
รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 381(1/2560) 

วนัเสาร์ท่ี 14 มกราคม 2560  
ณ ห้องประชมุศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชัน้ 5  

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) กรุงเทพฯ 
---------------------------------- 

 
ผู้มาประชมุ 

1. นายชวน  หลีกภยั     ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา   นายกสภามหาวิทยาลยั 
3. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั   อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
4. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
7. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
8. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
9.  นายวิจิตร  ณ ระนอง     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
10. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
11. ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

นายบญัญัต ิ จนัทน์เสนะ 
12. อธิการบดี      กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ชศูกัดิ์  ลิ่มสกลุ 
13. รองอธิการบดี                 กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวฒันา 

14. รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา     กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์จฑุามาส  ศตสขุ 

15. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้วประดบั 

16. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
และศษิย์เก่าสมัพนัธ์  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สพุจน์  โกวิทยา 
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17. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลยั               
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภทัร  อยัรักษ์ 

18. รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
อาจารย์บญุประสิทธ์ิ  กฤตย์ประชา 

19. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์ 

20. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบตัิ 

21. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

วิทยาเขตปัตตานี 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง 

22. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์บดนิทร์  แวลาเตะ 
23. รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ภวูดล  บตุรรัตน์ 
24. อาจารย์พฤฒ  ยวนแหล   

ผู้ชว่ยอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 
ปฏิบตัิการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

25. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

26. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั          
รองศาสตราจารย์อดุมผล  พืชน์ไพบลูย์  

27. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชตเิกียรติ   

28. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกรินทร์  สงัข์ทอง 

29. คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน 

30. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บษุบง  ชยัเจริญวฒันะ 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/StaffDetailchk.asp?STAFF_ID=0000505
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31. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวีศกัดิ ์ นิยมบณัฑิต 

32. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิริรัศมิ์  ป่ินสวุรรณ 

33. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต 

34. คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ 

35. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม 

36. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์ 

37. คณบดีคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศกัดิ์ 

38. คณบดีคณะศลิปศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กานดา  จนัทร์แย้ม 

39. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วลกัษณ์กมล  จา่งกมล 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร กรรมการสภามหาวิทยาลยั       

40. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ 

41. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ 

42. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุอารี  วิบลูย์พงศ์ 

43. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

44. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ผจญ  คงเมือง 
รองคณบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะนิตศิาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

45. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พนัธ์  ทองชมุนมุ 
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46. คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สชุาดา  ทิพย์มนตรี      

47. รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกลุ 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

48. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภยั 

49. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ 

50. รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

51. ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ยโูซะ  ตาเละ 

52. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์นิทศัน์  เพราแก้ว 

53. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนภเูก็ต   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ 

54. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วนัวิสาข์  ธรรมมานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

55. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สทุธิศกัดิ์  ดือเระ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

56. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกือ้กลู  สนุนัทเกษม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

57. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วราย ุ บญุปกครอง กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

58. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษา              กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกลุ 

59. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง  

60. ผู้อ านวยการกองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางสวุิมล  คงพล 
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61. หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 
 

ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
2. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. นายสราวธุ  เบญจกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั           

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา 
7. รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ 
8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภเูก็ต  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะวิเทศศกึษา 
รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู 

9. คณบดีคณะแพทยศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พฒุิศกัดิ ์ พทุธวิบลูย์  

10. คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกลุ 

11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐัวิทย์  พจนตนัติ 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

12. หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นายทวาทศ  สวุรรณโร 

 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตัิ      หวัหน้าผู้ตรวจสอบ หนว่ยตรวจสอบภายใน 
2. นายสิทธิศกัดิ ์ สมบตัยิานชุิต      ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
3. นางนิษณา  เหมกลุ      ผู้อ านวยการกองคลงั 
4. นายแดง  โฉมทอง      ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา 
5. นายนิตธิร  ช านาญเมือง      ผู้อ านวยการกองอาคารสถานท่ี 
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6. นางสาววนิดา  ตนัตธิรรมภษิูต      ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

7. นายคมกริช  ชนะศรี      รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการ 
      กองกิจการนกัศกึษา 

8. นางมาลี  หงัสพฤกษ์      หวัหน้างานวิจยัสถาบนั กองแผนงาน 
 
เร่ิมประชมุเวลา 09.00 น. 

เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว  ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
ประธานท่ีประชมุกล่าวเปิดประชุม และเน่ืองในโอกาสขึน้ปีใหม่ ประธานท่ีประชมุได้อวยพรปีใหม่กรรมการ     
สภามหาวิทยาลัยว่าขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ        
พระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รวมทัง้ความมุ่งมัน่ตัง้ใจมานะอตุสาหะและความซ่ือสตัย์
สุจริตในการท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านและเจ้าหน้าท่ี          
ท่ีช่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้มีก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังปัญญา และก าลังสติท่ีจะด าเนินการทุกอย่าง      
ให้ส าเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์กับส่วนรวมอย่างกว้างขวาง เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ขอให้ทกุท่านมีความสุขในปีใหม่และตลอดไป ต่อจากนัน้ ได้แนะน ารองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัใหม่ และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงันี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
1.1  กรรมการท่ีขอลาประชมุ 

ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่การประชมุสภามหาวิทยาลยัในครัง้นีมี้กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ทรงคณุวฒุิขอลาการประชมุ จ านวน 5 ราย ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
2. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ 
3. ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว  
4. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ     
5. นายสราวธุ  เบญจกลุ 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

1.2  สรุปการได้รับจดัสรรผู้กู้กยศ. รายใหมปี่การศกึษา 2557 - 2559 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดสรรจ านวนผู้ กู้ รายใหม่ กยศ.        

ปีการศกึษา 2559 ให้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ใช้ส าหรับกู้ ยืมรวม 5 วิทยาเขต จ านวน 416 ราย เป็นเงิน
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จ านวน 22,780,656 บาท ซึ่งมีสดัส่วนลดลงจากปีการศกึษา 2558 ถึงร้อยละ 56 นัน้ มหาวิทยาลยัได้เสนอ
ขออนมุตัิจ านวนรายและจ านวนเงินเพิ่มเติมไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา จ านวน 935 ราย 
จ านวนเงิน 58,607,600 บาท รวมถึงได้รายงานสภาพปัญหาดงักล่าวให้ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลยัรับทราบ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทราบว่า  
ได้รับการจดัสรรเพิ่มจ านวน 955 ราย จ านวน 52,206,030 บาท โดยได้รับจดัสรรกลุ่มสงัคมศาสตร์จ านวน
รายมากกว่าจ านวนท่ีเสนอขอ 20 ราย ส่วนจ านวนเงินถูกปรับลดลง แต่ไม่ส่งผลกระทบในการให้กู้ ยืม 
นกัศกึษาท่ีขอกู้ ยืมได้รับการจดัสรรให้กู้ ยืมทกุคน 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

1.3  การทจุริตสอบเข้าโรงเรียนนายสิบต ารวจ 
จากกรณีท่ีได้มีข่าวการทุจริตสอบเข้าโรงเรียนนายสิบต ารวจ โดยจ้างนักศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งไปเข้าสอบ นัน้ อธิการบดีได้แจ้งว่าจากการตรวจสอบข้อมูลยังไม่มีรายช่ือ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะติดตามข้อมูลอย่า งต่อเน่ือง 
ประธานท่ีประชุมมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการป้องปราม ควรแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
เพ่ือมิให้นกัศกึษากระท าความผิดในลกัษณะนี ้ซึ่งเป็นความผิดกฎหมายอาญา และผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาจาก
มหาวิทยาลยัต้องเป็นคนดี หากนกัศกึษากระท าความผิดในลกัษณะนีม้หาวิทยาลยัควรลงโทษให้พ้นสภาพ
ความเป็นนกัศกึษา              

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ครัง้ท่ี 380(10/2559)     
เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 
3.1  การขอแก้ไขช่ือปริญญา หลกัสตูรปรัชญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก 

หลกัสตูรนานาชาติ/หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2557 บณัฑิตวิทยาลยัสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจดัการ

ภยัธรรมชาตอินัดามนั (ESSAND) 

ตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 380(10/2559) เม่ือวนัท่ี 17 
ธันวาคม 2559 มีมติเห็นชอบและอนมุตัิการขอเพิ่มเง่ือนไขทดแทนการออกปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา การขอเปิด
รายวิชา การขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและการขอแก้ไขช่ือปริญญาของสภาวิทยาเขตภูเก็ต แล้วนัน้ 
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เน่ืองจากในเอกสารดังกล่าวหน้าท่ี 4 ข้อท่ี 6 การขอแก้ไขช่ือปริญญา หลักสูตรปรัชญามหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 บัณฑิต
วิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน  (ESSAND) ในตาราง
หลักสูตรล าดับท่ี 1 ในช่องใหม่เขียนว่า “หลักสูตรปรัชญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก 
(หลกัสูตรนานาชาติ) Master of Philosophy Program in Earth System Science (M.Sc.)” วิทยาเขตภูเก็ต
ขอเปล่ียนแปลงแก้ไขช่ือปริญญาดงันี ้“หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก 
(หลักสูตรนานาชาติ) Master of Science Program in Earth System Science (M.Sc.)” เปล่ียนจากค าว่า 
“ปรัชญา (Philosophy)” เป็น “วิทยาศาสตร (Science)” 

 

ล ำดับที่ เดมิ ใหม่ 

 
1. 

หลกัสตูรปรัชญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลกัสตูรนานาชาติ) 
Master of Philosophy Program in Earth 
System Science (M.Sc.) 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลกัสตูรนานาชาติ) 
Master of Science Program in Earth System 
Science (M.Sc.) 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีเสนอ 
 

3.2  การขอแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยครัง้ท่ี 380(10/2559) เร่ือง การให้ความเห็นชอบ
หลกัสูตร การปิดหลกัสูตร การเปิดรายวิชา การปรับรหสัรายวิชา เพิ่มรหสัรายวิชา เปล่ียนแปลงการวดัและ
ประเมินผล รายวิชา และการปิดรายวิชา การปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูร และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ตามข้อสงัเกต
ของสกอ. และการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูรของสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่ 

ตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 380(10/2559) เม่ือวันท่ี 17 
ธันวาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติการให้ความเห็นชอบหลักสูตร การปิดหลักสูตร การเปิดรายวิชา  
การปรับรหัสรายวิชา เพิ่มรหัสรายวิชา เปล่ียนแปลงการวัดและประเมินผลรายวิชา และการปิดรายวิชา    
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามข้อสังเกตของ  สกอ. และการเปล่ียนแปลง
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ แล้วนัน้ เน่ืองจาก      
มีข้อผิดพลาดบางประการ จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัแก้ไข ดงันี ้ 

1. การเห็นชอบหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา จากเดมิจ านวน 8 หลกัสตูร เป็น 6 หลกัสตูร 
เน่ืองจากพิมพ์ซ า้หลกัสตูรท่ี 1 กบัหลกัสตูรท่ี 7 และหลกัสตูรท่ี 2 กบัหลกัสตูรท่ี 8 ดงันี ้
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เดมิ 
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำต)ิ  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. …. 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพวิเตอร์  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
3. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล และหลกัสตูร      
     ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. …. 
4. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
5. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีบรรจภุณัฑ์  
    หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. …. 
6. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์  
    หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
7. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำต)ิ  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. …. 
8. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพวิเตอร์  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 

แก้ไขเป็น 
การเห็นชอบหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา จ านวน 6 หลกัสตูร ดงันี ้
1. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  
    หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. …. 
2. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
    หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
3. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล และหลกัสตูร 
    ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. …. 
4. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
5. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีบรรจภุณัฑ์  
    หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. …. 
6. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์  
    หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
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2. การเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร  
ของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา ดงันี ้

จากเดิม หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
แก้ไขเป็น “หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554” 

จากเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....  แก้ไขเป็น “หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อม หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559” 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมตัิ ตามท่ีเสนอ  
เน่ืองจากการเสนอขอแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยเร่ืองหลกัสูตรและการเปล่ียนแปลง

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร เกิดจากความผิดพลาดในการจดัท าเอกสาร มีการพิมพ์ผิด พิมพ์ซ า้ ดงันัน้ จึงขอให้
เจ้าหน้าท่ีทกุฝ่ายท่ีรับผิดชอบเร่ืองนี ้มีความละเอียดรอบคอบในการจดัท าเอกสารเสนอสภามหาวิทยาลยัมากขึน้ 
และไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนีอี้ก แต่หากมีกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในลักษณะดงักล่าว 
ประธานท่ีประชมุได้ขอให้สภามหาวิทยาลยัมอบอ านาจให้นายกสภามหาวิทยาลยัรับเร่ืองดงักล่าวไปด าเนินการ
แก้ไขโดยไมต้่องน าเสนอสภามหาวิทยาลยั 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1  การช่วยเหลือเยียวยานกัศกึษาท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์อทุกภยัภาคใต้ ปี 2560 
สืบเน่ืองจากปัญหาอทุกภยัภาคใต้ ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2559 ตอ่เน่ืองจนถึงเดือน

มกราคม 2560 ส่งผลให้นักศึกษาท่ีครอบครัวอยู่ในพืน้ท่ีประสบอุทกภัย ไม่มีรายได้ บ้านเรือนและทรัพย์สิน    
พืน้ท่ีการเกษตรเสียหาย มีการยกเลิกการจ้างงาน ท าให้นกัศึกษาบางคนได้รับความเดือดร้อนด้านการเงิน  
ซึง่ขณะนีม้หาวิทยาลยัได้ด าเนินการส ารวจนกัศกึษาท่ีได้รับผลกระทบฯ สง่แบบส ารวจให้มหาวิทยาลยั ตัง้แต่
วันนีจ้นถึงวันท่ี 30 มกราคม 2560 เพ่ือมหาวิทยาลัยจะหาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา           
กลุ่มดงักล่าวตอ่ไป ทัง้นีม้หาวิทยาลยัได้มีประกาศเล่ือนการเปิดภาคการศกึษาท่ี 2 ออกไป 1 สปัดาห์ เพ่ือให้
นกัศกึษาช่วยเหลือผู้ปกครองท่ีได้รับผลกระทบ และจากความไม่สะดวกในการเดินทาง ส าหรับมาตรการในการ
ชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์อทุกภยั  มีดงันี ้

1. คา่ธรรมเนียมการศกึษา 
 1.1 กรณีครอบครัวไม่สามารถหาเงินช าระค่าธรรมเนียมได้ทันตามก าหนด 

พิจารณาผอ่นผนัคา่ธรรมเนียมการศกึษาให้แก่นกัศกึษาดงักลา่วเป็นกรณีพิเศษ 
 1.2 กรณีครอบครัวไม่สามารถหาเงินช าระคา่ธรรมเนียม พิจารณาให้ทนุการศกึษา

ประเภทยกเว้นคา่ธรรมเนียมการศกึษา 
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2. จดัสรรทนุการศกึษาแบบให้เปลา่ (อาศยัตามเกณฑ์การชว่ยเหลือนกัศกึษา          
ท่ีประสบอทุกภยั เม่ือปีพ.ศ. 2553) 

  2.1 นกัศกึษาท่ีได้รับผลกระทบระดบัมาก ให้ทนุการศกึษามลูคา่ 2,500 บาท 
  2.2 นกัศกึษาท่ีได้รับผลกระทบระดบัปานกลาง ให้ทนุการศกึษามลูคา่ 2,000 บาท 
  2.3 นกัศกึษาท่ีได้รับผลกระทบระดบัน้อย ให้ทนุการศกึษามลูคา่ 1,000 บาท 

3. ทนุท างานแลกเปล่ียน 
  - พิจารณาให้ทุนท างานแลกเปล่ียน ชั่วโมงละ 40 บาท หรือพิจารณาเพิ่มอัตรา

คา่ตอบแทนในอตัราท่ีสงูขึน้ 
นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยได้รายงานการช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย ระหว่างวันท่ี         

6 -13 มกราคม 2560 ดงันี ้
 

วิทยาเขต พืน้ท่ีชว่ยเหลือ จงัหวดั อ าเภอและต าบล 
ถงุยงั
ชีพ 
(ถงุ) 

น า้ด่ืม 
(ขวด) 

ยา 
(ชดุ) 

ยอดเงิน
บริจาค 
(บาท) 

หาดใหญ่ 
 

- ต าบลบางศาลา อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
- ต าบลล าป า  อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ 
- อ าเภอบางแก้ว อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ 
- อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ 
- ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 
- ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ 
- ต าบลทา่แค อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลงุ 
- อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวดัสงขลา 
- ต าบลรามแก้ว อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
- หมูท่ี่ 3 และหมูท่ี่ 6 ต าบลระโนด อ าเภอระโนด  
  จงัหวดัสงขลา 
- พืน้ท่ีหมูท่ี่ 2 ต าบลคลองรี อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
- ต าบลคขูดุ อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
- ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 
 
 
 

7,430 

 
 
 
 

15,400 

 
 
 
 
 
 

20,527 
(รวมชดุ
รักษา
ภายใน
และ

ภายนอก) 

 

 
 
 
 

898,284.75 

 
 
 



 

- 12 - 
 

วิทยา
เขต 

พืน้ท่ีชว่ยเหลือ จงัหวดั อ าเภอและต าบล 
ถงุยงั
ชีพ 
(ถงุ) 

น า้ด่ืม 
(ขวด) 

ยา 
(ชดุ) 

ยอดเงิน
บริจาค 
(บาท) 

สรุาษฎร์
ธานี 

- บ้านหวัหมากล่าง ต าบลช้างขวา อ าเภอกาญจนดษิฐ์ 
- ต าบลมะขามเตีย้ อ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- บ้านทบัท้อน ต าบลทุง่กง อ าเภอกาญจนดษิฐ์  
- องค์การบริหารสว่นต าบลมะขามเตีย้ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- ปอ้มทางหลวงกาญจนดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- บ้านบอ่น า้ร้อน ต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดิษฐ์          
  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- องค์การบริหารสว่นต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดษิฐ์ 
- อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- อนามยัทา่ทอง อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี  
  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- ต าบลคลองสระ อ าเภอกาญจนดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- ต าบลทา่อแุท อ าเภอกาญนดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- ต าบลชลคราม อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- อ าเภอวิภาวดี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- อ าเภอพระแสง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

386,989.86 

ภเูก็ต - วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 
- อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

1,724 20,400 - 116,911.66 

ตรัง - ถนนทา่กลาง ต าบลทบัเท่ียง จงัหวดัตรัง 
- ต าบลนาทา่มใต้ อ าเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 
- ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 
- ต าบลควนธานี อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
- ต าบลบางหมาก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
- ต าบลบางรัก อ าเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 

578 5,964 500 
(รวมชดุ
รักษา
ภายใน
และ

ภายนอก) 

57,653 
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วิทยา
เขต 

พืน้ท่ีชว่ยเหลือ จงัหวดั อ าเภอและต าบล 
ถงุยงัชีพ 
(ถงุ) 

น า้ด่ืม 
(ขวด) 

ยา  
(ชดุ) 

ยอดเงิน
บริจาค (บาท) 

ปัตตานี - วดัสระประดิษฐ์ ต าบลโพธ์ิทอง อ าเภอทา่ศาลา   
  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
- บ้านนาราย ต าบลมะมว่งสองต้น อ าเภอเมือง  
  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
- ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
- บ้านคนัธง ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง  
  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
- ต าบลทา่หงิว อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
- บ้านนกวกั ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ  
  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
- อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
- อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

1,400 - - 207,740 

รวม 5 จังหวัด  22 อ ำเภอ  35 ต ำบล 12,132 45,764 22,027 1,667,579.75 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามท่ีเสนอ  
นอกจากนีท่ี้ประชมุได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้ 
1. มหาวิทยาลัยควรจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีมหาวิทยาลัยได้ไป

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครัง้นี ้ให้ประชาชนและชุมชนในภาคใต้ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยมีการ
ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารทางส่ือตา่ง ๆ ทกุชอ่งทาง และควรใช้โอกาสนีส้ร้าง Brand ของมหาวิทยาลยั 

2. เหตุการณ์อุทกภัยท่ีเกิดขึน้สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของมหาวิทยาลัย       
ในการสอนความรับผิดชอบและความไม่ดูดายต่อท้องถ่ินภาคใต้ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสืบสาน     
พระราชปณิธานสมเดจ็พระบรมราชชนกท่ีให้เน้นประโยชน์ของเพ่ือนมนษุย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง ควรมีการยกย่องผู้ ท่ี
มีผลงานเดน่เป็นพิเศษในการเข้าไปมีสว่นร่วมชว่ยเหลือ เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

3. มหาวิทยาลยัควรมีบทบาทในเร่ืองวิจยัและนวตักรรม ควรศกึษาวิจยัการเตรียมความ
พร้อมต่อวิบตัิภยั มีการเก็บข้อมลูเชิงสงัคมวิทยา เพ่ือให้มีระบบการจดัการท่ีดี ท าอย่างไรท่ีป้องกนัไม่ให้เกิด
ปัญหารุนแรง เพราะภยับางอย่างเกิดจากธรรมชาติ แตบ่างส่วนเกิดจากน า้มือมนษุย์ ฝ่ายวิจยัของมหาวิทยาลยั
ควรจะพิจารณาเร่ืองนี ้และระดมบุคลากรจากทุกคณะ/หน่วยงาน ทัง้สายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มาร่วมจดัท าโครงการ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยตัง้อยู่ในภาคใต้ มหาวิทยาลยัจึงควรพิจารณาว่าจะสามารถ
ช่วยเหลือภาคใต้ได้อย่างไร นอกจากมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ วิจัยแล้ว อาจจะเป็นแกนกลางในการท างาน
ร่วมกบัหนว่ยงานและบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทัง้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมท างาน 
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4. ควรมีนกัวิชาการท่ีเช่ียวชาญด้านภยัธรรมชาติเสนอข้อคิดเห็น และให้ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน มีความเป็นกลาง และเป็นท่ีเช่ือถือของสงัคม น าความรู้ท่ีมีอยู่ไปชว่ยชมุชน เน่ืองจาก
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นแหล่งความรู้ท่ีดีท่ีสดุของภาคใต้ มีนกัวิชาการผู้ ท่ีรู้สภาพภูมิประเทศของภาคใต้
เป็นอยา่งด ี

5. ปัญหาอทุกภยัควรจะมีการศกึษาอย่างจริงจงั ซึ่งท่ีผ่านมามหาวิทยาลยัมีบุคลากร 
อาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านนี ้ปัญหาอทุกภัยเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน และเกิดจากหลายปัญหา 
เชน่ ปัญหาผงัเมือง การก่อสร้าง เป็นต้น 

6. ในอนาคตจะมีปัญหาการขาดแคลนน า้อุปโภคและบริโภค จึงควรจะมีการศึกษา
วิธีการกกัเก็บน า้ฝนไว้ใช้ 

7. ควรมีการศึกษาข้อมูลเร่ืองคอคอดกระ ซึ่งเป็นประเด็นท่ีตา่งชาติได้ให้ความสนใจ 
มหาวิทยาลยัควรจะศกึษาวา่หากมีการขดุคอคอดกระจะมีข้อดีข้อเสีย และมีประโยชน์อยา่งไร 

ทัง้นี ้ประธานท่ีประชุมได้ขอให้ศาสตราจารย์นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภา    
เป็นผู้ ให้ค าปรึกษาและค าแนะน ากับฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลยัในเร่ืองการศึกษาวิจยัเก่ียวกับอุทกภัยและ
หลังจากระยะเวลา 6 เดือน ให้มหาวิทยาลยัจัดท าแผนการด าเนินงานเร่ืองดงักล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัย    
อีกครัง้หนึง่ 

     
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณา 

5.1  การสรรหาคณบดีคณะวิเทศศกึษา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา

ประกอบด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ปราณี กลุละวณิชย์
นายวิจิตร ณ ระนอง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะ 
การบริการและการท่องเท่ียว ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการ
สรรหาฯ ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่คณบดีคณะวิเทศศกึษาและน าเสนอผู้ เหมาะสมด ารง 
ต าแหนง่คณบดีคณะวิเทศศกึษาตอ่สภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาฯ  
ตามล าดบัดงันี ้

  1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขัน้ตอนการสรรหาฯ ให้คณะกรรมการ    
สรรหาฯ ทกุทา่นพิจารณา เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 

  2. คณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบคุลากรภายในพบบคุลากรคณะวิเทศศกึษา เพ่ือชีแ้จง
รายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 

  3. แจ้งหวัหน้าหนว่ยงาน 5 หน่วยงาน ในคณะวิเทศศกึษา คือ ส านกังานคณบดี สาขา
ไทยศกึษา สาขาจีนศึกษา สาขาวิเทศศกึษา ศนูย์ภาษานานาชาติ เพ่ือจดัด าเนินการให้ข้าราชการ พนกังาน
มหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้ ท่ีเทียบเท่าข้าราชการ ระดบัปฏิบตัิการหรือระดบัปฏิบตัิงานท่ีปฏิบตัิงาน 
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ในคณะวิเทศศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 ประชุมปรึกษาหารือกันในการ
เสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา หน่วยงานละไม่เกิน  3 ช่ือ พร้อมทัง้คดัเลือก
ผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมลูการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศกึษา ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 
2 คน (ผู้ ท่ีจะไปให้ข้อมูลประกอบด้วยหวัหน้าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทนหน่วยงานละ 1 คน) แล้วให้หวัหน้า
หนว่ยงานเสนอตอ่อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2559 

  4. แจ้งให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้ท่ีเทียบเท่าข้าราชการ
ระดบัปฏิบตัิการหรือระดบัปฏิบตัิงานท่ีปฏิบตัิงานในคณะวิเทศศกึษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นบัถึงวนัท่ี 22 
กรกฎาคม 2559 ซึ่งประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา ให้เสนอช่ือต่อ
อธิการบดีประธานกรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 ช่ือ หากผู้ ท่ีสมัครใจมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสรรหาฯ 
(นอกเหนือจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ แทนหน่วยงานให้แจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มเสนอช่ือผู้ด ารง
ต าแหนง่คณบดีคณะวิเทศศกึษา เสนอช่ือตอ่อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 

  5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั หากประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิเทศศกึษา เสนอช่ือคนละ 1 ช่ือ ภายในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 

  6. ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบคุลากรภายในเพ่ือพิจารณารายช่ือผู้ ท่ีจะเชิญมา
สนทนาต าแหน่งคณบดีคณะวิเทศศกึษา และเวียนวาระการประชมุให้คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอกพิจารณา 
ซึ่งมีผู้ ได้รับการเสนอช่ือ จ านวน 7 ราย คณะกรรมการสรรหามีมติให้เชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือ จากหน่วยงาน
ภายในคณะวิเทศศกึษาเป็นหลกั และมีการเสนอช่ือจากบคุลากรหรือกรรมการสภามหาวิทยาลยั ซึง่มีจ านวน 
3 ราย เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 

  7. ออกหนงัสือเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วมาสนทนา โดยแจ้ง
ให้ผู้ ท่ีจะตอบรับการสนทนาจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับแนวคิดนโยบาย แผนการด าเนินงาน และแนวทาง    
การบริหารคณะ เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากบัคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ
ภายในวนัท่ี 7 ตลุาคม 2559 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ จ านวน 1 ราย เม่ือวนัท่ี 19 
กนัยายน 2559 

  8. ออกหนงัสือแจ้งผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ได้รับการทาบทาม
มาเป็นคณบดี (ซึ่งไม่ใช่ผู้ เสนอช่ือตนเอง และไม่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั) โดยแจ้งการตอบรับภายใน
วนัท่ี 7 ตลุาคม 2559 มาให้ข้อมลูกบักรรมการสรรหาฯ 

  9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศึกษา
ประกอบด้วย หวัหน้าส านกังานคณบดี และผู้แทน หวัหน้าสาขา และผู้แทนสาขา ผู้สมคัรใจให้ข้อมลู ผู้ ได้รับ
การเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาไม่ได้รับการทาบทามเป็นคณบดี ผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนาและพิจารณา
กลัน่กรองผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่คณบดีคณะวิเทศศกึษา เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 
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  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศกึษาได้พิจารณาแล้วยงัไมมี่ผู้ เหมาะสมด ารง
ต าแหนง่คณบดีคณะวิเทศศกึษา 

  จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือ 
  1. ทราบผลการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศกึษา 
  2. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิเทศศกึษาใหม ่โดยเสนอขอ 

 แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาชดุเดมิซึง่ประกอบด้วย 
 1. อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
 2. ศาสตราจารย์ปราณี กลุละวณิชย์    กรรมการ 
 3. นายวิจิตร ณ ระนอง       กรรมการ 
 4. คณบดีคณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  กรรมการ   
 5. คณบดีคณะการบริการและการทอ่งเท่ียว   กรรมการ  
 6. คณบดีคณะศลิปศาสตร์     กรรมการ 
 7. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ กรรมการ 
 8. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี    เลขานกุาร 

  
  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบรายงานผลการด าเนินการสรรหา

คณบดีคณะวิเทศศกึษา ตามท่ีเสนอ และเห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหาชดุเดมิด าเนินการตอ่ไป  
  นอกจากนี ้ท่ีประชุมเห็นว่าหากไม่มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสรรหาฯ ขอให้

คณะกรรมการสรรหาชดุเดิมด าเนินการตอ่ไปได้ โดยไม่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา
ชดุเดมิอีก 

 
5.2  การสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
ประกอบด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช 
ศาสตราจารย์อาวุธ ศรีศุกรี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลยัมหิดล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการ
สรรหาฯ ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และน าเสนอผู้ เหมาะสม
ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ตอ่สภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ 

  1. มหาวิทยาลยัมีหนงัสือแจ้งเวียนก าหนดขัน้ตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ทกุทา่นพิจารณา เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 
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  2. คณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ 
เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2559 

  3. ออกหนงัสือแจ้งกลุ่มบุคลากรในคณะเทคนิคการแพทย์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากร
สายวิชาการ และกลุ่มบคุลากรสายสนบัสนนุ เพ่ือจดัด าเนินการให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังาน 
เงินรายได้ ท่ีเทียบเทา่ข้าราชการระดบัปฏิบตัิการหรือระดบัปฏิบตัิงาน ท่ีปฏิบตังิานในคณะเทคนิคการแพทย์ 
ประชมุปรึกษาหารือกนัในการเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กลุม่ละไม่เกิน 
3 ช่ือ พร้อมทัง้คดัเลือกผู้แทนกลุม่ ซึง่จะมาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ตอ่คณะกรรมการ
สรรหา กลุ่มละ 5 คน (ผู้ ท่ีจะมาให้ข้อมูลประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม 1 คน และผู้ แทนกลุ่ม 4 คน รวม 10 คน) 
แล้วให้หวัหน้ากลุ่มเสนอตอ่อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2559 เม่ือวนัท่ี 10 
ตลุาคม 2559 

  4. แจ้งให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้เทียบเท่าข้าราชการ
ระดบัปฏิบตักิารหรือระดบัปฏิบตัิงานท่ีปฏิบตัิงานในคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสม
จะด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เสนอช่ือได้โดยตรงตอ่อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ 
จ านวน 1 ช่ือ และหากผู้ ท่ีสมัครใจมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสรรหาฯ (นอกเหนือจากหัวหน้ากลุ่มหรือ
ผู้แทนกลุ่ม) ให้แจ้งความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรได้โดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ 
ภายในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2559 

  5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอช่ือจะด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ เสนอช่ือคนละ 1 ช่ือ ภายในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2559  

  6. ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบคุลากรภายในเพ่ือพิจารณารายช่ือผู้ ท่ีจะเชิญมา
สนทนาต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และเวียนวาระการประชมุให้คณะกรรมการภายนอกพิจารณา
รายช่ือผู้ ท่ีจะเชิญมาสนทนาต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีผู้ ได้รับการเสนอช่ือ จ านวน 7 ราย 
คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติให้เชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือจากกลุ่มบคุลากรเสนอช่ือ และกรรมการสภามหาวิทยาลยั
เสนอช่ือ ซึง่มีจ านวน 7 ราย เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

  7. ออกหนังสือเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วมาสนทนา    
โดยแจ้งให้ผู้ ท่ีจะตอบการสนทนาจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกับแนวคิด นโยบาย แผนการด าเนินงานและแนวทาง 
การบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากบัคณะกรรมการสรรหาฯ 
โดยแจ้งการตอบรับภายในวนัท่ี 9 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากบัคณะกรรมการ จ านวน 
4 ราย เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 

  8. ออกหนงัสือแจ้งผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมสรรหาฯ ไม่ได้ทาบทามมาเป็นคณบดี     
(ซึ่งไม่ใช่ผู้ เสนอช่ือตนเอง และไม่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั) โดยแจ้งการตอบรับภายในวนัท่ี 9 ธันวาคม 
2559 มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสรรหาฯ 
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  9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาฯ คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ ประกอบด้วย หวัหน้ากลุ่มบคุลากรสายวิชาการ และผู้แทน หวัหน้ากลุ่มสายสนบัสนุนและผู้แทน 
ผู้สมคัรใจให้ข้อมลู ผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ได้ทาบทามเป็นคณบดี ผู้ตอบรับการเชิญมา
สนทนาและพิจารณากลั่นกรองผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เม่ือวันที 15 
ธนัวาคม 2559 

  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ได้พิจารณาแล้วมีผู้ เหมาะสม
ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์แล้ว แตไ่ด้ขอเสนอถอนตวัในภายหลงั 

  จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือ 
  1. ทราบผลการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
  2. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ใหม ่โดยเสนอ 

 ขอแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาชดุเดมิ ซึง่ประกอบด้วย 
 1. อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
 2. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช    กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์อาวธุ ศรีศกุรี    กรรมการ 
 4. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล กรรมการ   
 5. คณบดีคณะแพทยศาสตร์        กรรมการ  
 6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์        กรรมการ 
 7. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ กรรมการ 
 8. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี    เลขานกุาร  
 

  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบรายงานผลการด าเนินการสรรหา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตามท่ีเสนอ และเห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหาชดุเดิมด าเนินการตอ่ไป  

  นอกจากนี ้ท่ีประชุมเห็นว่าหากไม่มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสรรหาฯ ขอให้
คณะกรรมการสรรหาชดุเดิมด าเนินการตอ่ไปได้ โดยไม่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา
ชดุเดมิอีก 

 
5.3  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในคราว
ประชุมครัง้ท่ี 49(6/2559) เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
มีมตเิก่ียวกบัการก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน 15 ราย ดงันี ้

1. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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 1.1 อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน 11 ราย 
  1.1.1 อาจารย์อรอนงค์  ลองพิชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วน  

  1.1.2 อาจารย์ปารมี  หนนูิ่ม พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน 

  1.1.3 อาจารย์วชัรี  สีห์ช านาญธุระกิจ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน 

  1.1.4 อาจารย์ยุทธพงศ์  เพียรโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลยั  ต าแหน่งอาจารย์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป   
ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน 

  1.1.5 อาจารย์กันยิกา  ช านิประศาสน์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา
ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน 

  1.1.6 อาจารย์อรพรรณ  อาญาสิทธ์ิ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจกัษุวิทยา 
ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 3 มิถนุายน 2558 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน 

  1.1.7 อาจารย์กนกพรรณ  เรืองนภา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากมุาร
เวชศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน 

  1.1.8 อาจารย์อารีเฟ็น  รัศมีศาสน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 18 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับ
เอกสารครบถ้วน 
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  1.1.9 อาจารย์เบญจ  ทองนวลจนัทร์ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 29 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะ
รับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน 

  1.1.10 อาจารย์สรวัฒน์  ทองสงวน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์      
คณะสตัวแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี  
14 ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน 

  1.1.11 อาจารย์จารียา  อรรถอนุชิต พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการส่ือสาร ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา    
นิเทศศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 12 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน 

 1.2 อนมุตัใิห้แตง่ตัง้รองศาสตราจารย์ จ านวน  1  ราย 

  1.2.1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฐ  มีเสน พนกังานมหาวิทยาลยั คณะแพทยศาสตร์    
ซึง่ขอก าหนดต าแหนง่เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ชีววสัด)ุ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 19 
เมษายน 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน 

 1.3 อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์ จ านวน  2  ราย 

  1.3.1 รองศาสตราจารย์ทิพวรรณ  เลียบส่ือตระกูล ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 
อดุมศึกษา ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนด 
ต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์โดยวิธีท่ี 1 สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 
2558 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน 

  1.3.2 รองศาสตราจารย์ศศิธร  พุมดวง ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดงุครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีท่ี 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 9 มิถนุายน 2559 ซึ่งเป็นวนัท่ีส่งผลงาน
ทางวิชาการประเภทหนงัสือฉบบัปรับปรุงแก้ไข 

 1.4 อนมุตัแิตง่ตัง้ต าแหนง่ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขัน้สงู จ านวน 1 ราย 
  1.4.1 ศาสตราจารย์รวี  เถียรไพศาล ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 

ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทนัตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขัน้สูง 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาช่องปาก ทัง้นีต้ัง้แต่วนัท่ี 8 มกราคม 2558  ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วน 

  2. การแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิฯ ประเมินผลงานทางวิชาการ พนกังานมหาวิทยาลยั 
 2.1 อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานทางวิชาการ รายอาจารย์

ธรรมรัตน์ แก้วมณี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ขอ 
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ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จ านวน 3 ราย ดงันี ้
  2.1.1 รองศาสตราจารย์ปาริฉตัร  หงสประภาส 
  2.1.2 รองศาสตราจารย์พชัรินทร์  ระวิยนั 
  2.1.3 รองศาสตราจารย์ศริิธร  ศริิอมรพรรณ    

  3. การพิจารณาทบทวนสาขาวิชา ในการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ รายอาจารย์ 
อะห์มดั ย่ีสุน่ทรง จากเดมิสาขาวิชาสงัคมศาสตร์ เป็นสาขาวิชาอดุมศกึษา 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งรายอาจารย์อะห์มัด  ย่ีสุ่นทรง       
ให้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอดุมศกึษา ตามท่ีเสนอ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามท่ีเสนอ นอกจากนีท่ี้ประชมุ

มีความคิดเห็นและข้อสงัเกตตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1. การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการบางรายใช้เวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 2 ปี 

มหาวิทยาลยัจึงควรจะมีกลไกและขัน้ตอนท่ีท าให้การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการใช้เวลาน้อยลงซึง่ปัญหา
ส่วนหนึ่งท่ีท าให้การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการใช้เวลานาน เกิดจากปัญหาการหาผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ (Reader) ในบางสาขาวิชาหาได้คอ่นข้างยาก รวมทัง้สาขาวิชาท่ีมีลกัษณะเป็นบรูณาการ 
แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลยัได้มีแนวคิดในการปรับปรุงขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการให้เหมาะสมมากยิ่งขึน้ ซึ่งท่ีประธานท่ีประชุมขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ
น าเสนอการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการตอ่ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ภายในระยะเวลา 
4 เดือน 

2. ผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นศาสตราจารย์แล้ว ควรจะมีผลงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์อย่าง
ตอ่เน่ือง ซึง่บางมหาวิทยาลยัมีกลไกท่ีสนบัสนนุให้ศาสตราจารย์สร้างผลงานท่ีเช่ือมโยงกบัภาคเอกชนหรือ
ภาคอตุสาหกรรม 

 
5.4  รายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานบริหารในรูปแบบกรรมการสภาวิทยาเขต 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 347(3/2556) เม่ือวนัท่ี 
30 มีนาคม 2556 เห็นควรให้มีการวางระบบบริหารวิทยาเขต โดยการแตง่ตัง้กรรมการสภาวิทยาเขต จากการ
มอบอ านาจของสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพ่ือให้แตล่ะวิทยาเขตสามารถขบัเคล่ือนให้เกิดการพฒันา
ท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีท่ีตัง้วิทยาเขต และตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขต 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 ให้มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
หลังจากใช้ข้อบงัคบัดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป    
โดยคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานในรูปแบบกรรมการสภาวิทยาเขต ประกอบด้วย ศาสตราจารย์อาวุธ 
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ศรีศกุรี ประธานกรรมการ และรองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวฒันา รองศาสตราจารย์ 
พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
กองแผนงาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร (ตามค าสัง่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ี 050/2558 เร่ือง
แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานในรูปแบบกรรมการสภาวิทยาเขต ลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2558) 

 บดันี ้รายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานบริหารในรูปแบบกรรมการสภาวิทยาเขต 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามวตัถุประสงค์ของการประเมินท่ีให้คณะกรรมการ 
ประเมินมีหน้าท่ีพิจารณาก าหนดหรือให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลการด าเนินงานในรูปแบบสภาวิทยาเขต 
และกรรมการสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ โดยการประเมินผลและประมวลความคิดเห็นจากกรรมการ 
สภาวิทยาเขตทัง้ 5 วิทยาเขต เก่ียวกบัผลการด าเนินงานบริหารในรูปแบบกรรมการสภาวิทยาเขต ซึง่เน้นข้อดี 
จุดอ่อน และผลท่ีเกิดจากการบริหารจัดการในรูปแบบกรรมการสภาวิทยาเขตของมหาลยัสงขลานครินทร์ 
ตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2556 ลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556  

 ผลการประเมิน 
 1. กำรวำงระบบบริหำรในรูปแบบกรรมกำรสภำวิทยำเขต เห็นวา่มีข้อดี/ผลดี ดงันี ้

 1) การมีสภาวิทยาเขตท าให้ระบบการบริหารวิทยาเขตชัดเจนเป็นระบบมากขึน้      
มีอ านาจเบ็ดเสร็จในระดบัหนึ่ง โดยมีวาระนโยบายแผนการพฒันา และยุทธศาสตร์การพฒันาเฉพาะพืน้ท่ี 
ในแตล่ะวิทยาเขต ทิศทางการวิจยั การจดัการเรียนการสอน และจดุเน้นวิทยาเขตตามพืน้ท่ี 

 2) ในอ านาจและหน้าท่ีกรรมการสภาวิทยาเขตเฉพาะเขตพืน้ท่ี กรรมการสภาวิทยาเขต
ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถเตรียมข้อมลูตา่ง ๆ ได้อยา่งครอบคลมุมาอธิบาย ชดัเจน ตรงประเดน็  

 3) การมีประธานสภาวิทยาเขตท่ีเป็นกรรมการสภาผู้ทรงคณุวฒุิของสภามหาวิทยาลยั
เป็นท่ียอมรับและวางใจของสภามหาวิทยาลยั  

 4) การมีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในพืน้ท่ี และความต้องการในเร่ืองความเช่ียวชาญ
ของกรรมการสภาวิทยาเขต โดยเฉพาะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในระดบัศาสตราจารย์ และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
ในพืน้ท่ีมีโอกาสร่วมกันพิจารณาข้อมลูของวิทยาเขตเบือ้งต้นได้มากขึน้ จะช่วยแก้ปัญหาพืน้ท่ีและท าให้ได้
ข้อมูลตามความต้องการของคนในพืน้ท่ีอย่างแท้จริง ได้ข้อมูลท่ีสะท้อนปัญหาเฉพาะเขตพืน้ท่ีและน าสู่     
สภามหาวิทยาลยัตอ่ไป  

 5) กรรมการสภาวิทยาเขตให้ความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ตอ่การพฒันาวิทยาเขต ท าให้
วิทยาเขตสามารถท างานได้ตรงตามความต้องการของท้องถ่ิน สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาวิทยาเขตและ
มหาวิทยาลยั  
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 6) ลกัษณะการท างาน 
     (1) การมีสภาวิทยาเขตท าให้การท างานมีความคล่องตวัมากขึน้  มีการพัฒนา

อยา่งก้าวกระโดด สามารถเปิดหลกัสตูรใหมท่ี่ตรงตามความต้องการของท้องถ่ินได้อยา่งแท้จริง และรวดเร็วขึน้ 
     (2) กรรมการสภาวทิยาเขตสามารถประชมุได้ทัง้ในเวลาและนอกเวลา สามารถ  

เย่ียมชม/ดกิูจกรรมของวิทยาเขตคณะ ภาควิชา หรือหนว่ยงานได้อยา่งทัว่ถึง  
     (3) สามารถส่ือสารกนัภายในวิทยาเขตได้ถกูต้อง ตรงไปตรงมา ท าความเข้าใจ

กนัได้ดีและทนัที  
 7) ท าให้การพิจารณาวาระตา่ง ๆ ของสภาวิทยาเขตท าได้อย่างชดัเจน  

 2. องค์ประกอบกรรมกำรสภำวิทยำเขต มีข้อดีและความเหมาะสม ดงันี ้
 1) องค์ประกอบของกรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก และตวัแทน

กรรมการสภาวิทยาเขต เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถครบถ้วนในทุก ๆ ศาสตร์ ทัง้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 2) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านวิชาการและตวัแทนท่ีมาจากผู้ทรงคณุวฒุิในท้องถ่ิน
มีศกัยภาพและคณุภาพสงู ให้ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กรรมการสภาวิทยาเขต 

 3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจ าเป็นมากส าหรับ
วิทยาเขต ท าให้เกิดความก้าวหน้าในการด าเนินการแบบก้าวกระโดดในบางวิทยาเขต และวิทยาเขตมีความ
เข้มแข็งและคลอ่งตวัในการด าเนินงานในวิทยาเขต 

 4) คณุสมบตัิของกรรมการสภาวิทยาเขต จ านวนและสดัส่วนไม่ใช่ประเด็นส าคญั 
แต่คุณภาพและศักยภาพของกรรมการสภาวิทยาเขตเป็นปัจจัยส าคัญ เช่น กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชนท้องถ่ิน จะต้องพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความสนใจต้องการพัฒนา
พืน้ท่ี พฒันาการศกึษา และมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในทกุด้าน 

 5) ประธานสภาวิทยาเขตมีความส าคญัมาก จ าเป็นต้องเป็นบคุคลท่ีมีศกัยภาพสงู
มีความรู้ทางวิชาการ การบริหาร และทราบความจ าเป็นของท้องถ่ินอยา่งแท้จริง  

 3. อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรสภำวิทยำเขต มีข้อดี ดงันี ้
 1) มีวาระเพ่ือพิจารณาก าหนดทิศทางนโยบายการมีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมส าหรับ

วิทยาเขต ให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง การยุบรวม หลกัสูตรการศึกษาและรายวิชาได้อย่าง
ละเอียดและชดัเจน สอดคล้องกบัพืน้ท่ีและจดุเน้นของวิทยาเขต  

 2) ให้ข้อเสนอแนะและการด าเนินงานการจัดหาเงินทุนและแหล่งทุน แม้ว่ าการ
ด าเนินงานอาจไม่ชดัเจน แต่กรรมการสภาวิทยาเขตส่วนใหญ่มีเครือข่าย และเช่ือมโยงภารกิจเพ่ือเข้าถึง
แหล่งเงินในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย การแนะน าแหล่งทุนท่ีสอดคล้องกับภารกิจและ
ทิศทางของมหาวิทยาลยั 
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 3) ได้มีการน าวาระนโยบายก าหนดยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานด้านวิชาการ
และวิจยัของวิทยาเขตให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายของมหาวิทยาลยั และจุดเน้นของวิทยาเขต เข้าสู่วาระ
การประชุมเพ่ือพิจารณาในทุกวิทยาเขต ตามศกัยภาพความพร้อม การพัฒนา และการแก้ปัญหาเชิงพืน้ท่ี 
โดยมีการด าเนินงานตามด้านแผนพฒันาวิทยาเขต/ยทุธศาสตร์การพฒันา ด้านวิชาการ ด้านวิจยั และด้าน
การบริหาร/บคุลากร 

 4. ข้อเสนอแนะรูปแบบในกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรสภำวิทยำเขต            
มีข้อเสนอแนะในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้ 

 1) คุณสมบัติและสัดส่วนของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ เช่น ตัวแทนกรรมการสภา
วิทยาเขต ทัง้ในเร่ืองจ านวน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภายนอก การตระหนักถึงผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้
ครอบคลุมในวิชาการและศาสตร์ต่าง ๆ และผู้ ทรงคณุวุฒิของสภามหาวิทยาลยั ควรไปด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการสภาวิทยาเขตใดวิทยาเขตหนึ่งด้วยอย่างน้อย 2 วิทยาเขต เพ่ือท าให้การท างานของสภาวิทยาเขต  
มีความเช่ือมโยงกบัสภามหาวิทยาลยั ฯลฯ  

 2) โครงสร้างคณะกรรมการสภาวิทยาเขตท่ีเช่ือมโยงกับ พ .ร.บ. มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 (ฉบบัใหม)่ ได้แก่  

- สภามหาวิทยาลยัควรพิจารณาโครงสร้างและวิธีการด าเนินการให้สอดรับกับ 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 (ฉบบัใหม)่ ซึง่ก าหนดไว้ใน มาตรา 42 และ 43  

- สภามหาวิทยาลยั อาจก าหนดให้คณะกรรมการสภาวิทยาเขตเป็นชดุเดียวกับ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต และก าหนดหน้าท่ีเพิ่มเติมตามท่ีสภามหาวิทยาลยัมอบหมายไว้ในข้อบงัคบั
ของมหาวิทยาลยั เพ่ือให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพและลดความซ า้ซ้อนในการด าเนินงานก็ได้ กรณี
ท่ีต้องการให้ภารกิจด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการเป็นเร่ืองเดียวกัน หรืออาจแยกภ ารกิจ           
โดยก าหนดให้สภาวิทยาเขตมีอ านาจและหน้าท่ีเชิงนโยบาย ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาด้าน
วิชาการ วิจยั บริการวิชาการ และพิจารณาก าหนดทิศทางนโยบายการมีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมส าหรับวิทยาเขต
นัน้ ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายมหาวิทยาลัย และจุดเน้นของวิทยาเขต และให้มีกรรมการประจ า
วิทยาเขตท าหน้าท่ีในการบริหารงานทัว่ไปของสว่นงานในแตล่ะวิทยาเขต 

 3) กระบวนการกลั่นกรองวาระก่อนน าเสนอเข้าสู่ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย     
การด าเนินการเสนอวาระต่าง ๆ จากคณะกรรมการสภาวิทยาเขตทุกวิทยาเขตเข้าสู่การพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลยั นัน้ สภามหาวิทยาลยัควรเพิ่มกระบวนการกลั่นกรองการด าเนินงานของคณะกรรมการสภา
วิทยาเขต ก่อนน าเสนอเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลยัในเร่ืองตา่ง ๆ  
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 5. จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกรรมกำรสภำ
วิทยำเขต  

 5.1 จดุแข็ง 
1) สภาวิทยาเขตมีโอกาสร่วมกนัพิจารณาข้อมลูของวิทยาเขตเบือ้งต้นได้มากขึน้

ท าให้เห็นการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ ภารกิจของแตล่ะวิทยาเขตท่ีชดัเจนและตรงประเดน็  
2) การด าเนินการสว่นใหญ่จะสิน้สดุท่ีคณะกรรมการสภาวิทยาเขตของแตล่ะ 

วิทยาเขต ชว่ยลดภาระงานของสภามหาวิทยาลยั และมีรูปแบบการประชมุ/ด าเนินการซึ่งท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั
ไม่สามารถด าเนินการได้ เป็นการสร้างบรรยากาศในการท างานได้ดี เน่ืองจากผู้ทรงคณุวฒุิมาประชมุท่ีวิทยาเขต
และเอือ้อ านวยตอ่การพฒันาหลกัสตูรในแตล่ะวิทยาเขต 

3) ประธานสภาวิทยาเขตมาจากสภาผู้ทรงคณุวุฒิของสภามหาวิทยาลยั มีผลต่อ
การขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาวิทยาเขต ท าให้สภามหาวิทยาลัยให้ความไว้วางใจ เน่ืองจาก 
ต าแหน่งนีส้ าคญัมาก เป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีศกัยภาพ ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถทัง้เชิงบริหารและ
วิชาการ  

4) กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ในพืน้ ท่ี มีศักยภาพในการผลักดันการท างาน          
ในวิทยาเขต โดยเฉพาะผู้ทรงคณุวฒุิท าหน้าท่ีในสภาวิชาการการพิจารณาหลกัสตูรได้ตามความต้องการของ
ท้องถ่ิน ท าให้มีความก้าวหน้ามากขึน้ และพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความ
ต้องการในแต่ละวิทยาเขต มีส่วนท าให้มหาวิทยาลยัสามารถสร้างความสมัพันธ์กับภาครัฐและเอกชนได้ดี
ยิ่งขึน้ เชน่ หอการค้า องค์การบริหารสว่นจงัหวดั องค์การบริหารสว่นต าบล การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น 

 5.2 จดุอ่อน 

1) กรรมการสภาวิทยาเขตท าหน้าท่ีได้จ ากดั ควรขยายบทบาทหน้าท่ีให้มากขึน้ 
เน่ืองจากกรรมการทกุท่านมีความสามารถท่ีหลากหลาย แตก่ลุ่มตวัแทนกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก
ยงัมีจ านวนน้อย โอกาสรับฟังความเห็นจากบุคคลภายนอกจึงมีน้อยไปด้วย อีกทัง้กรรมการสภาวิทยาเขต
บางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับกฎระเบียบของมหาวิทยาลยั ส่งผลให้การด าเนินงานในบางเร่ืองไม่เป็นตาม
ระบบและถกูต้องตามขัน้ตอน  

2) โครงสร้างต าแหน่งผู้ ทรงคุณวุฒิสูงมาก ท าให้ไม่สามารถหากรรมการ
ผู้ ทรงคุณวุฒิได้ เช่น ต าแหน่งศาสตราจารย์ในบางสาขา อีกทัง้องค์ประกอบของผู้ ทรงคุณวุฒิไม่สมดุล     
บางวิทยาเขตขาดผู้ทรงคณุวฒุิด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หาผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเป็น
บคุคลในพืน้ท่ีได้ยาก 

3) การท างานของวิทยาเขตต่าง ๆ มีความรู้สึกเหมือนต่างคนต่างอยู่ ไม่ได้
ชว่ยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั เชน่ หลกัสตูรขาดความเช่ือมโยงในแตล่ะวิทยาเขต  
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4) ปัญหาความทบัซ้อนของนโยบายกลางของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะปัญหา
ของวิทยาเขตหาดใหญ่ท่ีมีความทบัซ้อนของนโยบายวิทยาเขตหาดใหญ่และนโยบายกลางของมหาวิทยาลยั 
แยกกันไม่ออก จนไม่สามารถก าหนดทิศทางของวิทยาเขตหาดใหญ่ท่ีเฉพาะเจาะจงและชดัเจนได้ ส่งผลให้
เกิดความไม่เข้มแข็งของวิทยาเขต เน่ืองจากต้องด าเนินงานทัง้ในภาพของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยไป
พร้อมกนั 

5) ประธานสภาวิทยาเขตแต่ละท่านความเข้าใจวัฒนธรรมภายในวิทยาเขต  
ไมเ่หมือนกนั บางครัง้ผู้ทรงคณุวฒุิจะให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเฉพาะสาขาหรือความเช่ียวชาญท่ีถนดันัน้ ๆ  
และบางแนวทาง/การพฒันา หรือข้อเสนอแนะไม่ใชบ่ริบทของวิทยาเขตหรือทิศทางการพฒันาของวิทยาเขตนัน้ ๆ 

6) ในบางวิทยาเขตบุคลากรมีความซ า้ซ้อนกันในการท าหน้าท่ีของกรรมการ
หลาย ๆ ชดุ บางเร่ืองผา่นมาแล้วจากกรรมการชดุแรก พอเข้ากรรมการชดุท่ี 2 จงึไมค่อ่ยมีการพดูคยุหรือพิจารณา  

 5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันา 
1) ควรเปิดโอกาสให้คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ได้น าเสนอข้อมูลการด าเนินงาน

เพ่ือแลกเปล่ียน ร่วมรับฟังข้อมลู ปัญหาต่าง ๆ ความร่วมมือในการท างานกับวิทยาเขต แนวทางการพฒันา
คณะ/หน่วยงาน กรรมการสภาวิทยาเขตควรมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายมากกว่าพิจารณาในรายละเอียด
ของหลกัสตูร และควรเพิ่มความถ่ีในการประชมุ ขยายเวลาในการประชมุ และไม่ควรเป็นวนัหยดุ ควรประชมุ
ให้เตม็วนัเพ่ือใช้เวลาในแตล่ะครัง้ให้เตม็ท่ี เชน่ ชว่งเช้าประชมุ ชา่งบา่ยพบปะนกัศกึษาและบคุลากร 

2) ควรพิจารณาอ านาจหน้าท่ีของกรรมการสภาวิทยาเขต ว่าสามารถพิจารณา
เร่ืองในขอบข่ายอ านาจหน้าท่ีเชิงบริหารได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดนโยบาย การวางแผน
ของวิทยาเขต การจดัการทรัพยากรและการให้ค าแนะน า การระดมความคิดเห็นท่ีหลากหลายและมีประโยชน์
ตอ่วิทยาเขตโดยตรง ควรมีแนวปฏิบตัิท่ีชดัเจน มีการก ากบัติดตามการน าข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะ
ตา่ง ๆ จากกรรมการสภาวิทยาเขตไปสู่การปฏิบตัิท่ีชดัเจนและจริงจงั จะท าให้การพฒันาวิทยาเขตมีทิศทาง 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การใช้ IT จะเป็นอีกกลไกหนึ่งท่ีจะท าให้ระบบสารสนเทศรวมศนูย์ และเป็น
ตวัเช่ือมยดึเหน่ียววิทยาเขตตา่ง ๆ เน้นการเช่ือมโยงกนัทัง้ 5 วิทยาเขต ทัง้ระบบบคุลากร การเงิน และอ่ืน ๆ 

3) พิจารณาหาช่องทาง วิธีการส่ือสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะ
ตา่ง ๆ จากสภาวิทยาเขต สูค่ณะ/หนว่ยงาน เพ่ือการรับรู้อยา่งทัว่ถึง 

4) ควรมีตวัแทนของกรรมการสภาวิทยาเขตทุกวิทยาเขตไขว้กนั โดยกรรมการ
สภาวิทยาเขตต้องเป็นผู้รอบรู้เร่ืองราวในวิทยาเขตเป็นอย่างดี เน่ืองจากเวลาพิจารณาถึงความร่วมมือในด้าน
ตา่ง ๆ ตวัแทนแตล่ะวิทยาเขตจะสามารถพิจารณาและให้ความเห็น ความร่วมมือท่ีเช่ือมโยงระหว่างวิทยาเขต
และผู้ทรงคณุวฒุิของสภามหาวิทยาลยัควรไปด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการสภาวิทยาเขตใดวิทยาเขตหนึ่งด้วย 
เพ่ือท าให้การท างานของสภาวิทยาเขตมีความเช่ือมโยงกบัสภามหาวิทยาลยั อีกทัง้ควรมีการมอบหมายให้มี
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ตวัแทนจากอธิการบดี ซึ่งตวัแทนท่ีมอบหมายสามารถตดัสินใจแทนอธิการบดีได้เป็นกรรมการสภาวิทยาเขต
ในแตล่ะวิทยาเขต 

5) การแต่งตัง้ผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่ควรพิจารณาจากจ านวนท่ีแต่งตัง้ 
เน่ืองจากไม่ได้ใช้จ านวนเสียงในการพิจารณาหรือลงมติ แต่ให้พิจารณาจากผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีสามารถ
ให้ข้อมูลความเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบทบาทหน้าท่ีได้ อีกทัง้กรรมการสภาวิทยาเขตควรเป็น 
คนท้องถ่ินเพ่ือจะได้เข้าใจวฒันธรรมภายในแตล่ะวิทยาเขต มีอ านาจผลกัดนันโยบาย และมีเวลาให้กบัสภาวิทยาเขต  

6) กรรมการสภาวิทยาเขต ไม่ควรเน้นเฉพาะผู้ทรงคณุวฒุิทางวิชาการ ควรเปิดกว้าง
ให้สามารถเสนอช่ือผู้ทรงคณุวุฒิด้านการวิจยั ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน อดีตผู้บริหารท่ีเกษียณอายุ
ราชการแล้ว หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าเป็นกรรมการสภาวิทยาเขตได้ และควร
ตระหนักถึงการกระจายของศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ควรเน้นหนักท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว    
ควรให้ความส าคญักับศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ควรประกอบด้วย
กรรมการท่ีเป็นคนในพืน้ท่ี ทัง้นี  ้เพ่ือให้วิทยาเขตสามารถติดต่อและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือ
องค์กรในพืน้ท่ีได้สะดวกรวดเร็ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล หอการค้า       
สภาอตุสาหกรรม เป็นต้น 

7) ควรมีการท าข้อตกลงในเร่ืองวิธีประชมุ วิธีลงรายละเอียด การจดัวาระในเชิงรุก 
โดยฝ่ายเลขาตัง้วาระและเสนอเร่ือง เช่น โอกาสพัฒนาวิทยาเขต ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งของวิทยาเขต     
มีกลไกติดตามหรือ feed back กลบัมา เม่ือมีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์มอบหมายไปแล้วต้องมีการ
ติดตามผลการด าเนินการ ควรเพิ่มกระบวนการกลัน่กรองประเด็นยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานของ  
แตล่ะวิทยาเขตก่อนน าเสนอเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลยั 

8) การจัดการแหล่งทุน วิทยาเขตควรท าความร่วมมือกับท้องถ่ิน ทัง้องค์การ
บริหารสว่นจงัหวดั องค์การบริหารสว่นต าบล จงัหวดั และบริษัทเอกชน ในด้านการท่องเท่ียวและโรงแรมต้อง
มีความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการกุศลไม่ใช่เพ่ือการหารายได้ และสร้างเครือข่ายจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทัง้ในเร่ืองแหล่งทุนและการสร้างเครือข่าย แต่ไม่ใช่
เงินบริจาค ทัง้นีก้รรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าท่ีในการหาแหล่งทุนด้วยการชีป้ระเด็นของการพัฒนาหรือ       
ชีช้อ่งทางในการหาทนุ เสนอแนะเร่ืองแหลง่ทนุวิจยัน่าจะเหมาะสมกบัสภาวิทยาเขตแตล่ะวิทยาเขต สว่นการ
หาทนุอ่ืน ๆ ควรเป็นเร่ืองของสภามหาวิทยาลยั 

9) สภามหาวิทยาลยัควรท าหน้าท่ีเป็นภาคีเชิงยทุธศาสตร์ (strategic partner) 
ให้กับผู้ บริหารท่ีจะท าให้เกิดผลส าเร็จ และการท าหน้าท่ีในการมองอนาคตว่ามหาวิทยาลัยจะมีความดี   
ความมัน่คงอยา่งไรในอนาคตข้างหน้า  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลกัการให้มีการแตง่ตัง้   
สภาวิทยาเขต ซึง่อธิการบดีจะแตง่ตัง้คณะท างานเพ่ือจดัท ารายละเอียดการด าเนินงานของสภาวิทยาเขตตอ่ไป  
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นอกจากนี ้ท่ีประชมุได้เสนอความคดิเห็นในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี  ้
1. ขอให้สง่รายงานสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานบริหารในรูปแบบกรรมการ      

สภาวิทยาเขตให้ทุกวิทยาเขตได้รับทราบ เพ่ือให้วิทยาเขตน าข้อมูลจากการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง    
การด าเนินงานของสภาวิทยาเขตตอ่ไป 

2. การด าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิทยาเขตควรแตกต่างกันได้ตามความ
เหมาะสมของแตล่ะวิทยาเขต เน่ืองจากเปา้หมายของแตล่ะวิทยาเขตแตกตา่งกนั  

3. การเปิดสอนหลักสูตรของวิทยาเขตต่าง ๆ ยังขาดความเช่ือมโยง การช่วยเหลือ
ระหว่างวิทยาเขต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีหลายวิทยาเขต ท าอย่างไรให้มีความเช่ือมโยงระหว่างวิทยาเขต
และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกนั ซึ่งสภาวิทยาเขตควรจะมีส่วนท่ีท าให้เกิดความเช่ือมโยงด้านหลกัสตูร
ระหวา่งวิทยาเขตด้วย 

4. กรรมการสภาวิทยาเขตกบัคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ตามความในมาตรา 43    
แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ไม่ควรเป็นกรรมการชุดเดียวกัน เน่ืองจากมี
บทบาทหน้าท่ีแตกตา่งกนั 

5. ควรเชิญผู้ว่าราชการจงัหวดั ซึง่เป็นผู้ มีบทบาทในพืน้ท่ี ผู้น าท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ตลอดจนหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีมีเครือขา่ย เชน่ หอการค้าจงัหวดั สภาอตุสาหกรรมจงัหวดั การทอ่งเท่ียวมาร่วม
เป็นกรรมการสภาวิทยาเขต 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง 

มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองการแตง่ตัง้ต าแหนง่ตา่ง ๆ ดงันี ้
6.1  การแตง่ตัง้กรรมการประจ าคณะ/หวัหน้าสาขาวิชา 

  1. การแตง่ตัง้กรรมการประจ าคณะ 
 1.1 การแตง่ตัง้อาจารย์สมัพนัธ์  คงมาก คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ า

คณะวิทยาการส่ือสาร ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป  
 1.2 การแต่งตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ดงันี ้
  1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อโนมา  ธิตธิรรมวงศ์  
  2. อาจารย์เกรียงศกัดิ ์ ด าชมุ  
  3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์โชคชยั  เหลืองธุวปราณีต  

 1.3 การแตง่ตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 
28 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ดงันี ้

  1. รองศาสตราจารย์พิชญา  พรรคทองสขุ 
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  2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์งามจิตร์  ภทัรวิทย์ 
  3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิราภรณ์  อจัฉริยะเสถียร 

 1.4 การแตง่ตัง้อาจารย์ก่ิงกาญจน์  บรรลือพืช คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ า
คณะการแพทย์แผนไทย ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2559  เป็นต้นไป 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.2  การอนมุตักิารปรับปรุงรายวิชาในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี จากสภาวิทยาเขต 
สรุาษฎร์ธานี  

ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7 (3) ก าหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง 
หรือการยบุรวมหลกัสตูรการศึกษาและรายวิชาส าหรับหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ และทกัท้วงพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาส าหรับหลักสูตรระดบัปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา    
ให้ความเห็นชอบ นัน้ 

สภาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี โดยมติเวียนเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 มีมตใิห้ความ
เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี ดงันี ้

เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ 

1. รายวิชา 929-105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) จ านวน 3(3-0-6) 
หนว่ยกิต โดยปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

2. รายวิชา 931-411 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (Financial Statement Preparation 
and Analysis) จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต โดยปรับปรุงช่ือรายวิชาเป็น รายงานการเงินและการวิเคราะห์   
งบการเงิน (Financial Reporting and Financial Statement Analysis) 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิโดยกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิมีความคดิเห็นวา่ ในเอกสารขอปรับปรุงรายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business 
Economics) ในตารางการปรับปรุง ควรแก้ไข “Economic” เป็น “Economics” และรายวิชารายงานการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Reporting and Financial Statement Analysis) ควรปรับแก้ไขเป็น  
“Financial Report and Financial Statement Analysis” หรือ “Financial Reporting and Financial Statement 
Analysing”    
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ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินการตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลยั 

อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยั ดงันี ้

เร่ืองท่ี ประชมุวนัท่ี ประเดน็มต/ิข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
1 ครัง้ท่ี 380 

(10/2559)  
วนัท่ี 17 
ธนัวาคม 2559 

ให้จดัท าวงจรงบประมาณโดยรายงาน
ผลการ ใช้จา่ยงบประมาณเม่ือครบ 6 
เดือน 

มอบกองแผนงานและกองคลงั
ด าเนินการโดยรวบรวมข้อมลู
การเบกิจ่ายงบประมาณของ
คณะกรรมการอ านวยการ
ตดิตามการใช้จา่ยงบประมาณ
น าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยั 

2 ครัง้ท่ี 380 
(10/2559)  
วนัท่ี 17 
ธนัวาคม 2559 

ควรจดัท าโครงการของบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานระบบ IT 
ของมหาวิทยาลยั         

มอบให้ศนูย์คอมพิวเตอร์
ด าเนินการจดัท าโครงการเพ่ือ
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบ IT 5 วิทยาเขต 

3 ครัง้ท่ี 380 
(10/2559)  
วนัท่ี 17 
ธนัวาคม 2559 

ควรจดัท าระเบียบหรือข้อบงัคบัเร่ือง
การขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ส าหรับผู้
บริจาคทรัพย์สินให้แก่มหาวิทยาลยั 

มอบกองการเจ้าหน้าท่ีไปศกึษา
รายละเอียดเพ่ือด าเนินการ
ตอ่ไป 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

7.2  สรุปรายงานรายรับ-รายจา่ยเงินงบประมาณและเงินรายได้ ไตรมาสท่ี 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2551 
(ข้อ 31) ได้ก าหนดไว้วา่ 

“ให้กองคลังจัดท ารายงานสรุปการรับจ่ายเงินรายได้ส่วนกลางและเงินรายได้ของ
หน่วยงานทุกสิน้งวดตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณบดีภายใน 30 วนัหลงัสิน้งวดนัน้ ๆ 
และเสนอสภามหาวิทยาลยัเป็นรายปีภายใน 60 วนัหลงัจากสิน้ปีงบประมาณ” นัน้   

มหาวิทยาลยั ขอเสนอรายงานรายรับ-รายจา่ยเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ไตรมาสท่ี 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอ่ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ซึง่มีประเดน็ส าคญั ดงันี ้
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ประเดน็ส าคญั 
รายงานรายรับ-รายจา่ยเงิน  

ไตรมาส 1-3/2559 (ต.ค.-มิ.ย.59) 

เงินรายได้ 
 

1. รายได้ของมหาวิทยาลยั (หกัสมทบสว่นกลางแล้ว) 
1.1 เงินผลประโยชน์               3,138,445,122.23  (76.11%)   
1.2 คา่ธรรมเนียมการศกึษา                  807,023,248.04  (19.57%) 
1.3 บริการวิชาการ                      162,363,702.19   (3.94%)   
1.4 รายรับอ่ืน ๆ                          11,649,301.94   (0.28%)  
1.5 เงินบริจาค                       4,184,817.22   (0.10%) 

                          รายได้                  4,123,666,191.62 
               รายได้ส่วนกลาง                  137,600,712.32 

                            (เงินสมทบและรายได้ส่วนกลางอ่ืนๆ) 
          รวมรายได้ประจ าปี              4,261,266,903.94 
      
2. รายได้สะสม 

2.1 รายได้สะสม                                890,779,906.57 

2.2 รายได้สว่นกลางสะสม                   43,727,509.27          
รวมรายได้สะสม                                         934,507,415.84 
 

3. รวมรายได้และรายได้สะสม (ข้อ 1+ ข้อ 2)     5,195,774,319.78 
 
4. ยอดเบกิจ่ายท่ีเกิดขึน้ 

รายจา่ยประจ า              2,390,422,668.00 
            รายจา่ยลงทนุ                 100,860,895.35         

      รายจ่ายจากรายได้ประจ าปี                2,491,283,563.35 
      รายจ่ายจากรายได้สะสม            1,300,449,408.01 
    รายจา่ยจากรายได้สว่นกลาง               131,457,433.29 
      รายจ่ายจากรายได้สะสมสว่นกลาง            17,543,031.82  
           รวมรายจา่ย                        3,940,733,436.47  
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5. เปรียบเทียบรายรับกบัรายจา่ย 
       รายจา่ยรวมทกุวิทยาเขต                           3,940,733,436.47  
       รายรับรวมทกุวิทยาเขต                        5,195,774,319.78 
     ร้อยละรายจา่ยตอ่รายรับ (3,940 : 5,195)   เทา่กบั   75.84%  ของรายรับ     
 
เงินงบประมาณ 
6. เงินงบประมาณแผน่ดนิประมาณการ          5,093,217,500.00 

           เงินงบประมาณแผน่ดนิรับจริง          5,093,217,500.00 
        (รับจริงเทา่กบัประมาณการ 100%) 
 
7. ยอดเบกิจ่ายท่ีเกิดขึน้ 

      รายจา่ยประจ า                      3,173,217,165.62 
      รายจา่ยลงทนุ                         399,004,589.40    

                                          รวมรายจา่ย                      3,572,221,755.02       
 
ท่ีประชมุรับทราบ 
 

7.3  โครงการจดัตัง้สถานวิจยัการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการจดัตัง้เครือข่ายวิจยั โดยแบง่

เครือข่ายวิจยัออกเป็น 4 ประเภท คือ สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจยัความเป็นเลิศ สถานวิจยั และหน่วย
วิจยั นัน้  สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพได้เสนอโครงการขอรับทุนสนบัสนนุ “สถานวิจยัการประเมินผล
กระทบทางสขุภาพ” โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. เพ่ือผลิตงานวิจยัและผลงานวิชาการด้านการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 
2. เพ่ือพฒันาชุดความรู้จากงานวิจัยในการออกแบบระบบการประเมินผลกระทบทาง

สขุภาพในระดบัตา่ง ๆ ทัง้ระดบันโยบาย แผนงาน และโครงการ 
3. เพ่ือพฒันาและสร้างบคุลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุม่นกัวิจยัรุ่นใหมใ่ห้มีศกัยภาพ 

ในการด าเนินการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 
4. เพ่ือพัฒนากลไก สร้างและประสานเครือข่าย ตลอดสนับสนุนการจัดท าการ

ประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 
5. เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนด้านการประเมินผลกระทบทางสขุภาพในระดบั

ปริญญามหาบณัฑิต 
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6. เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการ และชุดความรู้จากงานวิจัยด้านการ
ประเมินผลกระทบทางสขุภาพในวงกว้าง 

7. เพ่ือให้บริการข้อมูลวิชาการทางด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพแก่
ประชาชน รวมทัง้เป็นศนูย์บริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน เพ่ือตอบสนองการพฒันาด้านตา่งๆ 

ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ท่ี 2/2559     
เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ท่ีประชมุรับทราบ   
 

7.4  โครงการจดัตัง้สถานวิจยัการควบคมุโรคมะเร็งในประเทศไทย 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการจดัตัง้เครือข่ายวิจยั โดยแบง่

เครือข่ายวิจยัออกเป็น 4 ประเภท คือ สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจยัความเป็นเลิศ สถานวิจยั และหน่วย
วิจัย นัน้  หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ได้เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุน “สถานวิจัยการ
ควบคมุโรคมะเร็งในประเทศไทย” โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. เพ่ือพฒันาการวิจยัทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา 
2. เพ่ือสนบัสนนุบคุลากรทัง้อาจารย์ นกัวิจยั นกัศกึษา ให้มีความรู้และประสบการณ์

ในการท าวิจยัและสร้างองค์ความรู้ใหมจ่ากการปฏิบตังิานในห้องปฏิบตักิาร/ศนูย์สารสนเทศโรคมะเร็ง 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการวิจยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดความร่วมมือ   

การแลกเปล่ียนความรู้ และเกิดการพฒันางานวิจยัร่วมกนัอย่างเป็นระบบ ให้สามารถน าผลการวิจยัท่ีได้
ไปใช้ในการแก้ปัญหาสขุภาพประชาชนและปัญหาทางสาธารณสขุได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

4. เพ่ือให้ได้องค์ความรู้และบคุลากรท่ีมีความรู้ ในการขบัเคล่ือนนโยบายควบคมุ
โรคมะเร็งในประชากรระดบัภาคและประเทศ 

5. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษา นกัวิจยั เจ้าหน้าท่ีทาง
การแพทย์และสาธารณสขุและประชาชนทัว่ไป ผา่นงานวิจยั ผลงานตีพิมพ์ การอบรมเฉพาะเร่ืองและผา่น
หลกัสตูรของภาควิชาท่ีเก่ียวข้อง 

ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ท่ี 2/2559     
เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
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7.5  บคุลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้รับรางวลัระดบันานาชาติ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ขอรายงานเร่ืองบคุลากรของมหาวิทยาลยัได้รับรางวลั

ระดบันานาชาต ิดงันี ้
ล าดบัท่ี ช่ืองานวิจยั นกัวิจยั รางวลัท่ีได้รับ 

งาน “Seoul International Invention Fair 2016 (SIIF 2016)" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
ระหวา่งวนัท่ี 1 - 4 ธนัวาคม 2559   

1 ตวัดดูซบัแมเ่หล็กขนาดเล็กชนิดใหม่
จากครัยโอเจล-ทอ่นาโนคาร์บอนท่ีมี 
รูพรุนส าหรับการวิเคราะห์พทาเลต  
เอสเทอร์ในตวัอย่างอาหาร 
(Novel Miniature Porous Cryogel-
Carbon Nanotubes Magnetic 
Sorbents for Determination of 
Phthalate Esters in Packed Food 
Samples) 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จงดี  บรูณชยั 
2. รองศาสตราจารย์เพริศพิชญ์  
    คณาธารณา 
3. รองศาสตราจารย์ปณต  ถาวรังกรู 
4. นางสาวฝนทิพย์  มากเกลีย้ง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

รางวลัเหรียญทอง จากสมาคม
สง่เสริมการประดิษฐ์แหง่
สาธารณรัฐเกาหลี (Korea 
Invention Promotion 
Association; KIPA) 

2 ยางธรรมชาตเิทอร์โมพลาสติกลอก
ลายแบบ 3 มิต ิ(ส าหรับงานพิสจูน์
หลกัฐาน) 
(3D Tracing Thermoplastic 
Natural Rubber for Forensic 
Applications) 
 

 

1. อาจารย์เอกวิภ ู กาลกรณ์สรุปราณี 
2. นางสาวธีรรัตน์  เส้งสขุ 
3. อาจารย์วิสทุธ์ิ  แก้วสกลุ 
4. นางสาวบงกช  เสวตามร์ 
5. พนัต ารวจเอกกฤษฎากร 
    เชวงศกัดิโ์สภาคย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

1. รางวลัเหรียญเงินจาก
สมาคมสง่เสริมการประดษิฐ์
แหง่สาธารณรัฐเกาหลี (Korea 
Invention Promotion 
Association; KIPA) 
2. รางวลั Special Prize         
โลเ่กียรตยิศจาก Malaysian 
Association of Research 
Scientists (MARS)      
ประเทศมาเลเซีย 

3 คอลมัน์ราคาประหยดัส าหรับแยก
และวิเคราะห์สารพิษ 
(Cost-effective column for toxic 
chemicals analysis) 
 

1. รองศาสตราจารย์เพริศพิชญ์  
    คณาธารณา 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จงดี  บรูณชยั 
3. รองศาสตราจารย์ปณต  ถาวรังกรู 
4. นางสาวชรินรัตน์  ศริิธรรม 
คณะวิทยาศาสตร์ 

รางวลัเหรียญทองแดงจาก
สมาคมสง่เสริมการประดษิฐ์
แหง่สาธารณรัฐเกาหลี (Korea 
Invention Promotion 
Association; KIPA) 
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ล าดบัท่ี ช่ืองานวิจยั นกัวิจยั รางวลัท่ีได้รับ 

งาน “2016 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE 2016) ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวนั
ระหวา่งวนัท่ี 9 - 11 ธนัวาคม 2559     

4 ชีวภณัฑ์ Ballillus subtilis เพ่ือผลิต
ผกัไฮโดรโพนิกส์ปลอดภยั 
(Bacillus subtilis bio-agent for 
safe hydroponic vegetable 
production) 

1. รองศาสตราจารย์อจัฉรา  เพ็งหน ู
2. อาจารย์จฑุามาศ  แก้วมโน 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิริรัตน์   
    เกียรติปฐมชยั 
4. นางสาวปรารถนา  อตัตะมณี 
5. นายปฐมพงศ์  วงษ์เลีย้ง 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

1. รางวลัเหรียญทองจาก 
World Invention Intellectual 
Property Associations 
(WIIPA) และ Taiwan 
Invention Products 
Promotion Association 
(TIPPA) 
2. รางวลั Best International 
Invention Award จากผู้จดั
งาน 2016 Kaohsiung 
International Invention & 
Design EXPO,ประเทศไต้หวนั 
3. รางวลั Valuable Award  
จาก Highly Innovation 
Unique Foundation (HIUF), 
ราชอาณาจกัรซาอดุิอาระเบีย 

 

5 ผลิตภณัฑ์รูปแบบเกิดอนภุาคนาโน
ได้เองท่ีมีสว่นผสมเป็นสารธรรมชาติ
เสริมฤทธ์ิกนั: 
เคอคมูินและเรสเวอราทรอล 
(In-Situ nanoparticle forming 
systems containing synergistic 
combination of natural 
compounds: 
curcumin/resveratrol) 

1. รองศาสตราจารย์ฤดีกร 
    วิวฒันปฐพี 
2. นางสาวพชัรวลยั  ใจสมทุร 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กมลทิพย์  
    วิวฒันวงศา 
คณะเภสชัศาสตร์ 

1. เหรียญทองจาก World 
Invention Intellectual 
Property Associations 
(WIIPA) และTaiwan 
Invention Products 
Promotion Association 
(TIPPA) 
2. รางวลั Special Prize จาก 
Korea University Invention 
Association (KUIA), 
สาธารณรัฐเกาหลี 
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