประชุมสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 21(1/2561) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 มีมติ
เห็นชอบการขอจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องด้วยความเป็นนานาชาติ (Internationalization) เป็นสิ่งจ าเป็น      
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ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่มีความเชื่อมโยงและหลอมรวมเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งนับเป็นภารกิจ   
ที่มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญ โดยให้น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. ปรัชญาของการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยังไม่มีความชัดเจน  
2. จ านวนอาจารย์ต่างชาติยังมีจ านวนน้อย มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาหาแนวทางเพ่ือดึง

อาจารย์ต่างชาติเข้ามา และควรมีวิธีการรักษาอาจารย์ที่เก่งไว้   
3. วิทยาลัยนานาชาติจะต้องมีจุดเด่นที่ชัดเจน มีหลักสูตรที่สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาเรียน 

โดยอาจจะเพ่ิมเติมหลักสูตรที่มีความเป็นเฉพาะหรือความได้เปรียบของพ้ืนที่ภาคใต้หรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น 
ภาคใต้มีความได้เปรียบในเรื่อง Molecular Gastronomy อย่างมาก มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาให้วิทยาลัย
นานาชาติฯ เกิดความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ด าเนินการในเรื่องนี้ หรือการจัดหลักสูตร Wellness Holistic 
Center เช่น สปา เป็นต้น โดยอาจจะด าเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

4. หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ เช่น English for Business Communication,  
Chinese for Business Communication เป็นหลักสูตรที่เน้นเฉพาะเรื่อง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีควรจะเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างมากกว่าการก าหนดเฉพาะเรื่องมากเกินไป 

5. ภารกิจหลักของวิทยาลัยนานาชาติฯ เป็นการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา
ทุกคณะ ในวิทยาเขต ซึ่งถ้าเป็นภาษาระดับพื้นฐานก็จะท าหน้าที่เหมือนเป็นสถาบันสอนภาษา ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก 
มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับ Benchmark สถาบันอ่ืน ๆ ในจังหวัด    
สุราษฎร์ธานี หากวิทยาลัยนานาชาติฯ ไม่มีความสามารถที่เหนือกว่า โอกาสที่มีนักศึกษาครบตามจ านวนจะเป็นไปได้ยาก 

6. มหาวิทยาลัยควรจะค านึงถึงความยั่งยืนของวิทยาลัยนานาชาติ โดยจะต้องมีแผนการ
รับนักศึกษาที่ชัดเจน มีอาจารย์ชาวต่างชาติที่เพียงพอ เพ่ือรับกับโจทย์วัตถุประสงค์ทางด้านการเรียนการสอน
และต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงในกรณีท่ีมีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าจะท าอย่างไร 

7. เมื่อวิทยาลัยนานาชาติมีความเข้มแข็งในสาขาที่จัดการเรียนการสอนแล้ว ควรจะ
พิจารณาเพิ่มเติมสาขาวิชาที่เป็นความต้องการและน่าสนใจของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

8. ขอให้คณะกรรมการนโยบายบริหารการเงินและทรัพย์สินช่วยพิจารณาในประเด็นการ
ยืมเงินมหาวิทยาลัยเพ่ือไปด าเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติฯ เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาทางด้านการเงิน 

9. วิทยาลัยนานาชาติอาจจะพิจารณาจัดท าเป็นหลักสูตรระยะสั้น จัดการเรียนการสอน
ทางด้านภาษาให้กับบุคคลที่มีความสนใจในทุกช่วงวัย 

 

อนึ่ง ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นปรัชญาในการสร้างบัณฑิตว่ามหาวิทยาลัย
ต้องรู้ว่าแก่น (Core) ในการสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยคืออะไร ในการจัดการเรียนการสอนควรจะสอนความรู้
ส่วนที่เป็น Core ให้ผู้เรียนคิดเป็น ไม่ใช่น าความรู้ที่เป็น Application ซึ่งเปลี่ยนไปตามกาลเวลามาเป็น Core 
โดยพยายามสอนบัณฑิตในส่วน Core ให้ดี และให้เขาเปิดใจที่จะเรียนรู้ในส่วน Application และปรับตัวตาม
กาลเวลา  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยให้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 



7 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  รายงานผลการด าเนินงานของ 5 วิทยาเขต 

ด้วยอธิการบดีและทีมบริหารจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของวิทยาเขตต่าง ๆ  ช่วงวาระ ปี พ.ศ. 2555 – 2561 และได้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
มีจุดเน้น มุ่งพัฒนาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร

และพลังงาน เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมเป็นหลัก 
 วิทยศาสตร์สุขภาพ เน้นด้านการแพทย์ครบวงจรภายใต้ความร่วมมือและบูรณาการศาสตร์

ของคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย และคณะเทคนิคการแพทย์ 
1.  ด้านการจัดการเรียนการสอน  

วิทยาเขตหาดใหญ่มีคณะและหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 20 คณะ/
หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย 
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์       
คณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันสันติศึกษา ซึ่งเปิดสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 61 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 124 หลักสูตร และระดับปริญญาบัตรชั้นสูง จ านวน 2 หลักสูตร 

2.  ด้านการวิจัย   
วิทยาเขตหาดใหญ่มีโครงการวิจัยเด่นที่ก าลังด าเนินการ ได้แก่ การค้นหาและพัฒนา

สารต้นแบบจากทรัพยากรยาของไทย เพ่ือความยั่งยืนในการค้นหายา โดยศาสตราจารย์วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 
ได้รับทุนจากสวทช. งบประมาณ 20 ล้านบาท  โครงการห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP เพ่ือ
ผลิตเครื่องมือตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งใช้เทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์ความไวสูง โดยรองศาสตราจารย์ธีระพล 
ศรีชนะ ได้รับทุนจาก ทปอ. ภายใต้โครงการ Innovation Hubs-Ageing Society งบประมาณ 15.04 ล้านบาท  
และโครงการศึกษาความชุกของแอนติบอดีต่อไวรัสซิกาในชุมชนที่มีการระบาดในภาคใต้ โดยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ 
จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ได้รับทุนจากสวทช. งบประมาณ 5.15 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีผลงานสู่เชิงพาณิชย์ เช่น Artificial 
Skin For Dissection From Natural Rubber Latex, POS Hb Extract Liposome cream, Latex polymer 
head pad for intra operative pressure sore prevention, Smile Feet และกรรมวิธีการเตรียมเชื้อ Lactobacillus 
paracasei SD1 และสารสกัดโปรตีนของเชื้อดังกล่าว เพ่ือใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคในช่องปาก  
โดยศาสตราจารย์รวี เถียรไพศาล และคณะวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ ม.อ. เพ่ือชุมชน
เข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านรูปแบบของการท างานร่วม (Engagement) กับภาคี
ในพ้ืนที่ในลักษณะเชิงสถาบันที่เป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระยะยาว โดยใช้วิชาการเป็นฐานในการด าเนินการ 
ภายใต้ชื่อ โครงการ “ม.อ. เพ่ือชุมชนเข้มแข็ง” ในพ้ืนที่ต าบลปากรอ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

3.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
วิทยาเขตหาดใหญ่ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

เช่น โขนสงขลานครินทร์ การแสดงพ้ืนบ้านโนรา การไหว้ครูดนตรีไทย การไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย งานลานร่มบ่มศิลป์ 
เป็นต้น 
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4. ด้านบริหารจัดการ
วิทยาเขตหาดใหญ่มีการด าเนินการของวิทยาเขตในภาพทับซ้อนกับส่วนกลาง จึงท า

ให้เกิดปัญหาความทับซ้อนจนไม่สามารถก าหนดทิศทางของวิทยาเขตหาดใหญ่ที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนได้ 
เนื่องจากต้องด าเนินงานทั้งในภาพของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ปรับโครงสร้างส่วนงานของส านักงานอธิการบดี มีการจัดท าระบบบริหารการเงินและสินทรัพย์ จัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินและการบริหารทรัพย์สิน ผังบัญชีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สารสนเทศทางการเงินและสารสนเทศ
ทางบัญชี การจัดท าระบบฐานข้อมูลเดียว (PSU One System) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาตามนโยบายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เน้นคน
เป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กร พัฒนาขีดความสามารถ พัฒนาสิ่งจูงใจ ปรับโครงสร้างและอัตราก าลังให้มีขนาด
ที่เหมาะสม โครงการพัฒนาผู้น านักบริหารเพ่ืออนาคต การเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ และจัดระบบสวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูล และโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ เป็นต้น 

วิทยาเขตปัตตานี 
วิทยาเขตปัตตานีมีจุดเน้นในการพัฒนาฐานผลิตบุคลากรทางการศึกษาของชาติและ

การศึกษาวิถีพหุวัฒนธรรม ความมั่นคงทางอาหาร เช่น ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ยางพารา ฮาลาล และสุขภาวะ
ในวิถีอิสลาม การพัฒนาภาคใต้ชายแดนตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ยกระดับการผลิต/การแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรหลักของภาค 
และพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีการมุ่งคุณภาพเพ่ือผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ
วิทยาเขตที่ว่า มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล บนฐานพหุวัฒนธรรมเพ่ือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย ์ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
วิทยาเขตปัตตานีมีคณะและหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 8 คณะ/หน่วยงาน

ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการ
สื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
ซึ่งเปิดสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 62 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 25 หลักสูตร และระดับ ป.บัณฑิต 
จ านวน 1 หลักสูตร โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ร้อยละ 75.28 - 100 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมดของทุกคณะ มีการจัดอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก การด าเนินการด้านสหกิจศึกษา ก ากับ
การด าเนินงานหลักสูตรให้มีคุณภาพ จัดสิ่งอ านวยการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรที่ท าให้บัณฑิตสามารถสร้างงานเอง 
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ิมทักษะทางภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษทุกรายวิชา การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2561 การบริหารจัดการหลักสูตรและ
รายวิชาที่ซ้ าซ้อน นอกจากนี้ ยังมีโครงการทุนการศึกษาเพ่ือจูงใจนักเรียนต่างพ้ืนที่ 250 ทุน 

2. ด้านการพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานีมีผลงานเด่นด้านการขับเคลื่อนหลักการ PSU Blue Spirit Model

มีระบบพัฒนากีฬาเพ่ือสุขภาพ โดยมีกลไกการรณรงค์ให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพ ด้วยการ
จัดกิจกรรมและการพัฒนาระบบกีฬาเพ่ือสุขภาพร่วมกับศูนย์กีฬาฯ วิทยาเขต มีรูปแบบการจัดแข่งขันกีฬาที่หลากหลาย 
มหกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ และการระดมทุนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ เป็นต้น  ระบบการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
ซึ่งมีกลไกสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การเก็บตัวฝึกซ้อม กิจกรรม PSU LEAGUE เป็นต้น นอกจากนี้ วิทยาเขตได้มีการขับเคลื่อนอัตลักษณ์นักศึกษา 
I-WiSe  มีระบบการพัฒนาผู้น าองค์กรกิจกรรมนักศึกษา การพัฒนาทักษะทางภาษาของนักศึกษา ค่ายภาษาอังกฤษ
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วิทยาเขตปัตตานี โครงการเพ่ือสร้างความเป็นนานาชาติภายในวิทยาเขตปัตตานี  กิจกรรมเทศกาลอาหารและ
วัฒนธรรมนานาชาติ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษและเรียนรู้ 10 ภาษาท่ีศูนย์ภาษาและ
โครงการภายใต้งบประมาณสนับสนุนศูนย์การศึกษาอาเซียน  (Education Hub) สนับสนุนการศึกษาต่าง ๆ    
ให้เป็นสากลเพ่ือรองรับการเข้าศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ และการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ ค่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่ AEC (AEC Learning Camp 2015) ณ ประเทศมาเลเซีย โครงการ AEC Learning Expedition 2016 
ณ ประเทศฟิลิปปินส์   โครงการ The ASEAN Camp for Friendship 2017 มีการส่งเสริมนักศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ (StartUp) เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกลือบานาและตันหยงลุโละ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากสารสกัดยางพารา Handcream เป็นต้น 

3. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาเขตปัตตานีมีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ท าหน้าที่ศึกษาวิจัย อนุรักษ์

ฟ้ืนฟู พัฒนา และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มุ่งสร้างความตระหนักในคุณค่าและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเชื่อมโยงงานด้านวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ และยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้วัฒนธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4. ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิทัศน์
วิทยาเขตปัตตานีได้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือแก้ปัญหาและป้องกันภัย

ต่าง ๆ เช่น การท าระบบไฟฟ้ารองรับเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ การสร้างระบบขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
โดยไม่ต้องซื้อซอฟท์แวร์ การจัดระบบเพ่ือบรรเทาน้ าท่วมจาก 3 น้ า คือ น้ าฝน น้ าทะเลและน้ าปล่อยจากเขื่อน 
งานซ่อมบ ารุง งานสนาม-ภูมิทัศน์และงานผังแม่บท งานด้านเครือข่าย สร้างแอปพลิเคชัน iPSU Pattani เพ่ือสนับสนุน
งานภาพรวม ระบบสนับสนุนงานกองธุรการ ระบบสนับสนุนกองบริการการศึกษา ระบบสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา 
ระบบสนับสนุนงานกองอาคาร 

5. ด้านงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
วิทยาเขตปัตตานีมีบทบาทในการร่วมพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดนในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและคุณภาพชีวิต การพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความ
มั่นคง ด้านอาชีพและรายได้ ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรหลักของภาคใต้
ชายแดน และยกระดับการผลิตและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรหลักของภาคใต้ชายแดน 

วิทยาเขตภูเก็ต 
วิสัยทัศน์: ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ เพ่ือนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

วิทยาเขตภูเก็ตมีกรอบทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 1) เป็นวิทยาเขตนานาชาติ ที่มีขนาดเล็ก ภายใต้หลักการ “จิ๋วแต่แจ๋ว”  
2) เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชีย (Asia’s Education Hub of Hospitality
and Tourism) มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียนศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 3) เป็นเสาหลักแห่งการพัฒนาภาคใต้
ฝั่งอันดามัน ตามนโยบายของรัฐที่จะให้ภูเก็ตเป็นเมือง (Smart City) 1 ใน 9 ของ Super Cluster และ 4) การ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตงานวิจัยที่เน้น
แก้ปัญหาของพ้ืนที่ (Area Base) และน าไปสู่ภาคปฏิบัติต่อยอดไปสู่นวัตกรรม  

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
วิทยาเขตภูเก็ตมีคณะและหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 4 คณะ ได้แก่

คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และคณะวิเทศศึกษา 
มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 23 สาขาวิชา ประกอบด้วยหลักสูตรนานาชาติ 14 สาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี 8 
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สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา และหลักสูตรภาษาไทย 9 สาขาวิชา 
(ระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา) 

2.  ด้านการพัฒนานักศึกษา 
วิทยาเขตภูเก็ตได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านวิชาการ ด้านศิลปะหรือวัฒนธรรม 
ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ และด้านอ่ืน ๆ เช่น โครงการเตรียมความพร้อมวอลเลย์สู่กีฬา 5 วิทยาเขต อบรมศิลปะ
การพูด พิธีกรและการจัดพิธีการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ 
โครงการถักทอวัฒนธรรมเสริมสายใยสู่ชุมชน กิจกรรมทอล์คโชว์ "ก้าวไปไม่หยุดยั้งด้วยพลังครอบครัว" เป็นต้น 

3.  ด้านการวิจัย 
งานวิจัยของวิทยาเขตภูเก็ตที่มี  Impact ต่อจังหวัดภูเก็ตและฝั่งอันดามัน  เช่น 

โครงการวิจัยบริหารจัดการน้ าจังหวัดภูเก็ต ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัด ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด 
ชุดตรวจฟอร์มาลินในอาหารราคาประหยัด โครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน โครงการวิจัยเพ่ือบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต โครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สปา และการ
ส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต โครงการวิจัยตัวแบบ (Model) การจัดตั้งวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมผีลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/นวัตกรรม เช่น ผลงานวิจัยโดยรองศาสตราจารย์
อารีย์ ชูด า และคณะ: อนุสิทธิบัตร ชุดตรวจสารระเบิดไนไตรอะโรมาติก เลขที่อนุสิทธิบัตร 11989 ออกให้ ณ วันที่ 
15 กันยายน 2559 และผลงานวิจัยโดยรองศาสตราจารย์ศักย์ชิน บุญถวิล: ชุดอุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า 
(FISH X-CHANGE-อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า) 

4.  ด้านการบริการวิชาการ 
วิทยาเขตภูเก็ตได้มีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น มัคคุเทศก์น้อยเพ่ือสนับสนุนการ

ท่องเที่ยว  กิจกรรมการฝึกภาษาต่างประเทศเยาวชนมัคคุเทศก์ 2558  ศูนย์ความเป็นเลิศดิจิทัลภูเก็ต มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  โครงการส่งเสริมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนภาคใต้ 
“ราไวย์โมเดล” (RawaiModel) ปี 2558  โครงการส่งเสริมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนภาคใต้ พ้ืนที่ราไวย์
และกะทู ้ปี 2559  โครงการ ม.อ. เพ่ือชุมชนเข้มแข็ง ปี 2560  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ (Phuket Smart City) โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
หลักด้าน Smart Education  โครงการ Phuket: City of Gastronomy ร่วมเป็นคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นอกจากนี้ วิทยาเขตภูเก็ตยังเป็นศูนย์สอบ
วัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK และ YCT) 

5.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาเขตภูเก็ตท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เช่น พิธีสมโภช

เทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนจ าน าพรรษา โครงการถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ 
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต โครงการชวนน้องอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย 
และกิจกรรมที่จัดโดยคณะ/หน่วยงาน 

6.  ด้านนานาชาติ  
วิทยาเขตภูเก็ตมีนักศึกษาชาวต่างชาติ จ านวน 99 คน และอาจารย์ชาวต่างชาติ 

จ านวน 60 คน มีการจัดประชุมวิชาการ/กิจกรรมนานาชาติต่าง ๆ เช่น เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4  การเป็นเจ้าภาพ
แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ครั้งที่ 40 (ACM-ICPC World Finals 2016)  การจัดประชุม
นานาชาติเพ่ือน าเสนอผลงานวิชาการ The PSU Phuket International Conference 2018 (ในโอกาสครบรอบ 
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50 ปี)  การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ KICSS 2015 การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุม
วิชาการนานาชาติ PRICAI 2016 นอกจากนี้ วิทยาเขตภูเก็ตยังมีสถาบันขงจื๊อภูเก็ต เป็นศูนย์การเรียนการสอน
ภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุด ศูนย์การทดสอบภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรมจีนในภาคใต้ของประเทศไทย 

7. ด้านบริหารจัดการ
วิทยาเขตภูเก็ตมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย สหวิทยาการ

วิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร 
และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มีระบบบริหารบุคลากรโดยมาตรการลดอัตราก าลังสายสนับสนุน สนอ. การพัฒนา
บุคลากรด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ การปรับค่าจ้างพนักงาน ระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน: เกณฑ์การ
รับบุคลากรสายสนับสนุน TOEIC 450 ขึ้นไป การจัดระบบสวัสดิการพนักงาน  

8. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาเขตภูเก็ตได้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอาคาร สถานที่ เพ่ือให้พร้อมต่อ

การขับเคลื่อนวิทยาเขตภูเก็ตสู่ความเป็นวิทยาเขตนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ วิทยาเขตภูเก็ตได้เริ่มพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ด้าน GIS มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เช่น ด้าน International Campus  ด้าน Smart Campus 
และด้าน Green Campus 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
นับแต่ปี 2555 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มีการพัฒนาและขยายงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน

ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็น Learning and Living Campus โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มีการขยายการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดหลักสูตรใหม่

ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ มุ่งสู่การเป็นนานาชาติ 
ซึ่งในปัจจุบันวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดการเรียนการสอนโดยการรวมศาสตร์ไว้ใน 2 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในระดับปริญญาตรี 17 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรเปิดใหม่นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (นานาชาติ)  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 5) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(สองภาษา) 6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง 7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน นอกจากนี้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานียังได้มีการขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ เพ่ือจัดการเรียนการสอนร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
ของวิทยาเขตกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังได้มีการเจรจาความร่วมมือ
กับสถาบันต่าง ๆ เพ่ือด าเนินโครงการด้านจัดการเรียน การสอนและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเซอร์เบีย และประเทศฝรั่งเศส  

2. ด้านการวิจัย
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยไว้  5 ด้าน คือ

1) ด้านการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของบุคลากรสายวิชาการที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือผลักดันให้มี
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในการเขียนบทความ เพ่ือเผยแพร่ผลงานในฐานวารสารนานาชาติที่ได้รับการยอมรับจาก
วงวิชาชีพนั้น ๆ  2) ด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
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เพ่ือให้มีผลงานคุณภาพระดับดีเพียงพอต่อการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 3) ด้านการพัฒนาศักยภาพการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของบุคลากรที่มีศักยภาพทางการวิจัย 
เพ่ือให้สามารถจัดสรรทุนภายในให้แก่บุคลากรรุ่นใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์การท าวิจัยได้อย่างเพียงพอ  4) ส่งเสริม
การจัดตั้งกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ หรือสาขาความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับภาคเอกชน
ได้จริง และ 5) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและสร้าง
ผลงานทางวิชาการในศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นของวิทยาเขตให้แก่คณาจารย์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานียังมีผลงานเด่นด้านการวิจัยที่น าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ Thailand 4.0 และการพัฒนาพ้ืนที่ เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างถนนยางพาราเบญจ
พาราวิถีและทศพาราวิถี สนามฟุตซอลพ้ืนยางพารา เทคโนโลยีการเคลือบสระน้ าจากน้ ายางธรรมชาติร่วมกับ
วัสดุเสริม โครงการการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (เส้นทางการท่องเที่ยวโดยรอบ) ภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและพ้ืนที่เชื่อมโยง  

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารสถานที่และภูมิทัศน์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร

สถานที่และภูมิทัศน์รองรับการจัดการเรียนการสอน การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีมุ่งสู่การเป็น Learning and 
Living Campus โดยเน้นการเป็น Green & Clean Campus ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา มีการปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้มีสภาพสวยงาม พร้อมใช้งาน ตลอดจนการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา 
และบุคลากร ได้แก ่การปรับปรุงหน้ามุขอาคารส านักงาน การทาสีอาคารต่าง ๆ ลานจอดรถ การปรับปรุงผิวจราจร 
และสัญญาณจราจร เป็นต้น 

4. ด้านการเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน
มีการจัดตั้งโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี ในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

พัฒนาเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้เป็นก าลังส าคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
โดยอาศัยศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ยังมีการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ เช่น โครงการความร่วมมือเตรียมความพร้อมในการขยายโอกาสเยาวชนสู่ประชาคม
อาเซียน  โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์การเกษตรครบวงจร  โครงการการบูรณาการสู่คุณภาพยางพาราไทย กิจกรรม
การถ่ายทอดนวัตกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้ยางพาราสู่ตลาดสากล   โครงการศูนย์การเรียนรู้
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บล็อกยางพารา บล็อกโฟมยางพาราและบล็อกคอนกรีตมวลเบาผสมวัสดุทางการเกษตร
ในชุมชนกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  โครงการการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (เส้นทางการท่องเที่ยว
แบบวงรอบ) ภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและพ้ืนที่เชื่อมโยง  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยว
ชุมชนและประสานพลังประชารัฐและตลาด MICE เป็นต้น  

วิทยาเขตตรัง 
วิทยาเขตตรังได้ก าหนดเรือธง (Flagship) คือ “วิทยาเขตตรังเน้นทางด้านการบริหารจัดการ 

นวัตกรรมการออกแบบ และอันดามันศึกษา”  
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

วิทยาเขตตรังได้จัดการเรียนการสอน 2 คณะ คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในวิทยาเขตตรัง มีความ
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ครบถ้วนสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดอุดมศึกษาของพ้ืนที่และของมหาวิทยาลัย 
และสามารถพัฒนาความเป็นเลิศในศาสตร์ที่ดูแลรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน 

2. ด้านการบริหาร
วิทยาเขตตรังก าหนดรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ คือ รวมศูนย์

งานสนับสนุนฯ ไว้ที่ส านักงานอธิการบดี  วิทยาเขตตรัง  โดยมีขอบข่ายงานที่ต้องให้บริการครอบคลุมถึงทุกคณะ/
หน่วยงานในวิทยาเขตตรัง เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานได้ด าเนินงานวิชาการมุ่งภารกิจการจัดการเรียนการสอนการวิจัย
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ต้องพะวงภาระงานสนับสนุนที่เป็นงานอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานและสนับสนุนวิชาการ 
โดยวิทยาเขตตรังได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือการบริหารจัดการที่มุ่งสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้   

3. ด้านการวิจัย
วิทยาเขตตรังมีผลงานวิจัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ได้แก่ โครงการย่านตาขาวโมเดล

โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน  โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบเพ่ือผู้สูงอายุ สนับสนุนทุนโดย สสส. ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 การวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามพันธกิจการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจาก สกว. 15 สิงหาคม 2560 -
15 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการวิจัยเพ่ือวางแผนพัฒนาเขตการค้าชายแดนภาคใต้ในมิติที่อยู่อาศัย โครงการวิจัย
เพ่ือก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า สตูล ระนอง ภูเก็ต ยะลา และนราธิวาส เป็นต้น 

4. ด้านนานาชาติ
วิทยาเขตตรังมีการจัดประชุมวิชาการ/กิจกรรมนานาชาติต่าง ๆ เช่น ASEAN Week

Cultural Exchange  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  PSU TRANG Spelling Bee  English Camp  
ความร่วมมือกับสถาบันขงจื้อภูเก็ต  การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ว่าด้วยการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
ณ ประเทศอินโดนีเซีย ความร่วมมือด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนกับประเทศจีน   

5. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารสถานที่และภูมิทัศน์
วิทยาเขตตรังได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารสถานที่

และภูมิทัศน์ เช่น การพัฒนาสารสนเทศสู่การเป็น E-University  โครงการ PSU TRANG GREEN CAMPUS 
การจัดท าผังแม่บทการใช้พ้ืนที่ภายใน ม.อ.ตรัง ในระยะ 20 ปี  สนับสนุนให้มีการด าเนินงานตามแผนการดูแลรักษา 
บ ารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
การปรับปรุงระบบจราจรภายในและรอบ ๆ บริเวณมหาวิทยาลัย การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม 
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรและนักศึกษา 
การสนับสนุนระบบการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การสนับสนุนการเพ่ิมเนื้อหาวิชา
ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในหลักสูตร เป็นต้น 

6. ด้านการพัฒนาบุคลากร
วิทยาเขตตรังมีโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน การพัฒนาภาวะผู้น า มีการธ ารงรักษาคนที่มีความสามารถ 

ทั้งนี้ ได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อเสนอแนะว่าวิทยาเขตหาดใหญ่
มีการก่อสร้างอาคารจ านวนมากขึ้น ขอให้มหาวิทยาลัยค านึงถึงระบบการจัดการน้ าเสียและปัญหาการจัดการขยะ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 
5.1  การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องการแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยออกไปก่อน 

5.2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 57(2/2561) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับ
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 18 ราย ดังนี้ 

1. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
1.1  อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 14 ราย ดังนี้

1.1.1 อาจารย์หนึ่งฤทัย  แซ่เอียบ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1.1.2  อาจารย์อรุณวรรณ  ทองขาว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.3  อาจารย์กุลวดี  มณีนิล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.4  อาจารย์เทอดพงศ์  ทองศรีราช พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.5  อาจารย์ตุลาภรณ์  ว่องธวัชชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป เป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.6  อาจารย์แสงดาว  วงค์สาย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป เป็นวันที่คณะรับเรื่องและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.7  อาจารย์กุลวดี  ลิ่มอุสันโน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา 
การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8  อาจารย์วนัฐฌพงษ์  คงแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่บทความทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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1.1.9  อาจารย์อารีย์  กาญจนประภาส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.10  อาจารย์มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.11  อาจารย์สมพร  คุณวิชิต พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.12  อาจารย์นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สถาบันสันติศึกษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 
ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.13  อาจารย์นงเยาว์  เมืองดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง 
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.14  อาจารย์สมชาย  ศรีวิริยะจันทร์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2  อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา  ยังวนิชเศรษฐ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารนัย  สุขุมังกูร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ ์

1.2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่ส่งผลงานฉบับปรับปรุงแก้ไข 

1.2.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 14 ราย และรองศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
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5.3  การปรับการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ประธานที่ประชุมขอให้อธิการบดีน าเรื่องการปรับการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป เสนอสภามหาวิทยาลัยในภาพรวมกับระเบียบวาระเรื่องรายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดี 
พ.ศ. 2555 - 2561 ซึ่งอธิการบดีจะน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 

 
5.4  การแต่งตั้งคณะท างานยกร่างข้อบังคับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องการแต่งตั้งคณะท างานยกร่างข้อบังคับการประชุม
สภามหาวิทยาลัยออกไปก่อน 

 
5.5  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ออกไปก่อน  
 

5.6  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 

ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุมเรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ไปพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 
5.7  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยบริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จ ากัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
ประธานที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุมเรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยบริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ไปพิจารณาในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 
5.8  การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยได้มีแนวคิดที่จะให้มีคณะกรรมการนโยบายด้านต่าง ๆ ได้แก่
คณะกรรมการนโยบายด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารการเงินและทรัพย์สิน และด้านบริหารวิชาการ 

 

ประธานที่ประชุมขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยน าเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาว่าสภามหาวิทยาลัยควรจะมีคณะกรรมการนโยบายดูแลกิจการด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารการเงินและทรัพย์สิน และด้านบริหารวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองงานให้ 
สภามหาวิทยาลัยหรือไม่ และให้น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
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5.9  การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทน 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยได้มีแนวคิดให้มีคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 

1.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 
2.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
    (ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน  
     และสถาบันการศึกษา) 
3.  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
4.  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  แต่งตั้งนายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  นายณัฐวุฒิ 
พงศ์สิร ิ นางสาววารี แว่นแก้ว นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์  นางปานทิพย์ ศรีพิมล  นายมนูญ สรรค์คุณากร  นายกฤษณ์ 
อ่ิมแสง เป็นกรรมการ ตามที่เสนอ  แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ และผู้อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าที ่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
5.10 การแต่งตั้งคณะท างานยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 ประธานที่ประชุมขอให้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็นประธานคณะท างานยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะท างานยกร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว โดยขอให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป รวมถึงเรื่องกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่อาจจะ
พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมด้วย  

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

6.1  การแต่งตั้งกรรมการประจ าส่วนงาน 
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการประจ าส่วนงาน ดังนี้ 
1. การแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 

15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา  จิตภักดีบดินทร์ 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล  เสนาะกรรณ์ 

2. การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัย  โกรทินธาคม คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ
ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 



18 
 

3. การแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  สังขทัต ณ อยุธยา 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศาสตราจารย์ดวงพร  คันธโชติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ศศิวิมล  สุขบท 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติ ตามที่เสนอ 
 

6.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544        

ข้อ 12(1) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยโดยการแนะน าของที่ประชุม
คณบดี ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการอ่ืน ๆ อีกไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน 
และอาจมีที่ปรึกษาด้วยก็ได้ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ มีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี นั้น 

เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 021/2559 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
แล้ว ส านักวิจัยและพัฒนาจึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ดังนี้ 

1.  อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน รองประธานกรรมการ 
3.  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ 
4.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ กรรมการ 
6.  นายอภินันท์  ศรีสมานุวัตร กรรมการ 
7.  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการ 
8.  รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา  กรรมการและผู้จัดการกองทุน 
9.  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 
10. ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  
11. ผู้อ านวยการกองแผนงาน หรือผู้แทน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 
12. หัวหน้าฝ่ายแผนและบริหาร ส านักวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  3/2561 เมื่อวันที่ 

6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามที่เสนอ 
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6.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะศิลปศาสตร์ 
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 าหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะศิลปศาสตร์ ตามค าสั่ง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 078/2555 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้ครบวาระการด ารงต าหน่งแล้ว 
คณะศิลปศาสตร์จึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะศิลปศาสตร์ชุดใหม่ ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ที่ปรึกษา 
2.  รองศาสตราจารย์รพีพรรณ  สุวรรณัฐโชติ ที่ปรึกษา 
3.  รองศาสตราจารย์สุจิตรา  จรจิตร ที่ปรึกษา 
4.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการ 
5.  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนา  ไกรฤกษ์ กรรมการ 
7.  อาจารย์สิตา  มูสิกรังษี กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  นิ่มสุวรรณ กรรมการ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑลีย์  ไวทยะวณิช กรรมการ 
10. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้จัดการกองทุนและเลขานุการ 
11. นางสาวอุษา  สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 3 

เมษายน 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามที่เสนอ 
 

6.4  การขอก าหนดสาขาวิชาเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรที่ลาศึกษาฯ มีสิทธิ
ได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ข้อ 4 วรรค 2 ก าหนดว่า
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน อุดมศึกษา ถือเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัย แล้วแต่กรณี และตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 349(5/2556) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2556 ได้มีมติเห็นชอบสาขาวิชาจ าแนกตาม ISCED (International Standard Classification of Educations) 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มอ 024/ว.545 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557   
โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ นั้น  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมขอก าหนดสาขาเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2561 ดังนี้  
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จ าแนกสาขาวิชา สาขาวิชาที่ขอเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

8. ENGINEERING 
    8.1 ENGINEERING   
         (วิศวกรรมศาสตร์) 

Energy Technology เทคโนโลยีพลังงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

Logistic Management  การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที ่3 
เมษายน 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอเพ่ิมเติมสาขาวิชาของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
6.5  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตปัตตานี 

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 

สภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 18(1/2561) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ….
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

6.6  การให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร การขออนุมัติหลักสูตร การขอปิด
หลักสูตร และการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของสภาวิทยาเขตภูเก็ต 

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 
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สภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 15(1/2561) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 และ
มติเวียนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี การเปลี่ยนแปลงชื่อ
หลักสูตร การปิดหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1. เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .... คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร และเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 
3 หลักสูตร ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

2.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) วทิยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

3. เห็นชอบการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการระบบวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
ศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต 

4. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 11 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงค์ เกิดสิน* ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันจิตรา  โต๊ะหวันหลง* 

คุณวุฒิ:  วท.ด.(วิทยาการคณนา),   
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

2 อาจารย์รวี  รัตนาคม* คงเดิม 
3 อาจารย์สิริวรรณ  รวมแก้ว คงเดิม* 
4 อาจารย์พรณรงค์  อ่อนชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  สธุรีศักดิ์* 

คุณวุฒิ:  วท.ม.(ฟิสิกส์),  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545 

5 อาจารย์วีรนันท์  สงสม คงเดิม* 
หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1 อาจารย์อุดมลักษณ์  คงสังข์* อาจารย์พรณรงค์  อ่อนชาติ* 

คุณวุฒิ:  วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม),  
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 
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ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
2 อาจารย์ภทรธร  เอื้อกฤดาธิการ* คงเดิม 
3 ผู้ช่วยศาตราจารย์ธงชัย  สุธีรศักดิ์* รองศาสตราจารย์พันธ์  ทองชุมนุม* 

คุณวุฒิ:  ปร.ด.(วิธวีิทยาการวิจัย),  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 

4 อาจารย์วัชรวดี  ลิ่มสกุล* คงเดิม 
5 อาจารย์วิลาสินี  ศรีพรหม* คงเดิม 

หมายเหตุ  *  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาต/ิ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1 อาจารย์กมลธรณ์  พรหมพิทักษ์* Ms.Kristina  Stosic 

คุณวุฒิ:  M.Sc. (Human Resource Management  
and Training with Merit),  
University of Leicester, U.K., 2558 

2 อาจารย์ปฐวี  อินทร์สุวรรณโณ คงเดิม 
3 อาจารย์สุมัธยา  ธรรมจักร* คงเดิม 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ฏา  

ถิรสัตยาพิทักษ์ 
Ms.Veronica  Aguilos 
คุณวุฒิ:  M.B.A. (Business Administration),  

Royal Melbourne, Institute of Technology  
University (RMIT), Australia, 2555 

5 อาจารย์สุรรักษ์  วิชชุปัญญ์กุล  คงเดิม* 
หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิเทศศึกษา 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1 อาจารย์พิทยา   ลิ่มบุตร* อาจารย์เปรมสินี  ค าทัปน์* 

คุณวุฒิ:  M.A. (Communication Studies  
(Intercultural Communication)) 

2 Mr. He Ke* คงเดิม 
3 อาจารย์อดุลย์  ก าไลทอง อาจารย์ธรณิศ  ลีลาเศรษฐกุล 

คุณวุฒิ:  M.A. (Communication Studies  
(Intercultural Communication)) 

4 Mr. Christopher Anthony David อาจารย์ศิริขวัญ  ไผทรักษ์ 
คุณวุฒิ:  M.A. (Chinese Philology) 
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ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
5 Mr. Peter John Wall อาจารย์นาฏกานต์  ดิลท์ส 

คุณวุฒิ:  Ph.D. (Chinese Philology) 
หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิเทศศึกษา 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1 อาจารย์มารุต  เรียงวรานนท์* อาจารย์จิรเมธ  รุ่งเรือง 

คุณวุฒิ:  M.Ec. (Regional Economics) 
2 อาจารย์รัตติยาภรณ์  ทองย่น* คงเดิม 
3 Ms. Wang Yi คงเดิม* 
4 อาจารย์ภุชพงศ์  พันธุ์เถกิงอมร คงเดิม 
5 อาจารย์ชัยยพล  ตันติภูรินิตย์ Mr. Christopher Mark Dilts 

คุณวุฒิ:  M.A. (Chinese Commercial and Civil Law) 
หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิเทศศึกษา 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1 อาจารย์ปุญชิดา  แสนพิทักษ์* คงเดิม 
2 อาจารย์เนติมา  บูรพศิริวัฒน์* คงเดิม 
3 Miss Kim Jihyun คงเดิม 
4 Miss Lee Myung Hee คงเดิม 
5 อาจารย์กรธัช  ชาติอารยะวดี Mr. Dean Lorne McMillan 

คุณวุฒิ:  M.A. (Religion and Culture) 
6 อาจารย์พนิตา  ตะเคียนแก้ว อาจารย์เอมีล่า  แวอีซอ 

คุณวุฒิ:  Ph.D.(Management) 
หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิเทศศึกษา 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1 อาจารย์วธนัญญ์*  ศรีนิล อาจารย์สุดฤดี  บ ารุง* 

คุณวุฒิ:  อ.ด.ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
2 อาจารย์วันจรัตน์  เดชวิลัย* คงเดิม 
3 อาจารย์ธีราธร  ล าเนาครุฑ คงเดิม 
4 อาจารย์เรวดี  คงสุวรรณ คงเดิม 
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ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
5 อาจารย์สุดารัตน์  ศรีรักษ์ อาจารย์จารุวัฒน์  นวลใย 

คุณวุฒิ:  ศป.ม.มานุษยดุริยางควิทยา 
หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะวิเทศศึกษา 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1 อาจารย์ศุภชัย  แจ้งใจ* คงเดิม* 
2 อาจารย์ยุพิน  กรัณยเดช* คงเดิม* 
3 Dr.Steven Andrew Martin* คงเดิม* 
4 อาจารย์ธรณิศ  ลีลาเศรษฐกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิม  เดอะ ยง 

คุณวุฒิ:  Ph.D. (Ethnology)/ Dr.phil.(Ethnologie),  
Heidelberg University, Germany, 2551 

5 อาจารย์เปรมสินี  ค าทัปน์ Dr.Chen Xiaoda 
คุณวุฒิ:  Ph.D. (Film Study), Shanghai University,  

P.R.China,  2559 
หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1 อาจารย์มณีเนตร  พวงมณี * คงเดิม 
2 อาจารย์กาญจนา  ทองกลิ่น * คงเดิม 
3 อาจารย์ณัฐพงศ์  ทองเทพ * คงเดิม 
4 Dr.Kiyota  Hashimoto อาจารย์นวนล  ธีระอัมพรพันธุ์* 

คุณวุฒิ:  Ph.D.Computer Science 
5 อาจารย์กุลวรรธน์  เชานวาธี อาจารย์กิตย์ศิริ  ช่อเจี้ยง * 

คุณวุฒิ:  Ph.D.Computer Science 
หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1 อาจารย์กรวิทย์  พฤษชัยนิมมิต* คงเดิม 
2 อาจารย์อดิศักดิ์  อินทนา* คงเดิม 
3 อาจารย์มนชนก  ทองเทพ คงเดิม 
4 อาจารย์จามิกร  หิรัญรัตน์ อาจารย์อัมรินทร์  ดีมะการ 

คุณวุฒิ:  วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
5 อาจารย์มณีรัตน์  บุญล้ า อาจารย์กุลวรรธน์  เชานวาธี 

คุณวุฒิ:  วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1 อาจารย์เลอลักษณ์  บุญล้ า * คงเดิม 
2 อาจารย์อยุทธย์  อินทรประดิษฐ์  คงเดิม 
3 อาจารย์เอสเธอร์  เสงี่ยมกุล คงเดิม 
4 อาจารย์กิติมาพร  ชูโชติ อาจารย์วินัย  นาดี * 

คุณวุฒิ:  Ph.D Business Informatic, 
  Systems and Accounting 

5 อาจารย์พฤกษวรรณ  เผ่าหฤหรรษ์ อาจารย์ปาณิศา  ตรีพงศ์ 
คุณวุฒิ:  Ph.D in Computer Science 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ระบบโลก บัณฑิตวิทยาลัย
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมขาติอันดามัน 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1 อาจารย์กฤตณะ  พฤกษากร* คงเดิม* 
2 อาจารย์อวิรุทธิ์  พุฒิวงศ์รักษ์* คงเดิม* 
3 อาจารย์วิภาวี  ด ามี* คงเดิม* 
4 อาจารย์ธันวา  อาภรณ์ทิพย์* คงเดิม* 
5 อาจารย์แสงดาว  วงค์สาย* Prof. Dr. Kiyota Hashimoto* 

คุณวุฒิ: D.Eng. (Information Science) 
หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ระบบโลก บัณฑิตวิทยาลัย
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมขาติอันดามัน 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1 อาจารย์อวิรุทธิ์  พุฒิวงศ์รักษ์* คงเดิม* 
2 อาจารย์วิภาวี  ด ามี* คงเดิม* 
3 อาจารย์ธันวา  อาภรณ์ทิพย์* คงเดิม* 
4 อาจารย์กฤตณะ  พฤกษากร คงเดิม 
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ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
5 อาจารย์แสงดาว  วงค์สาย* Prof. Dr. Kiyota Hashimoto * 

คุณวุฒิ:  D.Eng. (Information Science) 
หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 

6.7  การให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของสภาวิทยาเขตตรัง 

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 

สภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมครั้งที่ 19(5/2560) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ภาคการศึกษาท่ี 2/2560)
ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1 อาจารย์ชาวดี  ง่วนสน* อาจารย์นิศารัตน์  เจียวก๊ก* 
คุณวุฒิ:  - สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 
- สถ.ม.(สถาปัตยกรรม), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 
เป็นเลขานุการหลักสูตร 

2 อาจารย์โอปอร์  ชัยสง่าพงษ์* อาจารย์ธนพร  ตั้งปอง* 
คุณวุฒิ:  - สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับสอง, 

      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง, 2556 

- สถ.ม.(สถาปัตยกรรม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 

3 อาจารย์วรวุฒิ  มัธยันต์ คงเดิม 
4 อาจารย์สุภาวดี  จริงจิตร* เป็นประธานหลักสูตร* 
5 อาจารย์ภวัต  รอดเข็ม คงเดิม 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 



27 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
7.1  รายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560) 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการจัดการศึกษาพิเศษ

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ก าหนดให้หน่วยงานจัดท ารายงานต่อมหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และให้มหาวิทยาลัยรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น   

ในรอบปีการศึกษา 2559 มีโครงการจัดการศึกษาพิเศษ รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ เป็นโครงการ 
ระดับปริญญาตรี 5 โครงการ ระดับปริญญาโท 26 โครงการ และระดับปริญญาเอก 2 โครงการ ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ประจ าปี 2559 ตามระเบียบฯ พร้อมสรุปวิเคราะห์ข้อมูล
ตามตัวชี้วัดคุณภาพที่ก าหนดโดยฝ่ายแผนฯ โดยมีการน าเสนอข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเป็น 4 ตัวชี้วัด คือ เป้าหมาย
การรับนักศึกษา จ านวนการออกกลางคันของนักศึกษา การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และสถานะ
ทางการเงิน ซึ่งจากการประเมินวิเคราะห์โครงการฯ ปรากฏว่ามีโครงการ/หลักสูตรที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ A 
จ านวน 12 โครงการ  โครงการ/หลักสูตรที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ C จ านวน 3 โครงการ และโครงการที่มี
ผลการประเมินดีขึ้นจากปีก่อน จ านวน 11 โครงการ นอกจากนี้ มีการพัฒนาอาจารย์ประจ าโครงการให้มีความรู้
ความช านาญในวิทยาการใหม่ ๆ มีความส าคัญต่อการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้ผลผลิต มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และน าความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2561 ได้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาพิเศษฯ แล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 

7.2  รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตสรุาษฎรธ์าน ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 21(1/2561) 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 

ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ในคราวประชุมครั้งที่ 21(1/2561) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการเตรียมการด าเนินงาน
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง  การเสนอขอจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ทบทวนผลการด าเนินงานในอดีตและแนวทางการด าเนินงานในอนาคตด้านการผลิตบัณฑิต
ทีม่ีคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โครงการ
พัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไชเพ่ือบูรณาการงานวิจัยด้านการปลูกปาล์มน้ ามันและการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ า การขอปรับ
แผนการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ที่ประชุมรับทราบ 






