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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ครั้งที่ 6/2561   

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561   
ด้วยระบบ Teleconference  ณ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละวิทยาเขต 
ซึ่งวิทยาเขตหาดใหญ่ประชุม ณ ห้องประชุม  210  สํานักงานอธิการบดี 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ   รักษาการแทนอธิการบดี 
2. อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

      และนโยบายสาธารณะ 
4. รองศาสตราจารย์จุฑามาส  ศตสุข   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
5. อาจารย์บุญประสิทธ์ิ  กฤตยป์ระชา  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

      และพัฒนาคุณภาพ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

      และศิษย์เก่าสมัพันธ์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  วงษ์ศิริ   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  ช่ืนจิตต์ศิริ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

      และบริการวิชาการ 
9. รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศ 

      และกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิรา  ลีลาเกรียงศักด์ิ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
12. รองศาสตราจารย์ปรารถนา  กาลเนาวกุล  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต

      และคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
13. อาจารย์จิรยุทธ์  จันทนพันธ์    อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

      แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
14. รองศาสตราจารย์อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

      และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
15. ศาสตราจารย์ดํารงศักด์ิ  ฟ้ารุ่งสาง   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลางเดือน  โพชนา   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 

      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
17. รองศาสตราจารย์พุฒิศักด์ิ  พุทธวิบูลย์    คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
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18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  นิยมบัณฑิต   คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
20. รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกุล    คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
21. รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
22. รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์   คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
23. รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยูรวงศ์    คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
24. รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศักด์ิ  คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา  จันทร์แย้ม    คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
26. อาจารย์หาญศึก  บุญเชิด    อาจารย์ประจําคณะเทคนิคการแพทย์ 

      แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์   
27. อาจารย์กฤษรัตน์  ศรีสว่าง   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

      แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
28. อาจารย์สินาด  ตรีวรรณไชย   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์ 
29. รองศาสตราจารย์สน่ัน  ศุภธีรสกุล    คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย   
30. รองศาสตราจารย์อุษา  เชษฐานนท์  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์
31. รองศาสตราจารย์เอกรินทร์  สังข์ทอง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
32. รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ย้ินเสน   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
33. รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
34. อาจารย์มูอัสซัล  บิลแสละ     คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร    
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์ 
36. อาจารย์วารุณี ณ นคร         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

      แทนคณบดีคณะรัฐศาสตร ์
37. อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี 
38. อาจารย์ระวี  รัตนาคม    ผู้จัดการหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

      สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอ้ม 
      แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

39. อาจารย์อัจฉริยะ  โชติขันธ์   อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

40. รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี  รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภัย  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  
42. อาจารย์ยูโซะ  ตาเละ    ผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา   
43. อาจารย์นิทัศน์  เพราแก้ว    ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสรุาษฎร์ธานี 
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44. อาจารย์อาทิตยา  นิตย์โชติ     รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
      แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่

45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธ์ิ  ดวงสุวรรณ์    รองผู้อํานวยการและอาจารย์ประจําสถาบันสันติศึกษา 
      แทนผู้อํานวยการสถาบันสันติศึกษา 

46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนิจ  กิตติธรกุล   รักษาการในตําแหน่งรองผู้อํานวยการ 
      แทนผู้อํานวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

47. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ   ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 
48. อาจารย์สมชัย  หลิมศิโรรัตน์   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

      แทนผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ ์ พัฒนศักด์ิภิญโญ ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์   
50. รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล  ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  

อรรถกระวีสุนทร   
51. อาจารย์เทียนทิพย์  ไกรพรม       รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและวางแผน 

      แทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง 
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรปวีณ์  พุ่มเกิด  ผู้อํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
53. อาจารย์เล็ก  แซ่จิว    รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ  
54. นางสุวิมล  คงพล     ผู้อํานวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
55. นายสิทธิศักด์ิ  สมบัติยานุชิต   ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไมไ่ด้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ ่
2. อาจารย์บดินทร์  แวลาเตะ   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

      วิทยาเขตปัตตานี 
3. รองศาสตราจารย์พันธ์  ทองชุมนุม   รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
4. รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชติเกียรติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุวรรณ  ทับเที่ยง  คณบดีคณะวิเทศศึกษา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธ์ิ   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต   
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คํารณ  พิทกัษ ์   ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
8. นายคมกริช  ชนะศรี    ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิศักด์ิ  จันทรัตน์    ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี 
2. อาจารย์พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์     ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตตรัง  
3. นายเรวัต  รัตนกาญจน์    ประธานอนุกรรมการสภาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 
4. รองศาสตราจารย์วราภรณ์  ตันรัตนกุล  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 

  ยางพาราไทย-จีน 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา  บํารุงวงศ์  ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล    อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
7. นายแดง  โฉมทอง    ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
8. นางนิษณา  เหมกุล    ผู้อํานวยการกองคลัง  
9. นายนิติธร  ชํานาญเมือง    ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่  
10. นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต   ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล  
11. นายวีระพงค์  อาภารัตนคุณ   ผู้อํานวยการกองแผนงาน วิทยาเขตปัตตานี                   
12. นางสาวดวงพร  วงศ์สวัสด์ิ   ผู้อํานวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา   

      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
13. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ    หัวหน้าผู้ตรวจสอบ  หน่วยตรวจสอบภายใน  
14. นางปัทมา  กาญจนพงศ์    หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
15. นายทวาทศ  สวุรรณโร    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  กองกลาง    
16. นางจารุพรรณ  มีย้ิม     หัวหน้างานขับเคลื่อนบริการ ศูนย์บริการวิชาการ 
17. นางสาวอารยา  พวงแก้ว    หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  กองแผนงาน 
18. นางนิศากร  ช่างสุวรรณ         รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานทะเบียนประวัติ  

      กองการเจ้าหน้าที่ 
19. นางสาวชนกานต์  ทองจํานงค์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 

      งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน กองแผนงาน 
20. นางเลขา  บริพันธ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 

      งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน กองแผนงาน 
21. นางสาวฐิติรัชต์  ไม้เรียง      นักวิชาการอุดมศึกษา ชํานาญการ 

      งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน กองแผนงาน 
22. นางสาวจุฑารัตน์  อยู่อําไพ      นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ  

      งานแผนงานงบประมาณ กองแผนงาน 
23. นางสาวนงพงา  สัจกุล      นักวิชาการอุดมศึกษา ชํานาญการ 

      งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน กองแผนงาน 
24. นางสาวสิรีธร  โสพร     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ  แก้วประดับ  รักษาการแทนอธิการบดี  

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ครั้งน้ีเป็นการประชุมครั้งแรกของทีมบริหารชุดใหม่ จึงขอแนะนําผู้บริหารชุดใหม่ซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดี
ฝ่ายต่าง ๆ จากน้ัน ได้ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 การแต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากการประชุม ก.บ.ม. ครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกของ  

ทีมบริหารชุดใหม่ จึงมีความจําเป็นต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนดําเนินการ      
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ัน ขอนําระเบียบวาระการประชุมเรื่องการแต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ซึ่งเป็นระเบียบวาระ “เรื่องพิจารณาโดยการนําเสนอและแสดงความคิดเห็น” มาพิจารณาก่อน 
ทั้งน้ี ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน 
ผู้อํานวยการสํานัก หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสํานัก ประธานสภาอาจารย์ 
และประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีหรือผู้ช่วย
อธิการบดีคนหน่ึงเป็นเลขานุการ โดยคําแนะนําของอธิการบดี จึงขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีคนหน่ึงเป็นเลขานุการโดยคําแนะนําของอธิการบดี ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
2. ผู้อํานวยการกองกลาง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
1.2 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาแจ้งว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับชาติ
และระดับนานาชาติ  ดังน้ี 

รางวัลระดับชาติ 
1. ศาสตราจารย์วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล  จากคณะวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล ประจําปี 2560 จากมูลนิธิโทเร เพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โดยเข้ารับ
รางวัลเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพมหานคร 
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2. รองศาสตราจารย์เจษฎา  วรรณสินธ์ุ  จากอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผลงานวิจัยเรื่อง “GISS Unit เทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบสเลอร์รี่” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานที่เกิด
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ในการประกวด“สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2018” ในงาน “Thailand 
Synergy เพ่ือ SMEs ไทย” โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา กรุงเทพมหานคร 

3. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
ประจําปี 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จํานวน 7 รางวัล ดังน้ี 

3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อนันตเสรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ จากคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  ผลงานวิจัย "หุ่นจําลอง
สําหรับฝึกการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานทําจากยางพารา" ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร  ลิ่มบุตร  รองศาสตราจารย์เพริศพิชญ์  คณาธารณา  
รองศาสตราจารย์ปณต ถาวรังกูร  จากคณะวิทยาศาสตร์  ผลงานวิจัย  "อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนภาคสนามและแบบ
สวมใส่"  ได้รับรางวัลระดับดี  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

3.3 รองศาสตราจารย์เพริศพิชญ์  คณาธารณา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  บูรณชัย รองศาสตราจารย์
ปณต ถาวรังกูร  และนางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม จากคณะวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย "ระบบออนไลน์ทูอินวันราคา
ประหยัดสําหรับสกัดและแยกสารพิษ"  ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

3.4 รองศาสตราจารย์อารีย์ ชูดํา  รองศาสตราจารย์เพริศพิชญ์ คณาธารณา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล  Professor Dr. Niamh Nic Daeid  อาจารย์วัชรวดี ลิ่มสกุล  นางสาวจุฑาพร เกสร  
นางสาวสุชาดา บุญสําราญ  และนางสาวขนิษฐา มาลาทอง จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ผลงานวิจัย     
"ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด" ได้รับรางวัลรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

3.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส บุญเกิด  รองศาสตราจารย์เพริศพิชญ์ คณาธารณา  
นางสาวกชพร จุลสัตย์  นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์  อาจารย์ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง  และนางธันญาภรณ์ สุขช่วย    
จากคณะวิทยาศาสตร์  ผลงานวิจัย "ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่โมโนลิทคอมโพสิทครัยโอเจล โพลีไวนิลแอลกอฮลอล์   
แกรฟีนออกไซด์ เคลือบด้วยโพลีไพโรลสําหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารซัลโฟนาไมด์"  ได้รับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤช สมนึก  รองศาสตราจารย์กําพล ประทีปชัยกูร  นายทนงศักด์ิ 
ประสิทธ์ิ  และนายดุลยาวัชร์ พันธ์ุยูโซ๊ะ  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผลงานวิจัย "เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเน่ือง
ด้วยเครื่องปฏิกรณ์คลื่นเสียงอัลตราโซนิกความถ่ีตํ่าชนิดแคลมป์ท่อ"  ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย 

3.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงดาว วงค์สาย  รองศาสตราจารย์พันธ์ ทองชุมนุม  นายเอกชัย 
กกแก้ว  นายนพชัย วงค์สาย  นางสาวจุฑาพร เกษร  นายสมพร อ่อนทอง  และนายอดิศร รัชนิพันธ์  จากคณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม  ผลงานวิจัย "ระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านกฎหมายและนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินภาครัฐ 
ข้ามหน่วยงาน" ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
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4. รองศาสตราจารย์ธเนศ รัตนวิไล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี หอมเขียว จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ผลงานวิจัย “สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิล
และผงไม้ยางพารา” ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2560 ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

รางวัลระดับนานาชาติ  

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจากงาน “46th International Exhibition of Inventions 
Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2561 จํานวน 8 รางวัล  ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระยุทธ หลีวิจิตร  นายศุภกิจ เอียดตรง  รองศาสตราจารย์กําพล 
ประทีปชัยกูร  อาจารย์กิตตินันท์ มลิวรรณ  อาจารย์ฐานันดร์ศักด์ิ เทพญา  และนายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ผลงานวิจัย "เช้ือเพลิงดีโซฮอลที่เติมส่วนกลั่นกรดไขมันปาล์มเป็นสารอิมัลซิไฟเออร์และส่วนผสม
ดีเซล"  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

2. อาจารย์เอกราช นวลละออง  และศาสตราจารย์อมรรัตน์ พงศ์ดารา สถานวิจัยจีโนม  
และชีวสารสนเทศ จากคณะวิทยาศาสตร์  ผลงานวิจัย "อาหารเสริมสุขภาพสัตว์นํ้า FT-PLUS+"  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
และรางวัล Special Prize 2 รางวัล จากNational University of Science and Technology “MISIS” ประเทศ
รัสเซีย และ Academy of Technical Sciences of Romania ประเทศโรมาเนีย 

3. รองศาสตราจารย์ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี  อาจารย์อนุพงศ์ จีรชัยพันธ์ุสกุล  อาจารย์สุรีรัตน์ 
ตันวัฒนะ  และนางสาวอัจฉรา แก้วจุรัตน์  จากคณะทันตแพทยศาสตร์  ผลงานวิจัย "แชร์ไซด์ดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธ
เมทริกซ์ และอัลโลเจนิกดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์"  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติญา วงศ์คําจันทร์  นางสาวกันติยา เพชรสง  และศาสตราจารย์
สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ผลงานวิจัย "ซาลโมเนลล่าแบคเทอริโอเฟจในรูปแบบเอนแคปซูเลท
แบบใหม่สําหรับการต้านเช้ือก่อโรคทางชีวภาพ"  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

5. รองศาสตราจารย์ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์  นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์  จากคณะเภสัชศาสตร์  ผลงานวิจัย "กรรมวิธีการผลิตสารสกัดชะมวงโอนด้วยวิธีที่เป็นมิตร   
ต่อสิ่งแวดล้อม"  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี  นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุข  นางสาวศิริลักษณ์ 
อินต่อม  นางสาวบงกช เสวตามร์  และ พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์ จากคณะวิทยาศาสตร์  ผลงานวิจัย 
"ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สําหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)" ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรี มิตรภาพอาทร  ศาสตราจารย์วราภรณ์ วุฑฒะกุล  รองศาสตราจารย์ 
วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล  และนางสาวชนนิกานต์ ทองพรม  จากคณะวิทยาศาสตร์  ผลงานวิจัย "การพัฒนาวิธีการ
ตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดและเอสเชอริเชียโคไลในนํ้าด่ืมและผัก โดยเทคนิคโมส พร้อพเอเบ้ิล นัมเบอร์ 
ร่วมกับ ลูปเมดิเอเตทไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคช่ัน (เอ็มพีเอ็น-แลมป์)"  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
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8. รองศาสตราจารย์เสน่ห์  แก้วนพรัตน์   รองศาสตราจารย์นัฏฐา  แก้วนพรัตน์  และ
นางสาวกัญญาณัฐ แก้วเอียด  จากคณะเภสัชศาสตร์  ผลงานวิจัย "Derma Cellulose GG”: แผ่นแปะแผลที่เตรียม
จากแบคทีเรียลเซลลูโลสแมมเบรนที่ใส่สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากเช้ือ Lactobacillus rhamnosus GG เพ่ือป้องกัน
และรักษาบาดแผลติดเช้ือ"  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

 
ที่ประชุมรับทราบ  และประธานที่ประชุมได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนักวิจัย

ดังกล่าว 
 

1.3 บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลระดับนานาชาติจากสมาคมพยาบาล 
แห่งประเทศไทย 

ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแจ้งว่ารองศาสตราจารย์วันดี สุทธรังษี อาจารย์ประจํา
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยให้เป็นพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษา
พยาบาล ด้านอาจารย์พยาบาล ประจําปี 2561 ซึ่งได้เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

 
ที่ประชุมรับทราบ  และประธานที่ประชุมได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี 

 
1.4 บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มผีลงานดีเด่น

แห่งชาติ ปขมท. ประจําปี พ.ศ. 2560  
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งว่าตามที่สภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต เพ่ือเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น
ระดับชาติ ปขมท. ประจําปี พ.ศ. 2560 น้ัน บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจําปี พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

1) ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นายธวัชชัย ทองธรรมชาติ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
สังกัดวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

2) ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุธิสา เต็มทับ ตําแหน่งพยาบาล สังกัดโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

3) ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ สังกัดกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

4) ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายอัมรินทร์ ทองหวาน ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 
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5) ด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่ นายปรีชา สุขสวัสดิ์ ตําแหน่งพนักงาน
ห้องปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงาน
ดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจําปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ นายปรีชา สุขสวัสด์ิ จากคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลลูกจ้าง  
ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2560 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ Media ไม่ไหม้ ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ 
เครื่องคนอาหารเลี้ยงเช้ือจุลินทรีที่ใช้ในโรงพยาบาล 

 
ที่ประชุมรับทราบ  และประธานที่ประชุมได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี 

 
1.5 แนวคิด นโยบาย แผนการดําเนินงาน และแนวทางบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ประธานที่ประชุมได้นําเสนอแนวคิด นโยบาย แผนการดําเนินงาน และแนวทางบริหาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จะก้าวสู่ความเป็นสากล  ทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัยจึงต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals - SDGs) ขณะเดียวกันประเทศไทยกําลังก้าวสู่การปฏิรูป 
อย่างจริงจัง มีการวางภาพอนาคตและยุทธศาสตร์ชาติไทย 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
จึงต้องมีความสอดคล้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก  ได้แก่ 

- ยุทธศาสตร์ 1 เป็นยุทธศาสตร์การสร้างกลไกการทํางานเชิงรุก ซึ่งจะมีจุดเน้นดําเนินงาน
ภายใต้ 4 กลไกขับเคลื่อน ได้แก่ 1) เน้นบูรณาการข้ามศาสตร์ 2) เน้นความต้องการของผู้เรียน/ผู้ใช้บัณฑิต และการ
แก้ปัญหาประเทศ 3) เน้นประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) เน้นการสร้างความร่วมมือ
จากเครือข่าย 

- ยุทธศาสตร์ 2 เป็นยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นผู้นําวิชาการ ซึ่งจะมี 3 จุดเน้นการ
ดําเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก ได้แก่ 1) เน้นการพัฒนาและสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ให้กับประเทศ 2) เน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ 3) เน้น
พันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 

- ยุทธศาสตร์ 3 เป็นยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นนานาชาติ 
- ยุทธศาสตร์ 4 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
เพ่ือให้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสามารถนําไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กําหนด

แนวทางนําไปสู่การปฏิบัติในระยะ 4 ปี  ดังน้ี 
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กระบวนทัศน์ใหม่ในการบรรลุวิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคมท่ีมี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ ประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยช้ันนํา 1 ใน 5 ของอาเซียน 
ภายในปี พ.ศ. 2570 การจะบรรลุวิสัยทัศน์ จําเป็นต้องมีกระบวนทัศน์ใหม่ในการดําเนินงาน คือ การสานพลัง
ปัญญาเพ่ือขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน เน่ืองจากสภาวะสังคมมีความซับซ้อนมากข้ึน การจะแก้ความ
ซับซ้อนตามลําพังของแต่ละหน่วยงานเป็นไปได้ยาก  จําเป็นจะต้องร่วมมือกันในหลาย ๆ ภาคส่วนจึงจะแก้ความ
ซับซ้อนดังกล่าวได้ ซึ่งการสานพลังควรมีแนวคิดหลัก ดังน้ี 

1) สานพลังสถาบันวิชาการต่าง ๆ ทั้งระดับพ้ืนที่ ระดับชาติ และนานาชาติ จากการที่จะมุ่ง
การแข่งขันทางวิชาการเพ่ือความเป็นเลิศ ควรเปลี่ยนเป็นการสร้างความร่วมมือด้วยกัน สร้างความเป็นเลิศด้วยกัน
เพ่ือนําพาสังคมไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

2) สานพลังศิษย์เก่าของ ม.อ. การผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ถือว่าเป็นการ
ลงทุนเพ่ือสร้างคนไปพัฒนาสังคม เป็นสินทรัพย์ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าได้ จึงควรมีการพัฒนาต่อยอดทําให้บัณฑิตที่มี
มากกว่าแสนคนมีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งจะสามารถทําประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น ขณะเดียวกันศิษย์เก่าที่มีความสามารถ 
เติบโตเป็นผู้นําทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน หากสามารถประสานความร่วมมือ ก็จะเป็นทุนสําคัญในการพัฒนา ม.อ. 
และสังคมต่อไป 

3) สานพลังชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตของพ้ืนที่ นําชุมชนสู่การ
พัฒนายั่งยืน โดยต้องสร้างความเช่ือมั่นไว้ใจในพลังวิชาการให้กับชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ในการร่วมมือกัน
ทํางาน 

4) สานพลังรัฐ ชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือปฏิรูปประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศ 

การขยายพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมและสนองตอบความคาดหวังของสังคม 
ซึ่งพันธกิจของ ม.อ. ประกอบด้วย 3 พันธกิจสําคัญ ดังน้ี 

1) สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้
และประเทศ เช่ือมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

2) สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 
และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

3) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

เพ่ือให้พันธกิจมีความครอบคลุมมากขึ้น และเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม จึงได้ขยาย
ความเป็นรูปธรรมสู่การปฏิบัติ  ดังน้ี 

1) ทําให้มหาวิทยาลัยเป็น "มหาวิทยาลัยตลอดชีวิต" มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย   
สู่ความย่ังยืนด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สุขภาพ โดยมุ่งเน้นใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 
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(1) กลุ่มนักศึกษา เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถในระดับสากลเป็น Global 
Citizen ได้รับการยอมรับและสามารถทํางานในต่างประเทศได้ 

(2) กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มวัย (นอกเหนือจากนักศึกษา) เป็นการจัดหลักสูตรระยะสั้น 
กลาง และระยะยาว ในการสร้างการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้คนในสังคมรองรับการปฏิรูป
สังคมใหม่ 

(3) กลุ่มประชาคม บุคลากรใน ม.อ. เป็นไปเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของคน ม.อ. 
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น 

2) พันธกิจในการสร้างความรู้จากงานวิจัย และสร้างนวัตกรรม ต้องยกระดับสู่การจัดการ
งานวิจัยและการจัดการนวัตกรรม โดยผลักดันความรู้สู่ปัญญา เพ่ิมการวิจัยเชิงระบบและการวิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือทําให้
ความรู้จากงานวิจัย ถูกนําไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาของสังคมได้จริง 

3) พันธกิจวิชาการเพ่ือการขับเคลื่อนสังคม เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตของพ้ืนที่ นําชุมชนสู่การ
พัฒนายั่งยืน โดยต้องสร้างความเช่ือมั่นไว้ใจในพลังวิชาการให้กับชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ในการร่วมมือกัน
ทํางาน 

4) สร้าง Multicultural Ecosystem บนความเป็นพหุวัฒนธรรม และความเป็นนานาชาติ 
ทั้งในองค์กรและชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งเป็นคาบสมุทรแหลมทองแห่งเส้นทางสายไหมทางทะเล 
(The Golden Peninsular of The Maritime Silk Route) และเป็นระเบียงอิสลามของโลก (Islamic Corridor) 

การแปลงยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปสู่การปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
ดังน้ี 

1) เพ่ิมการสานพลัง สร้างความร่วมมือ  
2) เพ่ิมขีดความสามารถและทุนมนุษย์ การผลิตบัณฑิต  
3) ยกระดับศูนย์กลางงานวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  การแปร

รูปอาหาร  การแพทย์ครบวงจร  การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  ดิจิตอลเทคโนโลยี การ
จัดการพลังงาน  การจัดการภัยพิบัติ  วิกฤตความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนใต้  สังคมสูงวัย  สมาร์ทซิต้ี   เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  และชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง   

4) ก้าวสูส่ากลเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่  
5) สร้างแบบการเรียนรู้ใหม่  
6) ม.อ. องค์กรมีชีวิต องค์กรสุขภาวะ 
นอกจากน้ี ได้มีการจัดระบบนิเวศน์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงระบบมหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ  

ได้แก่ 
1) การบริหารจัดการวิทยาเขต  
2) การลงทุนในช่วง 4 ปีของการบริหารมหาวิทยาลัย  
3) การสร้างค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย  
4) การเป็น IT & Digital University  
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5) จัดสภาพแวดล้อม ม.อ.ในเชิงโครงสร้างและกฎระเบียบ  
6) แนวทางส่งเสรมิใหม้ีการใช้เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx)  
7) เครือข่าย (Networks)  

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ที่ประชุมรับทราบ  ทั้งน้ี อธิการบดีแจ้งว่าจะขอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) อีก 1 วาระ คือ ระเบียบวาระพิจารณาเชิงนโยบาย โดยจะประชุมระเบียบวาระดังกล่าว 
ในการประชุม ก.บ.ม. ร่วมกันที่วิทยาเขตต่าง ๆ (การประชุมที่ไม่ได้เป็นการประชุมทางไกล) ซึ่งใช้เวลาในการประชุม
ครึ่งวัน และประชุม ก.บ.ม. ในระเบียบวาระการประชุมตามปกติอีก 1 วัน  

นอกจากน้ี ที่ประชุมได้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติม  ดังน้ี 
1. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะแจ้งว่าเน่ืองจากกองแผนงาน

มีภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย ดังน้ัน จึงมีแนวคิดในการจะเชิญผู้แทน
ซึ่งเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตและรองคณบดีของคณะต่าง ๆ ที่ดูแลรับผิดชอบด้านนโยบายและแผนมาร่วมเป็น
คณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังวิทยาเขต  
และคณะต่าง ๆ อีกครั้งหน่ึง 

2. การสื่อสารภายในองค์กรหรือภายในวิทยาเขตเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญที่ทําให้ผู้บริหารได้มี
โอกาสปรึกษาหารือ สร้างความเข้าใจ และสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวิทยาเขต แต่เน่ืองจากปัจจุบันวิทยาเขต
หาดใหญ่ได้ว่างเว้นจากการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตเป็นเวลานาน จึงควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตเพ่ือให้ผู้บริหารในวิทยาเขตได้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในวิทยาเขตมากข้ึน   
 
ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อน  

 
ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องพิจารณาทักท้วง 
4.1 การแต่งต้ัง 

กองการเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องการแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ดังน้ี 
1. การแต่งต้ังอาจารย์สุภาวดี จริงจิตร เป็นกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 



- 13 - 
 

2. การแต่งต้ังอาจารย์ไชยยะ คงมณี เป็นกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 
20 เมษายน 2561 

3. การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา นาคะ เป็นกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 

 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องพิจารณาโดยการนําเสนอและแสดงความคิดเห็น  
5.1 เสนอผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักด์ิ 

ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งต้ังศาสตราจารย์กิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2557 ข้อ 6 กําหนดให้คณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยเสนอช่ือพร้อมประวัติและผลงานของผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ที่สมควร
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศาสตราจารย์กิตติมศักด์ิตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดต่อสํานักวิจัยและพัฒนา
เพ่ือกลั่นกรองก่อนนําเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โดยผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
ศาสตราจารย์กิตติมศักด์ิจะต้องดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ (Professor) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (Emeritus Professor) 
หรือผู้เช่ียวชาญ (expert) ที่มีช่ือเสียงและมีจริยธรรมเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ ความสามารถและมีความเช่ียวชาญการ
วิจัยระดับโลก มีต้นสังกัดแน่นอนและเป็นสถาบันหรือองค์กรที่มีช่ือเสียงในระหว่างการดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
กิตติมศักด์ิของมหาวิทยาลัย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเสนอชื่อ Prof. Masami Furuuchi เพื่อขอแต่งตั้งเป็น
ศาสตราจารย์กิตติมศักด์ิ  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักด์ิ 
(Honorary Professor) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการแต่งต้ัง Prof. Masami Furuuchi ให้ดํารงตําแหน่ง

ศาสตราจารย์กิตติมศักด์ิ (Honorary Professor) ซึ่งมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งคราวละ 5 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 
2561 เป็นต้นไป โดยให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังต่อไป 

 
5.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
ข้อ 13 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลเพ่ือทําหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และเจตนารมณ์ของระเบียบน้ี น้ัน สํานักวิจัยและพัฒนาจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลการดําเนินงานกองทุนวิจัยของคณะ/หน่วยงาน
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ตั้งแต่ปี 2555 - 2559 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลกองทุน

วิจัยมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินผลการดําเนินงานกองทุนวิจัยของคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่ ปี 2555 - 2559 และให้
เสนอสภามหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

1. ศาสตราจารย์มงคล  เตชะกําพุ   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สุรพล  อารีย์กุล   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอําไพ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชติเกียรติ  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์พุฒิศักด์ิ  พุทธวิบูลย์  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์เอกรินทร์  สังข์ทอง  กรรมการ 
โดยที่ประชุมได้เสนอแนะเพ่ิมเติม  ดังน้ี 
1) ควรแต่งต้ังรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็น กรรมการและเลขานุการ และอาจจะ

แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมอีก 1 ตําแหน่ง 
 2) ควรแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมเป็นกรรมการ โดยขอให้หารือกับนายสมเกียรติ 

ต้ังกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาผู้เหมาะสมจะเป็นกรรมการดังกล่าว 
 

5.3 สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน ระยะที่ 2 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมให้งานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทั้งการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม 
การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา รวมท้ังการนําผลมาใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชนหรือสังคมและตอบสนองวิสัยทัศน์ 
ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย  มหาวิทยาลัยจึงได้สนับสนุนการจัดต้ัง
เครือข่ายวิจัย โดยกําหนดไว้ 4 ประเภท ได้แก่ สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจัยความเป็นเลิศ สถานวิจัย และหน่วยวิจัย 
โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ 25% วิทยาเขต 25% และคณะที่เก่ียวข้อง 50% ซึ่งการพิจารณาความเหมาะสม
และคุณภาพของโครงการจะพิจารณาโดยคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเครือข่ายวิจัย   
ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง น้ัน มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนสถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
อันดามัน ต้ังแต่ปี 2555 - 2560 และโครงการได้สิ้นสุดระยะเวลาลงแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ทั้งน้ี เครือข่าย
วิจัยในระยะที่ 1 มีผลประเมิน 84.54% ซึ่งตามเกณฑ์สามารถขอรับการสนับสนุนเครือข่ายวิจัยในระยะที่ 2 ได้ 
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน (วิทยาเขตภูเก็ต) จึงขอรับ
ทุนสนับสนุนโครงการจัดต้ัง “สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1) เป็นศูนย์กลางงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่อันดามัน 
2) เป็นสถานวิจัยที่มีองค์ความรู้เพ่ือให้บริการข้อมูลวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติในพ้ืนที่อันดามัน 
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3) เป็นสถานวิจัยที่ผลิตผลงานทางวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่
อันดามันที่มีคุณภาพ 

4) เป็นเครื่องมือสําหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตสําหรับการสนับสนุน
การพัฒนาและผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ    
ในพ้ืนที่อันดามัน 

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง  
และดําเนินการเครือข่ายวิจัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 แล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการให้ทุนสนับสนุนสถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ

อันดามัน ระยะที่ 2 และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป   
โดยที่ประชุมได้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
1. การจัดต้ังสถานวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของสถานวิจัย

ในแต่ละด้านอย่างชัดเจนและควรมีการดําเนินงานแบบครบวงจร ซึ่งเมื่อเกิดประเด็นปัญหาต่อสังคมในด้านต่าง ๆ 
สถานวิจัยของ ม.อ. สามารถเข้าไปช่วยเหลอืสังคมและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาให้แก่รัฐบาลได้ เช่น การมีข่าว
ลักลอบนําขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศไทย หรือข่าวโรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยนํ้าเสียลงทะเล 
เป็นต้น หาก ม.อ. มีสถานวิจัยสิ่งแวดล้อมที่ทํางานอย่างครบวงจรก็จะสามารถเสนอแนะการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
ให้แก่รัฐบาลและให้ความรู้แก่ประชาชนได้ ซึ่งอธิการบดีเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะเป็นบทบาท
ด้านสาธารณะอย่างหน่ึงของมหาวิทยาลัย จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะนําประเด็น
ดังกล่าวไปพิจารณาแนวทางในการดําเนินการต่อไป 

2. การจัดต้ังสถานวิจัยของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเกิดจากนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ
ในแต่ละด้านเสนอจัดต้ังสถานวิจัยตามความสามารถและความสนใจของนักวิจัยเอง โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนในการดําเนินงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยควรมีการผลักดันให้นักวิจัยได้ทําการศึกษาวิจัยในสิ่งที่มหาวิทยาลัย
ต้องการด้วย เพ่ือให้การวิจัยของมหาวิทยาลัยเกิดผลที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และ
ทิศทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมี
เป้าหมายมากย่ิงขึ้น  

3. ควรพิจารณากําหนด KPIs การดําเนินงานของสถานวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานในระยะที่ 
1 หรือระยะที่ 2 แล้ว โดยควรมีผลงานการดําเนินงานวิจัยที่สามารถนําไปเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายระดับชาติได้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

4. สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามันควรเข้าไปมีบทบาทและให้ความสําคัญ
ในการจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ต 

5. เพื่อให้ ม.อ. มีบทบาทต่อสังคมและสามารถสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้สาธารณะ
และสังคมได้รับทราบ ม.อ. ควรมีทีมโฆษกประจํามหาวิทยาลัยที่ทํางานในเชิงรุก เพ่ือทําหน้าที่ในการสื่อสารประเด็น
ปัญหาสําคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคมท้ังในและนอก ม.อ. รวมท้ังทําหน้าที่ในการประสานงานกับสถาน
วิจัยต่าง ๆ ของ ม.อ.ที่สามารถตอบโจทย์และประเด็นปัญหาของสังคมท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้นได้ เพ่ือให้สังคมได้รับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง 
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5.4 สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ระยะที่ 2 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมให้งานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทั้งการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม 
การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการนําผลมาใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชนหรือสังคมและตอบสนองวิสัยทัศน์ 
ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มหาวิทยาลัยจึงได้สนับสนุนการจัดต้ัง
เครือข่ายวิจัย โดยกําหนดไว้ 4 ประเภท ได้แก่ สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจัยความเป็นเลิศ สถานวิจัย และหน่วยวิจัย 
โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ 25% วิทยาเขต 25% และคณะที่เก่ียวข้อง 50% ซึ่งการพิจารณาความเหมาะสม
และคุณภาพของโครงการจะพิจารณาโดยคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเครือข่ายวิจัย   
ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง น้ัน มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ต้ังแต่ 2556 - 2561 และโครงการได้สิ้นสุดระยะเวลาลงแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 น้ัน เครือข่ายวิจัย  
ในระยะที่ 1 มีผลประเมิน 99.24% ซึ่งตามเกณฑ์สามารถขอรับการสนับสนุนเครือข่ายวิจัยในระยะที่ 2 หรือระดับที่
สูงขึ้นได้ ศาสตราจารย์ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอรับทุนสนับสนุนโครงการจัดต้ัง “สถานวิจัย
ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ระยะที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1) พัฒนานักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพ่ิมศักยภาพการทํางานวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการ
สร้างผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 

2) ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ 
3) พัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับอุตสาหกรรม

ในประเทศ 
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการทําวิจัยให้กับระบบบัณฑิตศึกษา 
6) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการทํางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง  

และดําเนินการเครือข่ายวิจัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 แล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการให้ทุนสนับสนุนสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ ระยะที่ 2 และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
โดยที่ประชุมได้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
1. การดําเนินการด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นเร่ืองสําคัญที่ ม.อ. สามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นผู้นําในเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องมีทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี หากภารกิจของสถานวิจัยยังมุ่งเน้น
ด้านการสร้างนักวิจัย สร้างนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และผลงานตีพิมพ์เป็นหลักอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะ
สามารถพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้เป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง ปัจจุบัน ม.อ. มีคณะและหน่วยงานที่ได้
ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น จึงควรนําคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดําเนินงาน
ในด้านเดียวกันมาร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมของ ม.อ. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุน
ทุนในการศึกษาวิจัยได้อย่างคุ้มค่าและย่ังยืน 
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2. การดําเนินงานของสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นการดําเนินงาน
ในระยะที่ 2 จึงควรพิจารณากําหนด KPIs ในระดับที่สูงขึ้นและท้าทายขึ้นกว่าการดําเนินงานในระยะแรก 

3. มอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนานําประเด็นเรื่องการดําเนินการจัดกลุ่ม
สถานวิจัยโดยให้สาขาที่เกี่ยวข้องกันมาอยู่ภายใต้ร่มเดียวกันไปหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม     
เพ่ือพิจารณารูปแบบการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอีกคร้ังหน่ึง  

4. สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติควรพิจารณาศึกษาพืชสมุนไพร “ปลาไหลเผือก”
เพ่ิมเติมอีก 1 ชนิด ซึ่งเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง เน่ืองจากมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง หากได้มี
การศึกษาอย่างจริงจัง มหาวิทยาลัยจะสามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ 

 
5.5 สถานวิจัยความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมให้งานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทั้งการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม 
การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการนําผลมาใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชนหรือสังคมและตอบสนองวิสัยทัศน์ 
ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มหาวิทยาลัยจึงได้สนับสนุนการจัดต้ัง
เครือข่ายวิจัย โดยกําหนดไว้ 4 ประเภท คือ สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจัยความเป็นเลิศ สถานวิจัย และหน่วยวิจัย 
โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ 25% วิทยาเขต 25% และคณะที่เก่ียวข้อง 50% ซึ่งการพิจารณาความเหมาะสม
และคุณภาพของโครงการจะพิจารณาโดยคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเครือข่ายวิจัย   
ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง น้ัน คณะวิทยาศาสตร์จึงขอรับทุนสนับสนุนโครงการจัดต้ัง “สถานวิจัยความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเมมเบรน” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1) พัฒนาเมมเบรนจากพอลิเมอร์และเซรามิกทั้งที่มีรูพรุนและไม่มรีูพรุนให้มสีมบัติเหมาะสม
และหรือจําเพาะเพื่อแยกสารสาหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาคะตะลิสต์เมมเบรนสําหรับแยกแก๊ส     
เพ่ือการผลิตพลังงาน 

2) พัฒนาระบบและกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนเป็นฐานในอุตสาหกรรมต่างๆ   
เช่น อาหารยางพารา ปาล์มนํ้ามัน พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น3) พัฒนานักวิจัยและผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
โทและเอก ให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนในระดับที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรนเป็นฐาน 

4) สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและหรือเอกชนในการแสวงหาโจทย์วิจัยและหรือร่วมวิจัย
และเป็นแหล่งการใช้ประโยชน์ผลการวิจัย ซึ่งจะนําไปสู่การใช้เทคโนโลยีเมมเบรนเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต  
และการผลิตเชิงพาณิชย์ 
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ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง  
และดําเนินการเครือข่ายวิจัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 แล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการให้ทุนสนับสนุนสถานวิจัยความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเมมเบรนและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป   
โดยที่ประชุมได้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากสถานวิจัยความเป็นเลิศ

ต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้นักวิจัยและสถานวิจัยความเป็นเลิศได้คิดโจทย์การดําเนินงานในเชิงรุก สร้างนวัตกรรม
รูปแบบใหม่ เพ่ิมเป้าหมายการดําเนินงานและนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าผลิตผล
ด้านการเกษตร เช่น การนําเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ในการสร้างอุปกรณ์แยกนํ้ายางพารากับเน้ือยางก่อนที่
เกษตรกรจะส่งไปขายที่โรงงานรับซื้อ เป็นต้น ซึ่งหากมีการร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยหลายฝ่ายจะเป็นผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคมและคุ้มค่าแก่การลงทุน มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานจึงควรร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้น 

2. ควรพิจารณาทบทวนช่ือภาษาอังกฤษของสถานวิจัยความเป็นเลิศให้ถูกต้องอีกครั้งหน่ึง 
(Center of Excellent of Membrane Science and Technology) ว่าคําในตําแหน่งของ“Excellent” ในช่ือภาษา 
อังกฤษ ควรเป็นคํานาม (Noun) หรือ คําคุณศัพท์ (Adjective) 

 
5.6 การระงับการให้กู้ยืมเงินของนักศึกษาหรือนักศึกษารายใหม่และนักเรียนหรือนักศึกษาที่เปลี่ยน

ระดับ ปีการศึกษา 2561 ทีศ่ึกษาในหลักสตูร/สาขาวิชาที่ไม่ผ่านการกํากับมาตรฐาน  
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งรายช่ือสถานศึกษาและรายช่ือหลักสูตร   

ที่ไม่ผ่านการกํากับมาตรฐาน ซึ่งสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดที่รายงานผลผ่านระบบ CHE QA Online ประจําปีการศึกษา 2559 พบว่ามหีลกัสตูร   
ที่ไม่ผ่านเกณฑก์ารกํากับมาตรฐาน จึงได้แจง้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษาทราบ ซึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ได้ดําเนินการระงับการให้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan มีผลให้ผู้กู้ยืม กยศ. กรอ. ที่เป็นผู้กู้รายใหม ่และผู้กู้เปลี่ยน
ระดับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวไม่ได้กู้ยืมในปีการศึกษา 2561 สําหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์มีหลักสูตร
ไม่ผ่านเกณฑ์การกํากับมาตรฐาน จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่  หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษากู้ยืมช้ันปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่
ทุกช้ันปี ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ขณะน้ีจึงยังไม่ทราบจํานวนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งนักศึกษาที่ไม่ได้
กู้ยืมอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงค่าครองชีพในแต่ละเดือน  กองกิจการนักศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดูแลนักศึกษากรณีไม่ได้กู้ยืมเน่ืองจากหลักสูตร/สาขาวิชาที่ไม่ผ่านการกํากับ
มาตรฐาน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะที่มีหลักสูตร/สาขาวิชาที่ไม่ผ่านการกํากับมาตรฐาน 
ดําเนินการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาเงินกู้รายใหม่ที่ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา ได้แก่  

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
โดยที่ประชุมได้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. ในกรณีที่หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การกํากับมาตรฐานองค์ประกอบที่หน่ึง ควรจะให้มีการ

ประเมินผลซ้ําในปีการศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เพ่ือจะได้บันทึกข้อมูลของหลักสูตร/สาขาวิชาในระบบ CHE QA Online 
ให้ Update เป็นปัจจุบัน 

2. การดําเนินการควบคุมหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นสิ่งสําคัญที่คณะควรพิจารณา
วางแผนการดําเนินงานไว้ล่วงหน้า เพ่ือคณะจะได้รับทราบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักสูตรในอนาคต รวมทั้ง
เพ่ือให้คณะสามารถเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและสามารถควบคุมหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ.
กําหนด  

3. คณะควรกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ก่อนที่ระบบจะปิดล่วงหน้าหลายวัน
เพ่ือให้คณะมีเวลาในการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่จะยืนยันการส่งข้อมูล นอกจากน้ี คณะอาจจะพิจารณา
ประเมินหลักสูตรของคณะเองในเบ้ืองต้นล่วงหน้าก่อนที่จะเปิดรับนักศึกษาในแต่ละปีโดยไม่ต้องรอผลการประเมิน
จากระบบ CHE QA Online โดยหากคณะพิจารณาเบ้ืองต้นแล้วเห็นว่ามีหลักสูตรที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
คณะก็ไม่ควรเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษานั้น  

4. มหาวิทยาลัยและคณะควรมีนโยบายยุบหรือรวมหลักสูตรที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาสนใจมาเรียนน้อย เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์ในหลักสูตรได้ขับเคลื่อนดูแลหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรให้มีผู้สนใจมาเรียนมากย่ิงขึ้น 

5. ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าสาเหตุหน่ึงที่ทําให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือการมีจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบตามที่ สกอ. กําหนด เนื่องจากอาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยและคณะควรมีกระบวนการกระตุ้นให้อาจารย์ในแต่ละหลักสูตร
พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 

 
5.7 จํานวนนักศึกษาที่คณะ/หน่วยงานยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2562 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เตรียมการในการรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562 โดยได้
แจ้งให้คณะ/หน่วยงานยืนยันจํานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2562 เพ่ือสํารวจตรวจสอบและเตรียม
ความพร้อมในการดําเนินการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในขั้นตอนต่อไป น้ัน กองแผนงานได้สรุปจํานวนนักศึกษา
ใหม่ที่คณะ/หน่วยงานได้ยืนยันจะรับเข้าในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น จํานวน 13,668 คน จากจํานวนนักศึกษา
ตามแผน 14,836 คน แต่ในจํานวนน้ีมีหลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาตรีที่ยังไม่ได้รับการพิจารณารับรองหลักสูตร
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จาก สกอ. จํานวน 5 สาขาวิชา รวมนักศึกษา 230 คน และมีหลักสูตรที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. ปีการศึกษา 2560 จํานวน 6 หลักสูตร รวมนักศึกษา 420 คน โดยหลักปฏิบัติในการอนุมัติ
รับนักศึกษาเข้าใหม่กําหนดให้สาขาวิชาที่มีวิชาชีพกํากับต้องผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพก่อน และกรณีที่ สกอ.  
มีข้อทักท้วงในการเห็นชอบหลักสูตร/สาขาวิชา มหาวิทยาลัยจะให้ชะลอการรับนักศึกษาจนกว่าหลักสูตร/สาขาวิชา
จะได้รับการเห็นชอบจาก สกอ. กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาจํานวนนักศึกษาที่คณะ/หน่วยงานยืนยันจะ
รับเข้าใหม่ ในปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังน้ี 
1. ประเด็นการรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งกองแผนงาน

เห็นสมควรให้ชะลอและปรับลดจํานวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 5 สาขาวิชา (รวม 230 คน) เนื่องจาก
การจัดทําหลักสูตร/สาขาวิชา ยังไม่ผ่านการพิจารณารับรองหลักสูตรจาก สกอ.  ได้แก่ 

 

สาขาวิชา คณะ จํานวน (คน) 
1. วิศวกรรมระบบดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50 
2. วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 80 
3. การออกแบบแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 25 
4. ออกแบบประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรต่อเน่ือง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 25 
5. การจัดการนวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ)  คณะการบริการและการท่องเที่ยว 50 

รวม 230 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
1) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ที่ประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประสานงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์   
อีกครั้งหน่ึง เพ่ือให้คณะเร่งดําเนินการจัดทําหลักสูตรให้แล้วเสร็จและสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ทันในปีการศึกษา 
2562 เน่ืองจากหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาล โดยให้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ยืนยันข้อมูลการรับนักศึกษากับกองแผนงานอีกคร้ังหน่ึง 

2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ที่ประชุมเห็นชอบให้ชะลอและปรับลดจํานวนการรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

และชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จํานวน 80 คน เน่ืองจากอยู่ระหว่างปรับแก้หลักสูตรเพ่ือเตรียมเสนอ สกอ. 
3) สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ที่ประชุมมอบหมายให้กองแผนงานปรับจํานวนการรับนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ในปีการศึกษา 2562 อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลง “สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
และเคร่ืองแต่งกาย” เป็น “แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย” อยู่ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
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(หลักสูตรปรับปรุง) โดยไม่ได้เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายแล้ว แต่เปิดรับ
นักศึกษาในแขนงวิชาการออกแบบแฟช่ันและเครื่องแต่งกายแทน ซึ่งคณะ  ได้ดําเนินการเปิดรับนักศึกษาในแขนงวิชา
ดังกล่าวแล้วจํานวน 2 รุ่น ในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 รวมทั้งจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2562 ด้วย   

4) สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรต่อเน่ือง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ที่ประชุมเห็นชอบให้ชะลอและปรับลดจํานวนการรับนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

(หลักสูตรต่อเน่ือง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จํานวน 25 คน เน่ืองจากหลักสูตรอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สกอ. 
5) สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ) คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

ที่ประชุมเห็นชอบให้สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ) เปิดรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 เน่ืองจากคณะยืนยันว่ามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ไม่มีปัญหาเรื่องอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และคณะไม่ทราบว่า สกอ. จะใช้เวลาในการพิจารณาหลักสูตรนาน คณะจึงได้แจ้งมหาวิทยาลัยขอเปิดรับนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2561 และขณะนี้มีผู้มาสมัครเรียนในปีการศึกษา 2561 แล้ว สําหรับการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2562 คณะจะเร่งให้วิทยาเขตภูเก็ตรีบดําเนินการติดตามเรื่องการพิจารณาหลักสูตรจาก สกอ. เพ่ือให้สามารถเปิดรับ
นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้ทันในปีการศึกษา 2562  

ทั้งน้ี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่าจะมีการประชุมหารือระหว่าง สกอ. กับมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในเดือนมิถุนายนน้ี ซึ่ง สกอ. อาจจะมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยไม่ต้องส่งหลักสูตรให้ สกอ. พิจารณา โดยเมื่อ
หลักสูตรผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว คณะสามารถดําเนินการเปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าวได้  
ซึ่ง สกอ. จะควบคุมคุณภาพของหลักสูตรโดยกําหนดให้หลักสูตรต้องผ่าน การประเมินคุณภาพภายในจาก สกอ.  
สําหรับประเด็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างกําลังรอ   การพิจารณาจาก สกอ. น้ัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
จะสอบถาม สกอ. ให้อีกคร้ังหน่ึงว่าหาก สกอ. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสามารถเปิดสอนหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยได้ สกอ.จะยกเลิกการพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณา
จาก สกอ. และจะมีผลให้หลักสูตรดังกล่าวสามารถเปิดรับนักศึกษาได้เลยหรือไม่ หากสามารถดําเนินการได้ก็จะไม่มี
ผลกระทบต่อการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ) 
แต่สาขาวิชาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตรตามเวลาที่ สกอ. กําหนด 

อน่ึง ในกรณีของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ชะลอการรับนักศึกษานั้น หากสาขาวิชาใด
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรแล้วเสร็จ คณะสามารถดําเนินการรับนักศึกษาได้ ดังน้ี 

1) หากหลักสูตรในระดับปริญญาตรีดําเนินการจัดทําหลักสูตรแล้วเสร็จ (ได้รับการพิจารณา
รับรองหลักสูตรจาก สกอ.) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คณะสามารถเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือรับนักศึกษา
โดยวิธีรับรวม (Admissions) ได้  

2) หากดําเนินการจัดทําหลักสูตรแล้วเสร็จ (ได้รับการพิจารณารับรองหลักสูตรจาก สกอ.) 
ภายหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หรือ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2562 คณะอาจจะเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาเพ่ือขอรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษได้ 
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2. เห็นชอบการรับนักศึกษาเข้าใหม่กรณีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา
ของ สกอ. ปีการศึกษา 2560 จํานวน 6 หลักสูตร (ตามรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ปีการศึกษา 2560) โดยมีเง่ือนไขให้คณะ/หลักสูตรดังกล่าวดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ สกอ.ก่อนเปิดรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ สกอ. ปีการศึกษา 2560 (จํานวน 6 หลักสูตร รวมนักศึกษา 420 คน) ยืนยันรับ
นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ 

 

สาขาวิชา คณะ จํานวน (คน) 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 
 

60 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

70 

3. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

60 

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะยืนยัน 
งดรับนักศึกษา 

5. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 80 

6. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 150 

รวม 420 
 

อน่ึง ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาได้แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมว่าจากการประชุมเพ่ือหารือแนวทาง 
แก้ไขหลักสูตรที่มีผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ปีการศึกษา 2560 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลักสูตรที่ 1) หลักสูตรที่ 2) และหลักสูตรที่ 3) แล้ว 
ซึ่งจะสามารถดําเนินการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ สกอ. ได้ทันก่อนเปิดรับนักศึกษาใหม่ 

นอกจากน้ี คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการแจ้งว่าสําหรับหลักสูตรที่ 4) หลักสูตรที่ 5) 
และหลักสูตรที่ 6) คณะจะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน 2561 เพ่ือให้สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ได้ทันก่อนการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการได้แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติม ดังน้ี 

- หลักสูตรที่ 4) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะได้งดรับ
นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 และงดรับการประเมินหลักสูตร เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงจัดทําเป็นกลุ่มวิชา
ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 



- 23 - 
 

- หลักสูตรที่ 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คณะ
ได้งดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 และ 2561 โดยจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562  

- หลักสูตรที่ 6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
คณะได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 แล้ว เนื่องจากคณะเพ่ิงได้รับการแจ้งข้อมูลจาก สกอ. เรื่องปัญหาอาจารย์
ประจําหลักสูตร โดยคณะได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและจะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนมิถุนายน 
2561 เพ่ือให้สามารถเปิดรับนักศึกษาให้ทันในปีการศึกษา 2562 

3. เห็นชอบในรายละเอียดเฉพาะกรณีที่ไม่เป็นไปตามระบบการกําหนดสัดส่วน โดยมีสองเง่ือนไข 
คือ ข้อมูลจํานวนการรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้รวมทั้งคณะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และข้อมูลจํานวนการ
รับนักเรียนในระบบกลาง (Admission) รวมทั้งคณะร้อยละ 20 - 50 (คือต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)  

ซึ่งการเสนอเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาระดับปริญญาตรี (4 - 6 ปี) มีสาขาวิชาที่ไม่เป็นไปตาม
ระบบการกําหนดสัดส่วน จํานวน 10 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ  คณะเภสัชศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  
และคณะศิลปกรรมศาสตร์  

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะแล้วพบว่าสัดส่วนที่น้อยกว่าระบบที่ได้มีการกําหนดสัดส่วนไว้น้ัน 
ไม่มีผลกระทบกับภาพรวมของการรับนักศึกษาของคณะน้ันๆ มากนัก จึงเห็นควรให้เปิดรับนักศึกษาใหม่ได้ตามจํานวน
ที่คณะเสนอ  

4. เห็นชอบในหลักการ การเปิดรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2562 โดยขอให้
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรก่อนดําเนินการประกาศรับนักศึกษาอีกคร้ัง   

สําหรับคณะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจํานวนการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 
2562 ขอให้คณะรีบประสานงานกับกองแผนงานเพ่ือหารือในประเด็นดังกล่าว หากไม่มีผลกระทบต่อจํานวนการรับ
นักศึกษามาก ให้คณะสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงจํานวนการรับนักศึกษาได้  

5. เห็นชอบให้คณะสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2562 
ได้ตามมติที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 

“หากมีการเปล่ียนแปลงจํานวนนักศึกษาที่คณะ/หน่วยงานยืนยันจะรับเข้าใหม่หลังจากที่ที่ประชุม
คณบดีได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว จํานวนไม่เกินร้อยละ 5 หรือไม่เกิน 20 คน ของจํานวนเดิมที่คณะ/หน่วยงานได้เคย
ยืนยันแล้ว และไม่กระทบต่อจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่มีอยู่ ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกําหนดในสาขานั้น
ให้คณะ/หน่วยงานสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่คณะ/หน่วยงานยืนยันจะรับเข้าได้ โดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของงานรับนักศึกษา” โดยขอให้คณะที่ต้องการปรับเปลี่ยนจํานวนนักศึกษาประสานงานกับกองแผนงาน
และแจ้งขอมูลให้กองแผนงานได้ทราบภายในระยะเวลาที่กองแผนงานกําหนด  

ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้กองแผนงานตรวจสอบข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่คณะ/หน่วยงานยืนยัน
จะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2562 อีกครั้ง โดยที่ประชุมเห็นชอบให้กองแผนงานนําข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่คณะ/หน่วยงาน
ยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2562 หลังจากที่กองแผนงานได้ดําเนินการแก้ไขจํานวนตัวเลขแล้วไปใช้ดําเนินการ  
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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นอกจากน้ี ที่ประชุมได้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าเน่ืองจาก ม.อ. มีสภาวิทยาเขตทําหน้าที่ในการพิจารณาหลักสูตร และเมื่อ

หลักสูตรผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว วิทยาเขตต่าง ๆ สามารถดําเนินการเสนอหลักสูตรให้ สกอ. 
พิจารณาได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากเกิดปัญหาเก่ียวกับหลักสูตร เช่น สกอ.
พิจารณาหลักสูตรของวิทยาเขตล่าช้า มหาวิทยาลัยอาจจะไม่สามารถติดตามหลักสูตรให้วิทยาเขตได้ และทําให้
วิทยาเขตเกิดความยุ่งยากต้องติดตามหลักสูตรเอง ดังน้ัน ในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาแนวทางการเสนอ
หลักสูตรและการติดตามหลักสูตรจาก สกอ.อย่างเป็นระบบในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกัน
หลักสูตรสูญหายและเพ่ือกระตุ้นให้ สกอ. พิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้เร็วย่ิงขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนการรับนักศึกษาในรูปแบบเดิมมาหลายปี ซึ่งแผนการรับนักศึกษา
ดังกล่าวอาจจะเหมาะสมกับการรับนักศึกษาเมื่อหลายปีก่อนที่มีการแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยในคณะต่าง ๆ จํานวน
มาก แต่เน่ืองจากปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาลดน้อยลง และมหาวิทยาลัยยังใช้
แนวทางการรับนักศึกษาในรูปแบบเดิม  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
แผนการรับนักศึกษาในรูปแบบใหม่เพ่ือให้มีความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคล้องกับการสร้าง
ระบบการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย โดยมหาวิทยาลัยควรนําข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต ข้อมูลผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้างที่มีต่อบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร และข้อมูลการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยย้อนหลัง 5 ปี มาศึกษาเพ่ือเช่ือมโยงประกอบการพิจารณาแนวทางกระบวนการรับนักศึกษาและการ
กําหนดจํานวนการรับนักศึกษาในแต่ละปีให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ทิศทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและแนวทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ซึ่งหากมหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาทบทวนแนวทางการ
และกระบวนการรับนักศึกษารูปแบบใหม่ได้ทันก่อนการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยจะมี
ความคล่องตัวในการเปิดรับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบโดยการนําเสนอ    

6.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กองคลังได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 

18 พฤษภาคม 2561 มีผลการเบิกจ่าย  ดังน้ี 
งบรายจ่ายประจํา เบิกจ่ายร้อยละ 56.49 
งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายร้อยละ 31.19 
เบิกจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายร้อยละ 52.54 

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
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6.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 
กองคลังได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 

ดังน้ี 
1. งบประมาณงบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์ 177 รายการ จํานวนเงิน 683.8636 ล้านบาท 

- เซ็นสัญญาแล้ว/อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา จํานวนเงิน 92.9977 ล้านบาท 
- อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จํานวนเงิน 590.8659 ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 112.1148 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.39 

2. งบประมาณงบลงทุน เป็นสิ่งก่อสร้าง 16 รายการ จํานวนเงิน 307.7273 ล้านบาท 
- งบผูกพัน 6 รายการ จํานวนเงิน 225.5305 ล้านบาท ก่อหน้ีผูกพันแลว้ 6 รายการ 

จํานวนเงิน 225.5305 ล้านบาท 
- สิ่งก่อสร้าง 1 ปี 10 รายการ จํานวนเงิน 82.1968 ล้านบาท ก่อหน้ีผูกพันแล้ว 3 

รายการ จํานวนเงิน 14.2081 ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 197.0835 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.04 

3. รวมงบลงทุนเบิกจ่ายทั้งหมด 309.1983 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 31.18 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินขยาย/เงินกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
กองคลังได้รายงานผลการเบิกจา่ยเงินขยาย/เงินกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ณ วันที่ 

18 พฤษภาคม 2561  ดังน้ี 
- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงิน 65.6101 ล้านบาท 

เบิกจ่าย 48.2663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.57 
- เงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 58.6412 ล้านบาท 

เบิกจ่าย 45.8312 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.16 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.4 สรุปสาระสําคัญงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ โดยมีวงเงินทั้งสิ้น 
3,000,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากงบประมาณปี 2561 จํานวน 100,000 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 เป็นการ
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ดําเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล 450,000 ล้านบาท เท่ากับปีงบประมาณ 2561 น้ัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งสิ้น 6,535.3598 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2561 จํานวน 176.9827 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 โดยมีรายละเอียดงบประมาณจําแนกตามโครงสร้าง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ดังน้ี 

1. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามกลุ่มงบประมาณ 
1) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ (แผนงานบุคลากร) จํานวน 4,349.7897 

ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จํานวน 388.0425 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.8 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.6 
ของงบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับบุคลากรทั้งหมด ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้างประจํา ค่าจ้าง
ช่ัวคราว ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และค่าตอบแทนที่เก่ียวกับบุคลากร 

2) กลุ่มรายจ่ายตามภารกิจพ้ืนฐานของหน่วยงาน (FUNCTION) จํานวน 1,874.6093 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จํานวน 654.0045 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 53.6 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
28.7 ของงบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วย 

(1) แผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 1,253.4846 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จํานวน 
394.8793 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.0 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.2 ของงบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วย 
งบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน วิจัย (ที่ไม่เข้าข่าย
วิจัยบูรณาการ) บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(2) แผนงานยุทธศาสตร์ จํานวน 621.1247 ล้านบาท บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 
259.1252 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 71.6 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.5 ของงบประมาณทั้งหมด เป็นรายการ
งบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ 

-  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน จํานวน 29.4818 ล้านบาท 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนสาธิต 9.4818 ล้านบาท และเงินอุดหนุนโครงการผลิตกําลังคนที่สอดคล้องกับ 10 Clusters 
20.000 ล้านบาท 

-  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี จํานวน 591.6429 ล้านบาท 
ได้แก่ โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 68.8000 ล้านบาท โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 24.9390 ล้านบาท โครงการบูรณาการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 6.000 ล้านบาท โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา 
ที่ขาดแคลน 17.8000 ล้านบาท และโครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข(งานรักษาพยาบาลเดิม) 
474.1039 ล้านบาท 

3) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (แผนงานบูรณาการ) (AGENDA) จํานวน 310.9608 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 865.0643 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.6 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.8 
ของงบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วยแผนงานบูรณาการ 4 แผนงาน ได้แก่ 

(1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จํานวน 
81.7218 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 75.8498 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.1 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
1.3 ของงบประมาณทั้งหมด 
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(2) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จํานวน 172.9949 ล้านบาท ลดลงจาก   
ปี 2561 จํานวน 73.7503 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.9 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6 ของงบประมาณทั้งหมด 

(3) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง จํานวน 1.5441 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 6.9742 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 81.9 และคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.02 ของงบประมาณทั้งหมด 

(4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จํานวน 54.7000 ล้านบาทลดลงจาก 
ปี 2561 จํานวน 700.4900 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 92.8 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.8 ของงบประมาณท้ังหมด 
ได้แก่ โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร 54.7000 ล้านบาท 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ  อน่ึง ที่ประชุมได้เสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
1. การเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานในปีงบประมาณ 2563 

ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลเพ่ิมขึ้น 

2. การรายงานข้อมูลตัวเลขงบประมาณในเอกสารการประชุม ควรพิจารณากําหนดจํานวน
ตัวเลขทศนิยมในเอกสารให้เหมือนกันทั้งฉบับ เช่น อาจจะกําหนดใช้ตัวเลขทศนิยมเพียง 2 ตําแหน่ง เป็นต้น และควร
หลีกเลี่ยงการใช้แผนภูมิสามมิติในการนําเสนอข้อมูล เพ่ือให้สามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายย่ิงขึ้น 

3. ปัจจุบันบางคณะ/หน่วยงานต้องนําเงินรายได้จํานวนมากมาใช้ในการบริหารงานในแต่ละปี 
แต่รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลงทุกปี ดังน้ัน การสร้างรายได้จากงานบริการวิชาการหรืองานวิจัย  
จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาอย่างเร่งด่วน 

 
6.5 ผลการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรี 

และผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief Ministers and Governors’ Forum: CMGF Secretariat Office) 
ศูนย์บริการวิชาการนําเสนอที่ประชุมว่าตามที่ประเทศไทยได้มีความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 

ได้แก่ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ตั้งแต่ปี 2536 
และภายหลังได้ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของท่ีประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด 
(Chief Ministers and Governors’ Forum: CMGF) น้ัน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
สํานักคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดสงขลา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัด
ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจึงได้ประชุมหารือเพ่ือจัดต้ังสํานักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุม
ระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ ม.อ. ได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการ CMGF เพ่ือทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ
กรอบการประชุม CMGF สนับสนุนทางด้านวิชาการ ขับเคลื่อน และเช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้แบบบูรณาการ รวมทั้งประสานการดําเนินงานระหว่างฝ่ายเลขานุการของกรอบมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด
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อย่างเป็นรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากกระทรวงมหาดไทยประจําปี พ.ศ. 
2556 - 2557 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 แบ่งเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 500,000 บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังสํานักงานฯ (CMGF) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 1,000,000 บาท มีบุคลากร
ดําเนินงาน 5 คน ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีๆ ละ 
3,000,000 บาท มีบุคลากรเพ่ิมขึ้นเป็น 7 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 
3,350,000 บาท ซึ่งฝ่ายเลขานุการ CMGF ได้มีผลการดําเนินงานที่สําคัญต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมลงพ้ืนที่สํารวจ
โครงการภายใต้แผนงาน IMT-GT ของจังหวัดในภาคใต้เพ่ือติดตามและเก็บข้อมูลสถานะความคืบหน้าของการ
ดําเนินโครงการกิจกรรมการประชุมเพ่ือติดตามและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา IMT-GT เพ่ือทบทวน ติดตาม 
พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ สําหรับเสนอต่อที่ประชุม CMGF อย่างเป็นทางการ การประสานงานการจัด
ประชุมร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ ได้แก่ การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ประสานงานโครงการความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT (Centre for IMT-GT Subregional Cooperation: CIMT) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือความย่ังยืน (Local Governments for Sustainability: ICLEI) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) ในการผลักดันและขับเคลื่อนโครงการระหว่างประเทศ และการทําหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการสนับสนุนบทบาทให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานการประชุมระดับ CMGF อย่างเป็นทางการ โดยมี
ภารกิจการหลักคือการเป็นผู้แทนนําเสนอโครงการจากระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ การประสานงาน 
การจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม และการจัดการงานด้านสารัตถะสําหรับการประชุมระดับ CMGF 
เป็นต้น ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ โดยที่ประชุมได้เสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
1. จากภาระหน้าที่ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดําเนินงานด้านฐานข้อมูลและการพัฒนาข้อมูลผ่านการ

จัดการสารสนเทศให้เป็นระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ เพ่ือบริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ประชากร อุตสาหกรรม แรงงาน 
สาธารณสุข ความยากจน การศึกษา โดยได้มีการประเมินการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การประเมินการพัฒนา  
ด้านการค้า และการประเมินการพัฒนาด้านการเกษตร 3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ น้ัน ที่ประชุมเห็นว่าข้อมูลดังกล่าว 
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณานําประเด็นสําคัญจากฐานข้อมูลของ CMGF มาดําเนินการ 
ให้เช่ือมโยงกับคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 
และประเทศชาติต่อไป อธิการบดีจึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการนําข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปพิจารณา โดยอาจจะประสานงานกับคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและสามารถนําข้อมูล/ประเด็น
สําคัญต่าง ๆ ที่ CMGF ดําเนินการไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป  

2. ขอให้ตรวจสอบแก้ไขตําแหน่งและรายช่ือของฝ่ายเลขานุการฯ CMGF ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งผู้ดูแลรับผิดชอบสํานักงานฝ่ายเลขานุการฯ 
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6.6 การแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์ 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องการแต่งต้ัง

ตําแหน่งศาสตราจารย์ น้ัน ที่ประชุม ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้พิจารณาแล้ว 
มีมติเห็นชอบให้นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังรองศาสตราจารย์แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์  
คณะแพทยศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจักษุวิทยา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็น
วันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง  

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
6.7 การพิจารณาคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตามที่ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2543 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 
มีมติมอบอํานาจการพิจารณาคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาจาก สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย 
และญี่ปุ่น ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งที่ประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยทราบ น้ัน อธิการบดีได้พิจารณา
คุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1) นายพธสน ใจห้าว สังกัดคณะศิลปศาสตร์ วุฒิ Ph.D. (English Language and Applied 
Linguistics) จาก University of Birmingham สหราชอาณาจักร ให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ 30,000 บาท ต้ังแต่
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 

2) นายศรัณยู กาญจนสุวรรณ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วุฒิ Ph.D. (Supply Chain & 
Logistics) จาก RMIT University ประเทศออสเตรเลีย ให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ 30,000 บาท ต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม 
2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
6.8 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 
ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอ

ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ซึ่ง ก.พ.อ. ได้กําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ดังน้ี 

- การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้สภาสถาบัน 
อุดมศึกษากําหนดช่ือสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว 
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- กรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจําเป็น และประสงค์จะกําหนดสาขาวิชา
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี ให้ขอ
ความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน 

- กรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ    
โดยไม่ได้ระบุสาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์น้ี หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเช่ียวชาญของผู้น้ัน
อย่างแท้จริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้วให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศน้ี ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่ถือเป็นการข้ามสาขาวิชา อันเป็นเหตุให้ต้องกําหนดตําแหน่ง 
ทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 

- กรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไว้แล้วและอยู่
ระหว่างการพิจารณา ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนดสาขาวิชาให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.9 การจัดทําข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของส่วนงานเพ่ือเป็นหลักฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี 2561   

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
ได้พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใส
โดยใช้ช่ือว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลมุการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติต้ังแต่การบริหารงาน
ของผู้บรหิารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงานโดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผย
ข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงการประเมนิวัฒนธรรมในหน่วยงานท่ีมุ่งเน้นการสร้างเสรมิ
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีสะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยมีกรอบการประเมินแบ่งเป็น 5 ดัชนี  ดังน้ี 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
2) ดัชนีความพร้อมผิด (Accountability Index) 
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
สําหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency 

Assessment: EBIT) เป็นการประเมินจากระบบการดําเนินงานของหน่วยงาน 
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2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (ทั้งน้ี กําหนดให้
ทุกส่วนราชการจัดส่งข้อมูลให้สํานักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561) 

3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 

คณะทํางานจัดทําข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติขอความร่วมมือให้ทุกส่วนงานจัดทําข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (วันที่ 1 ตุลาคม 2560) ขอให้นําข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแสดงบนหน้าแรก   
ของเว็บไซต์ของส่วนงาน ทั้งน้ี ขอให้ส่วนงานดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เพ่ือเป็นข้อมูล  
และหลักฐานให้ สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป 
  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
6.10 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร : Health Assessment in PSU personnel in the Year 2017 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ให้ดําเนินการส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากร
ในองค์กร 2 ปี ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2561 และได้ขยายเวลาโครงการอีก 6 เดือน จนถึงเดือน
เมษายน 2562 น้ัน มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร:Health Assessment in PSU personnel in 
the Year 2017 : HAPPY 2017 (โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) โดยจะมีการ
ตรวจสุขภาพบุคลากร จํานวน 7,000 คน ตามโครงการวิจัยการสํารวจสุขภาวะในบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปี 2560 ซึ่งเป็นการศึกษาระยะยาว โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภมัย  สุนทรพันธ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้วิจัยหลัก ขณะนี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการและมีข้อมูลสมบูรณ์แล้วจํานวน 1,400 คน
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ อน่ึง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะแจ้งว่า

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการ
ประสานงานวิชาการให้กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หากมหาวิทยาลัยต้องการ
ดําเนินการโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างต่อเนื่อง หรือต้องการยกระดับ   
การแก้ปัญหาสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เช่น การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่หรือปลอดเหล้า 
เป็นต้น มหาวิทยาลัยสามารถแจ้งไปยัง สจรส. ม.อ. ให้ประสานงานกับ สสส. เพื่อให้การสนับสนุนการดําเนินงาน  
ในเรื่องดังกล่าวได้ 

 




