
รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 383(3/2560) 

วนัเสาร์ท่ี 25 มีนาคม 2560  
ณ ห้องประชมุศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชัน้ 5  

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

 
ผู้มาประชมุ 

1. นายชวน  หลีกภยั     ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา   นายกสภามหาวิทยาลยั 
3. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
7. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
8.  นายวิจิตร  ณ ระนอง     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
9. ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
10. นายสราวธุ  เบญจกลุ    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. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบตัิ 

19. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

วิทยาเขตปัตตานี 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง 

20. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั           
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา 

21. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์บดนิทร์  แวลาเตะ 
22. รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ 
23. รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ภวูดล  บตุรรัตน์ 

24. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภเูก็ต  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะวิเทศศกึษา 
รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู 

25. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐัวิทย์  พจนตนัติ 
26. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลธี  ชีวะเศรษฐธรรม 

รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั วิทยาเขตปัตตานี 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

27. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั          
รองศาสตราจารย์อดุมผล  พืชน์ไพบลูย์  

28. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชตเิกียรติ 

29. คณบดีคณะแพทยศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พฒุิศกัดิ ์ พทุธวิบลูย์ 

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. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต 

33. คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ 

34. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์ 

35. อาจารย์วรางคณา  จตุิด ารงค์พนัธ์ 
รองคณบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

36. คณบดีคณะศลิปศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กานดา  จนัทร์แย้ม 

37. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ศภุวชัร์  มาลานนท์ 

38. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุอารี  วิบลูย์พงศ์ 

39. รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกลุ 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

40. รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

41. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกรินทร์  สงัข์ทอง  

42. คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน 

43. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม 

44. คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์มอูสัซลั  บลิแสละ       

45. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ 
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46. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

47. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ 

48. คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกลุ 

49. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พนัธ์  ทองชมุนมุ 

50. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ 

51. คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สชุาดา  ทิพย์มนตรี      

52. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภยั 

53. อาจารย์ตรีชาติ  เลาแก้วหน ู 
รักษาการในต าแหนง่รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

54. ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ยโูซะ  ตาเละ 

55. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนภเูก็ต   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ 

56. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์นิทศัน์  เพราแก้ว 

57. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกือ้กลู  สนุนัทเกษม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

58. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วนัวิสาข์  ธรรมมานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

59. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สทุธิศกัดิ์  ดือเระ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

60. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษา              กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกลุ 
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61. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 

62. ผู้อ านวยการกองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางสวุิมล  คงพล 

63. หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 

64. หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นายทวาทศ  สวุรรณโร 
 

ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั  อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
อาจารย์บญุประสิทธ์ิ  กฤตย์ประชา 

7. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์ 

8. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิริรัศมิ์  ป่ินสวุรรณ 

9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วราย ุ บญุปกครอง กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บญุเจริญ  วงศ์กิตตศิกึษา     ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายระบบตรวจสอบ 
2.  นายแดง  โฉมทอง      ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา 
3.  นางนิษณา  เหมกลุ      ผู้อ านวยการกองคลงั 
4.  นายคมกริช  ชนะศรี      ผู้อ านวยการกองกิจการนกัศกึษา 
5.  นายนิตธิร  ช านาญเมือง      ผู้อ านวยการกองอาคารสถานท่ี 
6.  นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตั ิ      หวัหน้าผู้ตรวจสอบ หนว่ยตรวจสอบภายใน 
7.  นายสรุศกัดิ ์ สวุลกัษณ์      รักษาการหวัหน้างานวินยัและนิตกิาร  
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เร่ิมประชมุเวลา 09.00 น. 
เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว  ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้แนะน าอาจารย์มูอสัซลั  บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัใหม ่ตอ่จากนัน้ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
1.1  กรรมการท่ีขอลาประชมุ 

ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่การประชมุสภามหาวิทยาลยัในครัง้นีมี้กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ทรงคณุวฒุิขอลาการประชมุ จ านวน 5 ราย ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั 
2. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์  
3. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
4. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช 
5. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 382(2/2560) เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณา 

5.1  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบ 6 เดือนหลงั  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประจ า 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตามค าสัง่ท่ี 002/2558 ลงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้ด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั รอบ 6 เดือนหลงัของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัง้แตเ่ดือนเมษายน – กนัยายน 2559 โดยมีการประชมุจ านวน 3 ครัง้ ได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 2560 และตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีรายงาน   
ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา ซึ่งมีประเด็นส าคญั
สรุปได้ดงันี ้

1. ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

2559 การด าเนินงานเป็นไปตามหลกัการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
ผลการด าเนินงานตัง้แตเ่ดือนเมษายน - กนัยายน 2559 ได้รายงานผลการตรวจสอบตอ่มหาวิทยาลยั จ านวน 
19 เร่ือง/หนว่ยงาน และอธิการบดีได้สัง่การให้คณะ/หนว่ยงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  

 1.1 การตรวจสอบด้านพสัด ุ

  1.1.1 การจดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:   
e-bidding) การด าเนินการในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างของวิทยาเขตตรังและการลงนามในสญัญาจ้างของ
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี และคณะแพทยศาสตร์ ควรด าเนินการให้ถกูต้องตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้าง 

1.2 การตรวจสอบด้านการบริหารโครงการ 
 1.2.1 โครงการตามยุทธศาสตร์  บางกิจกรรม/โครงการไม่มีการก าหนดตวัชีว้ัด 

เชิงคุณภาพเพ่ือวัดการบรรลุความส าเร็จ หรือถึงแม้จะมีการก าหนดตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ แต่ไม่ได้ติดตามผล     
การด าเนินงานตามตวัชีว้ดั  ซึง่ทางมหาวิทยาลยัจะมีการทบทวนปรับปรุงก าหนดตวัชีว้ดัโครงการตอ่ไป 

1.3 การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน  
1.4 การตรวจสอบพิเศษ  

 1.4.1 ความรับผิดทางละเมิดและแพง่ 
กรมบญัชีกลางได้พฒันาระบบคอมพิวเตอร์ขึน้เพ่ือรองรับระบบงานความ

รับผิดทางละเมิดและแพ่ง ประกอบด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบงาน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้จดัท า
ทะเบียนคมุส านวน แต่ยงัไม่ได้ด าเนินการบนัทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและความรับผิด
ทางแพ่ง ตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้กรมบญัชีกลางและหน่วยงานภาครัฐมีระบบงานท่ีสามารถติดตามการ
ด าเนินการเม่ือเกิดความเสียหายแก่การเงินของแผ่นดิน เพ่ือให้มีการชดใช้คา่เสียหายหรือเยียวยาความเสียหาย
อย่างถูกต้องครบถ้วน เพ่ือเป็นการควบคุมดูแลมิให้ขาดอายุความสิทธิ เรียกร้องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
และสามารถติดตามหนี ้พร้อมทัง้สรุปรายงานมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจของผู้บริหารในการก าหนด
นโยบายในการติดตามเร่งรัดหนี ้ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัได้บนัทึกข้อมลูในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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1.5 การติดตามการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน  
 ผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะ จ านวน 11 คณะ/หน่วยงาน 

พบวา่ ได้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในแล้ว แตย่งัมีบางประเดน็ท่ีต้องตดิตาม
การด าเนินการแก้ไขของสถาบนัฮาลาล ส านกัวิจยัและพฒันา กองอาคารสถานท่ี วิทยาเขตปัตตานี และกอง
อาคารสถานท่ี วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้
 1) จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานกรณีลูกหนีค้้างนาน ให้ด าเนินการให้ถูกต้อง 

ตามระเบียบหลกัเกณฑ์ สว่นหนีซ้ึง่ไมช่ าระตามเง่ือนไขท่ีก าหนดจะต้องถกูหกัเงินเดือนเพ่ือคืนเงินยืม 
 2) ให้น าระเบียบการให้หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ตามแนวทางของส านัก

งบประมาณให้ผู้ปฏิบตัรัิบทราบและถือปฏิบตัิ และตดิตามวา่ได้มีการปฏิบตัติามท่ีก าหนดหรือไม่ 
 3) การมอบอ านาจมีลกัษณะเป็นการเฉพาะตวั กรณีอนมุตัิโดยไม่มีอ านาจให้ขอ

สตัยาบรรณตอ่อธิการบดีผู้ซึง่มีอ านาจลงนาม เพ่ือให้ถกูต้องตามระเบียบ  
 4) การจดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ยึดถือ

ปฏิบตัิตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางปฏิบตัิในการจดัหาพสัดดุ้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

 5) การบริหารโครงการยทุธศาสตร์ ให้ตรวจสอบด้านประสิทธิภาพ และเสนอแนะ
ให้เพิ่มจ านวนนกัเรียนผู้ ร่วมโครงการให้มากขึน้ และมีการตดิตามประเมินผลโครงการ  

 6) ให้กองแผนงาน วิทยาเขตปัตตานีจดัท าแผนปฏิบตัิการรายปี 
2. ระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคมุภายใน  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้
 1) ผลการด าเนินงานตาม PSU Safety Goals ตวับ่งชีใ้นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ร้อยละ

ของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ควรตัง้เป้าหมายให้สูงขึน้หรือมีมาตรการเพ่ือเร่งรัดร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการท่ีเข้มข้นขึน้ 

3. ติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล (Good Governance)  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้
 1) ควรมีการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การพฒันาภาษาองักฤษของนกัศกึษา 
 2) ควรมีการประเมินผลการปฏิบตังิานเม่ือครบวาระอธิการบดี 
 3) ให้รายงานสถิติเร่ืองร้องเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยปีละครัง้  โดยรายงานใน

ลกัษณะเชิงวิเคราะห์  
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 4) องค์ประกอบของคณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ควรจะต้องมี
กรรมการจากบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อธิการบดีหรือนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็น 
Counter balance ท าให้ผู้ ร้องเรียนมีความมัน่ใจ สามารถดแูลให้ความเป็นธรรมเร่ืองร้องเรียนได้ 

4. ความเส่ียงทางการเงินของมหาวิทยาลยั 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดแูลการจดัท ารายงานการเงินในภาพรวมแต่ละ

วิทยาเขต ได้แก่ รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ รายงานงบการเงินเงินงบประมาณ 
รายงานงบการเงินเงินรายได้ ส าหรับไตรมาส 1/2559 รวมรายได้และรายได้สะสมเท่ากบั 1,565.48 ล้านบาท 
รวมรายจ่ายเท่ากบั 1,208.74 ล้านบาท  ด้านเงินงบประมาณแผ่นดินรับจริงเท่ากบั 5,093.21 ล้านบาท รวม
รายจ่ายเท่ากับ 1,162.89 ล้านบาท  งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเงินงบประมาณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 สินทรัพย์ทัง้สิน้เท่ากับ 9,278.10 ล้านบาท และงบแสดงฐานะการเงินรวมเงินรายได้ สินทรัพย์ทัง้สิน้
เทา่กบั 9,104.50 ล้านบาท 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้
 1) คณะ/หนว่ยงานท่ีมีรายรับสงู เชน่ โรงพยาบาล ต้องวางระบบให้ดี 
 2) ให้มีการตดิตามกรณีการรับเงินบริจาคซือ้เคร่ืองมือแพทย์หรือสร้างห้องพกัคนไข้ 

วา่บนัทกึบญัชีอยา่งไร เชน่ บนัทกึเป็นรายได้ก่อนแล้วบนัทกึเป็นซือ้ทรัพย์สิน หรืออยา่งไร  
 3) ส่วนกลางควรมีข้อมูลด้านการเงินของทุกคณะ/หน่วยงาน ทัง้ด้านรับ-จ่าย และ

ต้องจดัท ารายงานการเงินทกุประเภทเงินของทุกหน่วยงานในภาพรวม เพ่ือให้ทราบสถานะการเงินท่ีแท้จริง
ของมหาวิทยาลยัได้ 

 4) กองทนุท่ีไมเ่คล่ือนไหวหรือท าก าไร (Active) ให้ด าเนินการปิดบญัชี 
 5) เม่ือเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ควรมีการเตรียมระบบบัญชีให้พร้อม

ส าหรับระบบใหม ่เชน่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบออนไลน์เพ่ือให้มีการท างานแบบทนัที (Real Time)  
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 
นอกจากนี ้ท่ีประชมุได้มีข้อเสนอแนะ ความคดิเห็นในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1. ตามท่ีสภานิติบญัญัติแห่งชาติได้ออกระเบียบเก่ียวกับพสัด ุและการจดัซือ้จดัจ้าง

ฉบบัใหม่ ให้มหาวิทยาลยัจดัอบรมเจ้าหน้าท่ีพสัดใุห้มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองดงักล่าว โดยให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและการเงินรับประเดน็ดงักลา่วไปพิจารณา 

2. ให้อธิการบดีน าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในประเดน็ด้านการเงินและบญัชีไปพิจารณาด าเนินการอยา่งจริงจงั 
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3. ให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินพิจารณาในประเด็น Internal Control ว่าควร
จะปรับปรุงอย่างไร ทัง้ในด้านการอบรมพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรของคณะ
และหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีรับผิดชอบงานด้านการเงินและบญัชีให้เพียงพอและเหมาะสมกบัภาระงาน 

4. ให้รองอธิการบดี (อาจารย์พิชิต เรืองแสงวฒันา) รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในประเด็นการติดตาม การบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตาม       
หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยให้รายงานสถิติเร่ืองร้องเรียนเสนอสภามหาวิทยาลยัปีละครัง้    
เป็นการรายงานในลกัษณะเชิงวิเคราะห์ องค์ประกอบของคณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีส าคญั 
ควรมีกรรมการจากบคุคลภายนอกท่ีเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อธิการบดีหรือนายกสภามหาวิทยาลยั ซึง่จะเป็น 
Counter balance ท าให้ผู้ ร้องเรียนมีความมัน่ใจ สามารถดแูลให้ความเป็นธรรมเร่ืองร้องเรียนได้ไปพิจารณา
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเร่ืองร้องเรียน            

5. การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ต้องมีการออกระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเงิน
ให้เป็นแนวปฏิบตัิ ต้องมีเกณฑ์กลาง ซึ่งข้อบงัคบัดงักล่าวต้องมีความถกูต้อง คล่องตวั และโปร่งใส จึงขอให้
ผู้บริหารมหาวิทยาลยัรับประเดน็ดงักล่าวไปพิจารณาในการจดัท าระเบียบข้อบงัคบัด้านการเงิน 

6. ควรมีการปฏิรูประบบบริหารการเงินในมหาวิทยาลัยให้มีความโปร่งใส สะดวกและ
คล่องตวั เหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ เช่น โครงการวิจยั ควรมีระเบียบรองรับท่ีท าให้
เกิดความคลอ่งตวัในการท างาน นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัควรมีระบบบญัชีท่ีเช่ือมโยงกนัทกุคณะ ทกุวิทยาเขต 

7. มหาวิทยาลยัควรมีระบบการรับเงินและออกใบเสร็จทนัที และใบเสร็จรับเงินไม่ควร
เขียนด้วยลายมือ แต่ควรพัฒนาใบเสร็จเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด และควรมีระบบการเงิน Online      
ท่ีสามารถทราบข้อมลูและตรวจสอบการเงินได้ 

8. ขอให้อธิการบดีพิจารณาประเด็นระบบการเงินของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
วา่ควรมีคณะกรรมการอ านวยการ ซึ่งแตง่ตัง้บุคคลภายนอก และมีกรรมการจากสภามหาวิทยาลยัเข้ามาก ากับ
ดแูลให้มีความคลอ่งตวัและโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 
5.2  การแตง่ตัง้คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์
ประกอบด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์
นายสราวธุ เบญจกลุ  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และน าเสนอผู้ เหมาะสมจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ต่อสภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาฯ 
ตามล าดบัดงันี ้
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1. คณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบคุลากรภายในพบบคุลากรคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือชีแ้จง
รายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2559   

2. ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 5 หน่วยงานในคณะรัฐศาสตร์ คือ  
ส านกังานคณบดี แขนงวิชาการปกครอง แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน แขนงวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
แขนงวิชานโยบายสาธารณะ เพ่ือจัดด าเนินการให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้       
ท่ีเทียบเท่าข้าราชการระดบัปฏิบตักิารหรือระดบัปฏิบตังิาน ประชมุปรึกษาหารือกนัในการเสนอช่ือผู้ เหมาะสม 
จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ หน่วยงานละไม่เกิน 3 ช่ือ พร้อมทัง้คดัเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้
ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  หน่วยงานละ 2 คน (ผู้ ท่ีจะไปให้ข้อมูล
ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงาน 1 คน และผู้ แทนหน่วยงานละ 2 คน) แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอต่อ
อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหา ภายในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559   

3. แจ้งให้ข้าราชการพนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้ท่ีเทียบเท่าข้าราชการ
ระดบัปฏิบตัิการหรือระดบัปฏิบตัิงาน ท่ีปฏิบตัิงานในคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ให้เสนอช่ือได้โดยตรงตอ่อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 ช่ือ 
หากผู้ ท่ีสมคัรใจมาให้ข้อมลูตอ่คณะกรรมการสรรหาฯ (นอกเหนือจากหวัหน้าหนว่ยงานหรือผู้แทนหนว่ยงาน) 
ให้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์มเสนอช่ือต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ 
ภายในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 

4. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารง                            
ต าแหนง่คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เสนอช่ือคนละ 1 ช่ือ ภายในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 

5. คณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบคุลากรภายในประชมุเพ่ือพิจารณารายช่ือผู้ ท่ีจะเชิญ
มาสนทนาต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอก
พิจารณา ซึง่มีจ านวน 3 ราย มาสนทนากบัคณะกรรมการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559 

6. ออกหนงัสือเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วมาสนทนา 
โดยแจ้งให้ผู้ ท่ีจะตอบรับการสนทนาจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกับแนวคิด นโยบาย แผนการด าเนินงาน และ
แนวทางการบริหารคณะ เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ  โดยก าหนด 
ให้แจ้งการตอบรับภายในวนัท่ี 10 มกราคม 2560  ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา จ านวน 3 ราย เม่ือวนัท่ี 
19 ธนัวาคม 2559 

7. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากบัผู้มาให้ข้อมลูการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
ประกอบด้วยหวัหน้าหนว่ยงานและผู้แทนของหนว่ยงาน ผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีไมไ่ด้รับการทาบทามด ารง
ต าแหนง่คณบดี และผู้ตอบรับการทาบทามด ารงต าแหนง่คณบดีมาสนทนา แล้วพิจารณากลัน่กรองผู้ เหมาะสม
จะด ารงต าแหนง่คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลยั พิจารณาแตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
ชิดชนก ราฮิมมลูา ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะรัฐศาสตร์ตอ่ไป  เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2560 
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8. ต่อมากลุ่มบุคลากรต าแหน่งวิชาการบางรายของคณะรัฐศาสตร์ ได้มีบนัทึกขอส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติมในการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ เม่ื อวันท่ี 31 มกราคม 2560 ซึ่งอธิการบดีประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้นดัหารือคณะกรรมการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้หารือกนัแล้ว มีมติตามมติเดิมคือเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลยั พิจารณาแตง่ตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชิดชนก ราฮิมมลูา ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยกรรมการ
สรรหาฯ มีความเห็นว่าคณบดีใหม่ควรให้ความส าคญักบัการส่ือสารภายในองค์กรและควรมีเวทีแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับคณาจารย์ของคณะอย่างต่อเน่ือง เช่น การจดัให้มีท่ีประชมุคณาจารย์อย่างไม่เป็นทางการ 
เป็นต้น  

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   

ชิดชนก ราฮิมมลูา ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
นอกจากนี ้ท่ีประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดงันี  ้
1. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้เปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดความยตุิธรรมและความโปร่งใสในการแต่งตัง้คณบดี จึงควรเปิดโอกาสให้ทกุคนท่ีเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัได้ลงมติว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ซึ่งท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัได้มีมติเห็นชอบให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลยัมีสิทธิลงคะแนนลบัในการแตง่ตัง้คณบดี โดยให้มีการด าเนินการลงคะแนนลบัแตง่ตัง้คณบดี 
ตัง้แตก่ารประชมุสภามหาวิทยาลยัครัง้ตอ่ไป 

2. ในการจดัท าข้อบงัคบัฯ เก่ียวกบัการประชมุสภามหาวิทยาลยั ขอให้รองอธิการบดี
ก าหนดรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีเพิ่มเตมิในข้อบงัคบัฯ ดงักลา่วด้วย เชน่ การอนมุตัแิตง่ตัง้คณบดี
มีการลงคะแนนลบั เป็นต้น  

3. การจัดท าเอกสารเสนอแต่งตัง้คณบดี และผู้ อ านวยการส านักท่ีน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาในครัง้นี ้ในเอกสารแบบรับรองผลการสรรหา การเขียนลงช่ือกรรมการยงัมีความแตกตา่ง 
ไม่เป็นรูปแบบเดียวกนั บางต าแหนง่ระบทุัง้ต าแหน่งทางวิชาการและ “ดร.” บางต าแหนง่ระบเุฉพาะต าแหน่ง     
ทางวิชาการ จึงขอให้มีการปรับปรุงเอกสารให้เป็นบรรทดัฐานเดียวกนั เน่ืองจากเป็นเอกสารส าคญัท่ีต้องเก็บ
ไว้เป็นหลกัฐาน ดงันัน้ มหาวิทยาลยัควรก าหนดรูปแบบเป็นระเบียบกลางท่ีชดัเจน ตลอดจนควรมีการอบรม
เพ่ือพฒันาบคุลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านนี ้โดยท่ีประชมุได้ขอให้รองอธิการบดีรับประเดน็ดงักล่าวไปพิจารณา
ด าเนินการ 

   
5.3  การแตง่ตัง้ผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันา 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ี 908/2559 ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2559 
ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
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สงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษา รองอธิการบดีวิทยาเขต
สรุาษฎร์ธานี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
เป็นกรรมการโดยให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการ
ส านักวิจยัและพัฒนา และน าเสนอรายช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจยัและพฒันา   
ตอ่สภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาฯ ตามล าดบั ดงันี ้

1. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการสรรหาฯ โดยมี
หนังสือแจ้งเวียนก าหนดขัน้ตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาก าหนดขัน้ตอนการสรรหา 
เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 

2. ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 4 หน่วยงาน คือ หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ หัวหน้าฝ่ายด าเนินการ หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศวิจัย รองผู้ อ านวยการฝ่ายวิจัย
อตุสาหกรรมและชมุชน เพ่ือจดัด าเนินการให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้ ประชุม
ปรึกษาหารือกนัในการเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันา หน่วยงานละ
ไม่เกิน 2 ช่ือ พร้อมทัง้คดัเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะมาให้ข้อมลูการสรรหาผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันา
ตอ่คณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 2 คน แล้วให้หวัหน้าหนว่ยงานเสนอตอ่อธิการบดี ประธานกรรมการ
สรรหาฯ ภายในวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559  (ผู้ ให้ข้อมลูประกอบด้วยหวัหน้าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทนหน่วยงาน 
2 คน รวม 12 คน) 

3. แจ้งทกุคณะ/หน่วยงาน เสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านกัวิจยั
และพฒันา หน่วยงานละไม่เกิน 2 ช่ือ ผ่านกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน หน่วยงานใดประสงค์จะมาให้
ข้อมลูตอ่คณะกรรมการสรรหาฯ ให้สง่รายช่ือผู้แทน 1 ช่ือ ภายในวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 

4. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณารายช่ือท่ีรับการเสนอช่ือ และมีมติ
ก าหนดรายช่ือผู้ ท่ีจะเชิญมาสนทนาต าแหน่งผู้ อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีผู้ ได้รับการเสนอช่ือ 
จ านวน 11 ราย คณะกรรมการสรรหาฯ มีมตใิห้ทาบทาม ทัง้จ านวน 11 ราย เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 

5. ออกหนังสือเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา  
จ านวน 11 ราย โดยแจ้งให้ผู้ ท่ีจะตอบรับการสนทนาจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับแนวคิด นโยบาย แผนการ
ด าเนินงาน และแนวทางการบริหารส านกัเพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากบัคณะกรรมการ
สรรหาฯ โดยก าหนดให้วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 เป็นวนัสุดท้ายของการตอบรับการเชิญ ซึ่งมีผู้ตอบรับ  
การเชิญมาสนทนา จ านวน 2 ราย เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

6. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากบัผู้มาให้ข้อมลูสรรหาผู้อ านวยการส านกัวิจยัและ
พฒันา ประกอบด้วย หวัหน้าส านกังานเลขานุการส านกัและผู้แทน หวัหน้าฝ่ายและผู้แทน รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายและผู้แทน ผู้แทนของคณะ/หน่วยงาน และเชิญผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ 
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เพ่ือเสนอแนวคิด นโยบาย และการด าเนินงานและแนวทางการบริหารส านกัวิจยัและพฒันาแล้วพิจารณา
กลัน่กรองผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันา เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 

คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันา มีความเห็นวา่ผู้ตอบรับการเชิญ
มาสนทนายงัไมมี่ความเหมาะสม 

คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันาได้ปรึกษาหารือร่วมกนั ผลท่ีสดุ 
ท่ีประชมุมีมติมอบหมายให้อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ พิจารณาทาบทามผู้ เหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันาตอ่ไป 

ประธานกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันา ได้ทาบทามผู้ เหมาะสม
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันาแล้ว มีมติเสนอสภามหาวิทยาลยัให้แต่งตัง้รองศาสตราจารย์  
ธีระพล  ศรีชนะ ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันา ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป  

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิ ตามท่ีเสนอ 
 

5.4  การแตง่ตัง้ผู้อ านวยการส านกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร 
  ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านกัทรัพยากรการเรียนรู้

คณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ประกอบด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง         
อรรถกระวีสนุทร และน าเสนอผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง 
อรรถกระวีสนุทร ตอ่สภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาฯ ตามล าดบั ดงันี ้

  1. คณะกรรมการสรรหาฯ พบบุคลากรส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง    
อรรถกระวีสนุทร เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 

  2. ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย จ านวน 4 ฝ่าย ในส านักทรัพยากร 
การเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร คือ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ ฝ่ายสนบัสนนุ
งานบริหาร และฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือจัดด าเนินการให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนกังานเงินรายได้ ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
ทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร ฝ่ายละไมเ่กิน 3 ช่ือ พร้อมทัง้คดัเลือกผู้แทนฝ่าย ซึง่จะให้
ข้อมลูการสรรหาผู้อ านวยการส านกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร ตอ่คณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายในวนัท่ี 8 ธันวาคม 2559 (ผู้ ให้ข้อมูลการสรรหาฯ ประกอบด้วย หวัหน้าหน่วยงานระดบัฝ่ายในส านกัฯ 
ฝ่ายละ 1 คน และผู้แทนหนว่ยงานดงักลา่ว ฝ่ายละ 2 คน) เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 
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  3. แจ้งให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้ ท่ีปฏิบตัิงานในส านกั
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซึ่งประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด า รงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร ให้เสนอช่ือตอ่อธิการบดี ประธานกรรมการ
สรรหาฯ จ านวน 1 ช่ือ หากผู้ ท่ีสมคัรใจมาให้ข้อมลูตอ่คณะกรรมการสรรหาฯ (นอกเหนือจากหวัหน้าฝ่ายหรือ
ผู้แทนฝ่าย) ให้แจ้งความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในแบบฟอร์มเสนอช่ือตอ่อธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
สรรหาฯ ภายในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 

  4. ออกหนงัสือแจ้งทุกคณะ/หน่วยงาน เสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หน่วยงานละไม่เกิน 2 ช่ือ ในภาพรวมของคณะ/
หน่วยงาน ผ่านกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน และหากคณะ/หน่วยงานใดประสงค์จะมาให้ข้อมูลต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ ให้สง่รายช่ือผู้แทน 1 ช่ือ ภายในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 

  5. คณะกรรมการสรรหาฯ ประชมุเพ่ือพิจารณารายช่ือผู้ ท่ีจะเชิญมาสนทนาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซึ่งมีจ านวน 4 ราย มาให้ข้อมูลกับ
คณะกรรมการสรรหา เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 

  6. ออกหนงัสือเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วมาสนทนา
โดยแจ้งให้ผู้ ท่ีจะตอบรับการสนทนาจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกับแนวคิด นโยบาย แผนการด าเนินงาน และ
แนวทางการบริหารหน่วยงาน เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ
โดยก าหนดแจ้งการตอบรับภายในวนัท่ี 16 มกราคม 2560 ซึ่งมีผู้ตอบการเชิญมาสนทนา จ านวน 1 ราย เม่ือ
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 

  7. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้ มาให้ข้อมูลการสรรหาผู้ อ านวยการส านัก
ทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร ประกอบด้วยหวัหน้าฝ่าย บคุลากรท่ีเป็นผู้แทนฝ่าย ผู้ปฏิเสธ
การทาบทามมาสนทนาแตป่ระสงค์มาให้ข้อมลู และผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา แล้วพิจารณากลัน่กรอง
ผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร เม่ือวนัท่ี 
27 กมุภาพนัธ์ 2560   

  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตัง้                       
รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรีตระกลู ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านกัทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลง 
อรรถกระวีสนุทร ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติ ตามท่ีเสนอ นอกจากนีท่ี้ประชุม

มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดงันี ้

หน่วยงานระดบัส านักเป็นเคร่ืองมือของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ อธิการบดี
ควรมีสิทธิในการก ากับดแูลมากยิ่งขึน้ ขอให้รองอธิการบดีพิจารณาเร่ืองระบบโครงสร้างของมหาวิทยาลัย    
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ท่ีจะต้องแบ่งหน่วยงานให้ชดัเจน มิฉะนัน้หน่วยงานเหล่านีจ้ะมีลกัษณะเหมือนหน่วยงานเอกเทศ ซึ่งอาจจะ
ไมส่นบัสนนุกิจการหรือนโยบายของมหาวิทยาลยั ส าหรับวิธีการสรรหาผู้บริหารแตล่ะระดบัอาจจะแตกตา่งกนั            
ซึ่งผู้บริหารระดบัสงูควรจะมีสิทธิในการสรรหามากกว่าการรวบรวมความคิดเห็น ส่วนหน่วยงานระดบัส านกั
ควรจะให้อธิการบดีมีสิทธิสามารถเสนอรายช่ือบุคคลจากภายนอก นอกเหนือจากท่ีมีการเสนอรายช่ือจาก
หนว่ยงานภายใน 

 
5.5  ทบทวนการตอ่เวลาราชการ  จ านวน 1 ราย 

เน่ืองจากระเบียบวาระการประชุมเร่ืองทบทวนการต่อเวลาราชการ เป็นเร่ืองลับ 
ประธานท่ีประชุมจึงขอให้เป็นการประชมุลบัท่ีมีเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัท่ีอยูใ่นห้องประชมุ 

 
5.6  การแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตตมิศกัดิ ์ประจ าปี 2560  

ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้จดัพิธีพระราชทานปริญญาบตัรเป็นประจ าทกุปี โดยได้เชิญผู้ ท่ี
ได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรในโอกาสเดียวกันด้วยนัน้ ส าหรับการพิจารณา
มอบปริญญากิตติมศกัดิ์จะต้องด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 9 แห่งข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตตมิศกัดิ ์พ.ศ. 2551  ดงันี ้

ข้อ 9  ให้มีคณะกรรมการซึง่แตง่ตัง้จากสภามหาวิทยาลยัในแตล่ะปีการศกึษา ท า
หน้าท่ีกลัน่กรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตตมิศกัดิ์ ดงันี ้

9.1  องค์ประกอบ 
  9.1.1 อธิการบดี  ประธาน 
  9.1.2 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิซึง่แตง่ตัง้จากสภามหาวิทยาลยั สาขาวิชาละ

หนึง่คน จาก 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สขุภาพ มนษุยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 
  9.1.3 ประธานสภาอาจารย์ 
  9.1.4 รองอธิการบดีซึง่รับผิดชอบงานวิชาการท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้แต่งตัง้อธิการบดีเป็นประธาน
กรรมการ  ศาสตราจารย์นกัสิทธ์ ควูฒันาชยั  ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช  ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์
ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายการศกึษาเป็นเลขานกุาร 
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5.7  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพชอ่งปาก หลกัสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. .... 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ ได้เร่ิมเปิดสอนหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สขุภาพชอ่งปาก ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นมา และปรับปรุงหลกัสตูรครัง้ล่าสดุเม่ือปี พ.ศ. 2554 ขณะนี ้
ได้ครบระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว เน่ืองจากปัญหาทางสุขภาพช่องปากยงัเป็นปัญหาใหญ่
ของประเทศไทยและประชากรโลก การแก้ปัญหาจ าเป็นต้องใช้การศกึษาวิจยัในการหาแนวทางปอ้งกนัและ
รักษาโรคอยา่งมีประสิทธิภาพ แตปั่จจบุนันกัวิจยัท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปากยังมีจ านวนน้อย ดงันัน้ คณะทันตแพทยศาสตร์จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรดงักล่าว     
ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  เพ่ือมุ่งเน้นผลิตนกัวิจยัท่ีมีประสบการณ์สงู 
ในการสร้างองค์ความรู้ใหมท่ี่จะแก้ปัญหาสขุภาพชอ่งปาก โดยรู้จกัคิดค้น ตดิตามวิทยาการในการส่งเสริมสขุภาพ 
ป้องกันโรค การรักษาและบูรณะให้กลบัสู่สภาพปกติให้มากท่ีสุดภายหลงัการเกิดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีประเดน็ส าคญัการปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้ 

1. ปรับปรุงหลกัการและเหตผุล และปรัชญาของหลกัสตูร 
2. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยปรับปรุง

ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา และตวัเลขจ านวนชัว่โมงบรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง ตลอดจนเปิดรายวิชา
ใหม ่และยกเลิกบางรายวิชา 

ซึง่ท่ีประชมุสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 
2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิ 
 

5.8  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เร่ิมเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  

วาริชศาสตร์  ตัง้แต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา และปรับปรุงหลักสูตรครัง้ล่าสุดเม่ือปีการศึกษา 2554  
ขณะนีไ้ด้ครบระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุงหลกัสตูรแล้ว เน่ืองจากการพฒันาประเทศไปสู่การเป็นประเทศ
อตุสาหกรรม และการเพิ่มขึน้ของประชากรในประเทศ รวมทัง้ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้
แหล่งน า้และทรัพยากรประมงในปัจจบุนัอยูใ่นภาวะเส่ือมโทรมลง การเพาะเลีย้งสตัว์น า้เพ่ือผลิตสตัว์น า้ทดแทน
ผลผลิตสัตว์น า้จากแหล่งน า้ธรรมชาติประสบปัญหาเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพ    
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาดงักลา่ว ดงันัน้ คณะทรัพยากรธรรมชาติจงึเห็นสมควรปรับปรุงหลกัสตูรดงักล่าวให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว เพ่ือมุง่ผลิตดษุฎีบณัฑิตท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความรู้
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ความสามารถในการวิจยัทางด้านวาริชศาสตร์อยา่งเป็นระบบ รวมถึงการใช้ประโยชน์และการจดัการทรัพยากร
ดงักลา่วได้อยา่งยัง่ยืน โดยมีประเดน็ส าคญัการปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้ 

1. ปรับปรุงวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
2. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยปรับปรุง

ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต ตลอดจนเปิดรายวิชาใหม่  
ซึง่ท่ีประชมุสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 

2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิ 
 
5.9  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เร่ิมเปิดสอนหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

โมเลกลุและชีวสารสนเทศ ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นมา และปรับปรุงครัง้ล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2555 ขณะนี ้
ได้ครบระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุงหลกัสูตรแล้ว โดยการปรับปรุงหลกัสตูรในครัง้นี ้เพ่ือให้เป็นหลกัสูตร
นานาชาติ มีความทนัยคุสมยั สามารถผลิตนกัศกึษาท่ีมีความรู้ความสามารถสนองตอบตอ่ภาวะการเปล่ียนแปลง 
ทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว สามารถพฒันาตนเองได้อย่างตอ่เน่ืองและประกอบอาชีพได้ดี มีคณุธรรม จรรยาบรรณ
ท่ีจะใช้เทคโนโลยีไปในทางท่ีเกิดประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ตอบสนองการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  
ท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว การแข่งขนัท่ีสูงขึน้ ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดและเกิดการแย่งชิง ดงันัน้ จึงจ าเป็นต้อง
พฒันาหลกัสตูรให้มีก าลงัคนรุ่นใหม่ท่ีมีทกัษะและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของประเทศให้เพียงพอท่ีจะ
รักษาสมดลุของการใช้ทรัพยากรและเศรษฐกิจท่ีต้องการการเตบิโต ซึง่มีประเดน็การปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี  ้

1. ปรับปรุงเป็นหลกัสตูรนานาชาต ิ
2. ปรับปรุงความส าคญั/หลกัการและเหตผุล ปรับปรุงองค์ประกอบในหมวดท่ี 7     

ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และเกณฑ์ของสกอ. ในปัจจบุนั 
3. ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดย

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เปล่ียนช่ือรายวิชา เพิ่มและยกเลิกบางรายวิชา 

ซึง่ท่ีประชมุสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 
2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิ 
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นอกจากนี ้ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัได้มีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัท า
ข้อมลูหลกัสตูรเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา ดงันี ้

1. ข้อมลูในการน าเสนอสภามหาวิทยาลยั ควรเสนอประเด็นหลกั เช่น ความทนัสมยั   
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิเป็นต้น และในเอกสารเสนอสภามหาวิทยาลยัให้มีข้อมลูข้อเสนอแนะและความ
คดิเห็นของกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัและกรรมการสภาวิทยาเขตด้วย 

2. หลกัสตูรปรับปรุง ควรมีข้อมลูท่ีแสดงให้เห็นชดัเจนวา่เป็นหลกัสตูรท่ีเปิดสอนมาแล้ว
ก่ีปี ซึ่งตามเกณฑ์ของสกอ. ได้ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลกัสตูรอย่างน้อยภายใน 5 ปี ส าหรับหลกัสตูรปรับปรุง
ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครัง้นี ้ยังขาดข้อมูลท่ีระบุว่าเป็นหลักสูตรปรับปรุ ง คือ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ (หลกัสตูรนานาชาติ) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... ดงันัน้ ในการ
เสนอหลกัสตูรปรับปรุงในโอกาสตอ่ไป ขอให้มีข้อมลูการปฏิบตัิงานท่ีผา่นมา เปิดสอนแล้วเป็นอย่างไร มีความ
เปล่ียนแปลงด้านวิชาการในเร่ืองนีอ้ยา่งไร มีการปรับปรุงหลกัสตูรอย่างไร ทัง้นีเ้พ่ือให้ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั
มีข้อมลูในการพิจารณาอยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... มีข้อมลูรายรับ รายจ่าย ซึ่งเก่ียวข้องกบัจ านวนรับนกัศกึษา ซึง่ในการปรับปรุงหลกัสตูรจึงควร
จะมีข้อมูลดงักล่าวด้วย โดยอาจจะพิจารณาประเด็นนีใ้นเชิงเศรษฐศาสตร์ ความคุ้มคา่ในการเปิดหลกัสตูร
รวมทัง้การปิดหลกัสตูร 

4. เอกสารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. .... ได้ระบท่ีุหน้าปก ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ซึง่ในการจดัท าเอกสารหลกัสตูรเสนอสภามหาวิทยาลยั
ควรเป็นเอกสารฉบบัท่ีถกูต้อง และเป็นเอกสารท่ีปรับปรุงแก้ไขลา่สดุ จึงควรจะมีการปรับปรุงระบบสารบรรณ
เอกสารให้มีความชดัเจน เชน่ มีการระบวุนั เดือน ปี ก ากบั 

 
5.10 การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี  043/2556 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม  2556    
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2556 เป็นต้นไป ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะครบก าหนด 
4 ปี ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 นัน้ 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2538 
ก าหนดไว้ ดงันี ้

 ข้อ 4 เม่ือไม่มีผู้ ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเม่ือวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีเป็น     
ปีสุดท้าย เหลือเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง  เรียกว่า 
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คณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ เป็นกรรมการโดยต าแหนง่ กรรมการอ่ืนซึ่งสภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้จากกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 2 คน ผู้ทรงคณุวฒุิภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสบการณ์ด้านบริหารระดบัคณบดีขึน้ไป 
จ านวน 2 คน และผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารในต าแหน่งคณบดีจากสถาบนัการศกึษาอ่ืนในสาขานัน้หรือ
ใกล้เคียง ซึง่แตง่ตัง้จากกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ หรือบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั จ านวน 1 คน 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตัง้คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะ
ทรัพยากรธรรมชาต ิดงันี ้

1. อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
2. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการโดยต าแหนง่ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 2 คน 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณ์ด้านบริหารระดบัคณบดีขึน้ไป

จ านวน 2 คน 
5. ผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารในต าแหน่งคณบดีจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนในสาขา

นัน้หรือใกล้เคียง ซึง่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ หรือบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั จ านวน 1 คน 
6. ผู้ ท่ีสภามหาวิทยาลยัเห็นสมควรคนหนึง่เป็นเลขานกุาร (ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี) 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ศาสตราจารย์สนิท

อกัษรแก้ว  ศาสตราจารย์นกัสิทธ์ ควูฒันาชยั  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ และผู้ อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
เป็นเลขานกุาร 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง 

  6.1 การแตง่ตัง้รองอธิการบดี/กรรมการประจ าคณะ/หวัหน้าสาขาวิชา 
 มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองการแตง่ตัง้ต าแหนง่ตา่ง ๆ ดงันี ้
 1. การแตง่ตัง้รองอธิการบดี 
  1.1 การแต่งตัง้ผู้ช่วยศาตราจารย์สุวลักษณ์  วิสุนทร ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี    

ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 
 2. การแตง่ตัง้กรรมการประจ าคณะ 
  2.1 การแต่งตัง้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ทานอุทิศ  คณาจารย์ประจ าเป็น

กรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
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  2.2 การแตง่ตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ ตัง้แตบ่ดันี  ้ 
เป็นต้นไป ดงันี ้

 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์โอภาส  เกาไศยาภรณ์ 
 2. อาจารย์อสุมาน  สารี 

 3. การแตง่ตัง้หวัหน้าสาขาวิชา 
  3.1 การแต่งตัง้อาจารย์พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา   

การจดัการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

  6.2  การให้ความเห็นชอบหลกัสตูรการเปล่ียนแปลง/ปรับลดอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
และอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) ก าหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง 
หรือการยบุรวมหลกัสตูรการศกึษาและรายวิชา ส าหรับหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบและทกัท้วงและพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยบุรวม 
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   
ให้ความเห็นชอบ นัน้ 

ซึง่สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ในคราวประชมุครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560
ให้ความเห็นชอบหลกัสตูรการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร การปรับลด
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ดงันี  ้

เห็นชอบหลกัสตูร 
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 3 หลกัสตูร ดงันี ้
1. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดจิิทลัมีเดีย (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
2. หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์  

หลกัสตูรปรับปรุงพ.ศ. .... 
3. หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
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ระดบัปริญญาโท จ านวน 6 หลกัสตูร ดงันี ้
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาบาล หลักสูตร

ปรับปรุงพ.ศ. .... 
2. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพชอ่งปาก 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
3. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการสขุภาพชอ่งปากประยกุต์ 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
4. หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัชิมุชน 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
5. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
6. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาการเกษตร หลกัสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. .... 
เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 4 หลกัสตูร ดงันี ้

1. เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
ภาษาไทยประยกุต์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554  คณะศลิปศาสตร์ 

2. เป ล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
สถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

3. เป ล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 
สถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

4. เป ล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร         
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ระดบับณัฑิตศกึษา จ านวน 4 หลกัสตูร ดงันี ้
1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร         

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยา (นานาชาต)ิ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
2. เป ล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร    

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
3. เป ล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร    

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2558 
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4. เป ล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร      
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2558 

เห็นชอบการปรับลดอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ดงันี ้
1 . ป รับลดอาจาร ย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลักสู ต รและอาจาร ย์ป ระจ าหลักสู ต ร                  

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
2. ปรับลดอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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6.3  การให้ความเห็นชอบและอนมุตัิการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของสภาวิทยาเขตตรัง 

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 

สภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2560     
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมตัิการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2559 
เป็นต้นไป 

 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูรเดมิ อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (ใหม)่ 
อาจารย์ชาวดี  ง่วนสน*  คงเดมิ* 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
อาจารย์โอปอร์  ชยัสง่าพงษ์ คงเดมิ* 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
อาจารย์วรวฒุิ  มธัยนัต์* คงเดมิ 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
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อาจารย์ประจ าหลกัสตูรเดมิ อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (ใหม)่ 
อาจารย์คมัภีร์  คล้ามนฤมล อาจารย์สภุาวดี  จริงจิตร* 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 - สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2555 
 - สถ.ม.(สถาปัตยกรรม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2556 
 - M.SC., Conservation of Historic Building, University  
   of Bath, 2015, UK. 

อาจารย์ภวตั  รอดเข็ม คงเดมิ 
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

หมายเหต ุ* อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  

7.1  การด าเนินการตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลยั 
                                  อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของ         
สภามหาวิทยาลยั ดงันี ้
 

เร่ืองท่ี ประชมุวนัท่ี ประเดน็มต/ิข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
1 ครัง้ท่ี 382 (2/2560)         

วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 
2560 

การจดั Retreat สภามหาวิทยาลยั
เร่ืองการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั 

มอบกองกลางและกองแผนงานหารือกบั
นายกสภามหาวิทยาลยัเพ่ือก าหนดวนั
และสถานท่ีในการจดั 

2 ครัง้ท่ี 382 (2/2560)        
วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 
2560 

การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือ
สามารถเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารให้
ภายนอกรับรู้มากขึน้ 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์
และสารสนเทศ และศนูย์คอมพิวเตอร์ 
ไปศกึษารายละเอียดเพ่ือด าเนินการ 

3 ครัง้ท่ี 382 (2/2560)       
วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 
2560 

ควรปรับปรุงข้อบงัคบัวา่ด้วยการ   
สรรหาคณบดี โดยควรเปิดโอกาสให้
สามารถดงึบคุคลภายนอกท่ีมีความรู้
ความสามารถมาด ารงต าแหนง่
คณบดีได้ 

มอบกองการเจ้าหน้าท่ีด าเนินการ
ปรับปรุงข้อบงัคบั 
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7.2  รายงานผลการด าเนินงานของกองทนุวิจยัคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี 2558 
ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกองทนุวิจยัของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2544 

ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2544 ก าหนดให้ทุกคณะ/หน่วยงานท่ีมีพนัธกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจยั 
และหรือวิจัยวิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศกึษา จดัตัง้กองทุนวิจยัของหน่วยงานขึน้ และตามระเบียบข้อ 15(6) 
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรายงานผลการด าเนินงานกองทุนตอ่ท่ีประชมุคณบดีและสภามหาวิทยาลยั
อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้  

ในปี 2558 มีกองทนุวิจยัรวม 34 กองทนุ หน่วยงานท่ียงัไม่ได้มีการจดัตัง้กองทนุวิจยั 
มี 2 หน่วยงาน คือ คณะสตัวแพทยศาสตร์ และวิทยาลยันานาชาติ เน่ืองจากทัง้สองหน่วยงานอยู่ในระหว่าง
การด าเนินงาน ส าหรับการด าเนินงานของกองทนุวิจยั/คณะ มหาวิทยาลยัได้เสนอรายงานผลการด าเนินงาน
ออกเป็น 2 สว่น คือ 

1. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมของกองทนุวิจยัหนว่ยงาน  
2. รายงานสรุปจ านวนเงินรวมตามงบการเงินของกองทนุวิจยัหนว่ยงาน  
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7.3  สรุปการประชมุร่วมกบัส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ ประเด็น
การถ่ายโอนศนูย์วิจยัและพฒันาสายพนัธุ์กุ้ งกลุาด า (ศวพก.) เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2560 

ด้วย ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั อปุนายกสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ผู้บริหารส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้บริหารมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ได้หารือร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์น า้ หลังการถ่ายโอน
ศนูย์วิจยัและพฒันาสายพนัธุ์กุ้ งกุลาด า (ศวพก.) ในปี 2561 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยท่ีประชุม
เห็นควรให้ตกลงร่วมกันเป็นหน่วยปฏิบตัิการวิจยัร่วมด้านการพฒันาสายพนัธุ์สตัว์น า้ ด าเนินการคู่ขนาน
กบัข้อตกลงเดิม และให้มีคณะท างานซึ่งเป็นตวัแทนของทัง้สองฝ่ายๆ ละ 3 คน มีศาสตราจารย์มรกต ตนัติเจริญ 
เป็นท่ีปรึกษา ร่วมกนัจดัท าร่างข้อตกลงโดยก าหนดแผนงาน โครงการ รายละเอียดงบประมาณระยะ 5 ปี 
ให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 และหลงัจากนัน้มีการลงนามความร่วมมือและพิจารณาแตง่ตัง้
ผู้บริหารร่วมกนั 
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