
รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 387(7/2560) 

วนัเสาร์ท่ี 15 กรกฎาคม 2560  
ณ ห้องประชมุ 202 ชัน้ 2 ส านกังานอธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 

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

ผู้มาประชมุ 
1. นายชวน  หลีกภยั     ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา   นายกสภามหาวิทยาลยั 
3. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั  อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
4. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
7. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
8. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
9. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
10. นายวิจิตร  ณ ระนอง     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
11.  ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
12. นายสราวธุ  เบญจกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
13. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
14. อธิการบดี      กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ชศูกัดิ์  ลิ่มสกลุ 
15. รองอธิการบดี                 กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวฒันา 
16. รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 รองศาสตราจารย์จฑุามาส  ศตสขุ 
17. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้วประดบั 
18. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และศษิย์เก่าสมัพนัธ์  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สพุจน์  โกวิทยา 

19. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภทัร  อยัรักษ์ 
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20. รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
 อาจารย์บญุประสิทธ์ิ  กฤตย์ประชา 

21. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์ 

22. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

วิทยาเขตปัตตานี 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง 

23. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั           
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา 

24. รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ 

25. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุลกัษณ์  วิสนุทร 

26. รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู 

27. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
วิทยาเขตภเูก็ต และผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนภเูก็ต 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ 

28. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐัวิทย์  พจนตนัติ 
29. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ 

รักษาการในต าแหนง่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
30. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์อดุมผล  พืชน์ไพบลูย์           
31. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชตเิกียรติ 

32. คณบดีคณะแพทยศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พฒุิศกัดิ ์ พทุธวิบลูย์ 

33. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บษุบง  ชยัเจริญวฒันะ 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/StaffDetailchk.asp?STAFF_ID=0000505
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34. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชตุมิา  ตนัตกิิตติ  
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์และบณัฑิตศกึษา 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

35. รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกลุ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะเภสชัศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

36. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต 

37. คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ 

38. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์ 

39. คณบดีคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศกัดิ์ 

40. คณบดีคณะศลิปศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กานดา  จนัทร์แย้ม 

41. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ศภุวชัร์  มาลานนท์ 

42. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุอารี  วิบลูย์พงศ์ 

43. คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  

44. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อ าไพวรรณ  สภุาพวานิช 
รองคณบดีฝ่ายบณัฑิต วิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะศกึษาศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

45. คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน 

46. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม 

47. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ 
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48. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา 

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 านวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์นิทศัน์  เพราแก้ว 

56. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จมุพล  ช่ืนจิตต์ศริิ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

57. อาจารย์วรรณรัตน์  แซซ่ัน่  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

58. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิศกัดิ์  จนัทรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

59. อาจารย์สรุวฒุน์  ชอ่ไม้ทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

60. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษา              กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกลุ 

61. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 

62. ผู้อ านวยการกองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางสวุิมล  คงพล 
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63. หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 

64. หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นายทวาทศ  สวุรรณโร 
 

ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
2. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 นายบญัญตัิ  จนัทน์เสนะ 
4. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบตัิ 
5. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์บดนิทร์  แวลาเตะ 
6. รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกลุ 

รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
7. คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์มอูสัซลั  บลิแสละ       
8. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ 
9. คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกลุ 
10. คณบดีคณะวิเทศศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวุรรณ  ทบัเท่ียง 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. อาจารย์พงษ์พิช  เพชรสกลุวงศ์      ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง 
2.  นายแดง  โฉมทอง      ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา 
3.  นางนิษณา  เหมกลุ      ผู้อ านวยการกองคลงั 
4.  นายสิทธิศกัดิ ์ สมบตัยิานชุิต      ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
5.  นายคมกริช  ชนะศรี      ผู้อ านวยการกองกิจการนกัศกึษา 
6.  นายนิตธิร  ช านาญเมือง      ผู้อ านวยการกองอาคารสถานท่ี 
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7.  นางสาววนิดา  ตนัตธิรรมภษิูต      ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
8.  นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตั ิ      หวัหน้าผู้ตรวจสอบ หนว่ยตรวจสอบภายใน 
9.  นางวชัรี  ไชยศรี      บคุลากร กองการเจ้าหน้าท่ี 
 

เร่ิมประชมุเวลา 09.00 น. 
เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว  ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานท่ีประชมุกล่าวเปิดประชมุ และได้แนะน าผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและบณัฑิตศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต  รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์ คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ช่ืนจิตต์ศิริ ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่  อาจารย์วรรณรัตน์ แซ่ซั่น 
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิศกัดิ์ จนัทรัตน์ ประธานสภาอาจารย์
วิทยาเขตปัตตานี และอาจารย์สรุวฒุน์ ช่อไม้ทอง รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัใหม่  และแนะน าประธานและรองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
อาจารย์วิโรจน์ ภู่ต้อง ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตภูเก็ต  อาจารย์ประทีป เวทย์ประสิทธ์ิ รองประธาน  
สภาอาจารย์วิทยาเขตภูเก็ต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ศกัดิ์ เหล่าดี ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  
อาจารย์ไพศาล บรรจสุวุรรณ์ รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  อาจารย์พงษ์พิช เพชรสกลุวงศ์ 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต เชือ้ข า รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง 
ตอ่จากนัน้ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
1.1  กรรมการท่ีขอลาประชมุ 

ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่การประชมุสภามหาวิทยาลยัในครัง้นีมี้กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคณุวฒุิขอลาการประชมุ จ านวน 2 ราย ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์    

2. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ครัง้ท่ี 386(6/2560)  
เม่ือวนัท่ี 17 มถินุายน 2560 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 
ไมมี่ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  แผนแก้ปัญหาน า้ทว่มในพืน้ท่ีภาคใต้ 

รองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลิมยานนท์ ได้น าเสนอแผนแก้ปัญหาน า้ทว่มในพืน้ท่ีภาคใต้ 
ซึง่มีประเดน็ส าคญั ดงันี ้

สาเหตกุารเกิดน า้ทว่มภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2559-2560 
เป็นการเกิดน า้ท่วมทั่วทัง้พืน้ท่ีภาคใต้อย่างไม่เคยเกิดมาก่อนในรอบหลายสิบปี

สาเหตุหลักเกิดจากฝนตกหนัก เน่ืองจากหย่อมความกดอากาศต ่า ซึ่งเป็นเร่ืองปกติของภาคใต้ตอนล่าง      
แต่ไม่ปกติส าหรับภาคใต้ตอนบน มีการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินจากป่าเป็นเมืองในพืน้ท่ีภาคใต้อย่างมาก 
กอปรกบัในหลายพืน้ท่ีไมเ่กิดน า้ทว่มมาเป็นเวลานาน ท าให้ไมมี่การเตรียมรับมือ จงึเกิดความเสียหายรุนแรง  

มหาวิทยาลัยได้จัดเสวนา “ภาคใต้เข้มแข็ง สู้ภัยน า้ท่วม” เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2560 ณ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการท างานของหนว่ยงานตา่ง ๆ ในภาคใต้  
2. มหาวิทยาลยัแนะน าแนวคิดการบริหารจดัการน า้ท่วมแบบหาดใหญ่โมเดล ท่ีประสบ

ความส าเร็จแล้วในพืน้ท่ีหาดใหญ่ เพ่ือน าไปปรับใช้  
3. ส ารวจ/หารือ ความต้องการแก้ปัญหาน า้ทว่มของแตล่ะพืน้ท่ี 
แนวทางและแผนการด าเนินด้านการบริหารจดัการน า้ทว่มภาคใต้ 
การด าเนินการเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาน า้ท่วมภาคใต้ แบง่เป็น 2 แนวทาง 
แนวทางท่ี 1 การบริหารจดัการน า้ทว่มเชิงพืน้ท่ี ในรูปแบบของ “หาดใหญ่ โมเดล” 

  - ใช้สหวิทยาการหลายคณะ หลายวิทยาเขตร่วมกนัด าเนินการ 
  - บรูณาการด าเนินการกบัทกุภาคสว่น สอดคล้องกบันโยบาย 

University engagement ของ ม.อ. 
  - สามารถท าได้ทนัที เห็นผลในระยะสัน้ 

แนวทางท่ี 2 การศกึษายทุธศาสตร์การบริหารจดัการน า้ในภาคใต้/รายลุม่น า้ 
  - การศกึษาทางวิชาการ เร่ืองการบริหารจดัการน า้ การลดปัญหาน า้ท่วม 

น า้แล้ง 
  - ไมเ่ห็นผลในระยะสัน้ เน่ืองจากหลายอยา่งเป็นมาตรการทางโครงสร้าง 

ต้องมีหนว่ยงาน function ท่ีรับผิดชอบโดยตรงรับไปด าเนินการตอ่ 
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แนวทางท่ี 1 การบริหารจดัการน า้ทว่มแบบ “หาดใหญ่ โมเดล” 
มหาวิทยาลยัเข้าไปเป็นตวัประสานเช่ือมโยงการท างานกับหน่วยงานรัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน และเครือข่ายตา่ง ๆ โดยใช้หลกัวิชาการ ซึง่มีแนวคดิเก่ียวกบัการเตือนภยั 
การชว่ยเหลือ การฟืน้ฟแูละเยียวยา การวิจยัเพ่ือหาค าตอบ การให้ความรู้ 

- ระยะสัน้ 
1. การเตือนภยัเตรียมการลว่งหน้า เพ่ือลดความสญูเสีย 
2. การชว่ยเหลือชว่งน า้ทว่ม 
3. การฟืน้ฟเูยียวยา 

- ระยะยาว 
1. การแก้ปัญหาเชิงกายภาพ 
2. การวิจยัและพฒันา 
3. การสร้างความเข้มแข็งให้สงัคม 
ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัได้จดัตัง้ศนูย์วิจยัภัยพิบตัิทางธรรมชาติ ศนูย์ข้อมูล

สารสนเทศน า้ท่วม และศนูย์ช่วยเหลือผู้ประสบภยั ซึ่งหาดใหญ่โมเดลสร้างระบบชมุชนเข้มแข็งรับมือน า้ท่วม
และระบบบ้านพ่ีเลีย้ง ซึ่งภายหลงัมีงานวิจัยท่ีขยายผล/ต่อยอดจากหาดใหญ่โมเดลอีกหลายเร่ือง เช่น การ
จัดท าระบบโทรมาตรเตือนภัยน า้ท่วม  การจัดท า Flood model  การจัดท าผังน า้  จุดเส่ียงและจุดหนีภัย 
ระบบ Logistics เพ่ือการช่วยเหลือน า้ท่วม การจดัท าเส้นทางอพยพ  การจดัท า Wifi ฉกุเฉินเม่ือเกิดอทุกภัย  
Application ส าหรับชว่ยเหลือน า้ทว่ม 

แนวทางการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาน า้ทว่ม 
เมือง “ก.” เข้มแข็งสู้ภัยน า้ท่วม โดยเลือกเมือง “ก.” จากพืน้ท่ีท่ีน า้ท่วมหนกั มีความ

เสียหายทางเศรษฐกิจ/สงัคมสงู หรือเมืองท่ีมีวิทยาเขตของ ม.อ. อยู่ในพืน้ท่ี/ใกล้เคียง เพ่ือความยัง่ยืนในการ
ด าเนินการ อีกทัง้ยงัเป็นการสร้าง Brand ของ ม.อ. ตอบโจทย์ปัญหาในพืน้ท่ี 

แนวทางนีใ้ช้หลกัการด้านการบริหารจดัการน า้ท่วม โดยทกุภาคสว่นได้ท างานร่วมกนั 
และ ม.อ. ท างานร่วมกบัชมุชน ในรูปแบบประชารัฐตามแนวทางของหาดใหญ่โมเดล 

1. จดัประชมุทกุภาคสว่นให้เป็นวาระท้องถ่ินเพ่ือร่วมกนัรับมือน า้ทว่ม 
2. ม.อ. (วิทยาเขตหาดใหญ่+วิทยาเขตในพืน้ท่ี) ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดท า

โครงการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของปัญหาและสภาพพืน้ท่ี  
โดยมี Road map ในการด าเนินงานดงันี ้
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แนวทางท่ี 2 การศกึษายทุธศาสตร์การบริหารจดัการน า้ในภาคใต้รายลุม่น า้  
(แผนระยะยาว) 

- เป็นการศกึษาความต้องการใช้น า้ และการคาดการณ์อนาคต 
- การศกึษาน า้ต้นทนุ และการคาดการณ์อนาคต 
- จดัท า Balance sheet เพ่ือประเมินสมดลุน า้ 
- การศกึษาคณุสมบตัิการไหลของน า้ และพืน้ท่ีเส่ียงภยัน า้ทว่ม 
- การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการน า้แบบบรูณาการทัง้น า้ทว่ม

และการขาดแคลนน า้ รายลุ่มน า้หลกั และรายลุม่น า้ยอ่ย 
 

อธิการบดีได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าจะพิจารณาเลือกพืน้ท่ีในการด าเนินการแก้ไขปัญหา       
น า้ท่วมภาคใต้ในภาพใหญ่อาจจะขยายไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากวิทยาเขตท่ี ม.อ. ตัง้อยู่ นอกจากนี ้
มหาวิทยาลยัอาจจะร่วมมือกับสถาบนั หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ด้วย ส าหรับงบประมาณ นอกจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลยัแล้ว จะเสนอของบประมาณจากแหลง่อ่ืน ๆ ตอ่ไป 

คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งเพิ่มเตมิวา่ วิทยาเขตภเูก็ตก าลงัศกึษาวิจยั
เก่ียวกบัปริมาณการใช้น า้ในจงัหวดัภเูก็ตวา่มีเพียงพอส าหรับการบริหารจดัการธุรกิจการทอ่งเท่ียวหรือไม ่

ประธานท่ีประชมุได้ช่ืนชมรองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลิมยานนท์ และทีมงานวิจยั ท่ีได้
ด าเนินงานในเร่ืองนี ้ซึง่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและจ าเป็นต้องด าเนินงานตอ่ไป ทัง้นี ้ท่ีประชมุเห็นว่า การแก้ปัญหา
น า้ท่วมเป็นเร่ืองท่ีตอบสนองความจ าเป็นของภาคใต้ ต้องมีการด าเนินงานท่ีดแูลทัง้ระบบ มหาวิทยาลยัต้อง
รวมพลงักนัทกุคณะ/หนว่ยงาน ทัง้ด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และด้านอ่ืน ๆ เน่ืองจากปัญหาน า้ทว่มเกิดจาก
หลายสาเหต ุเชน่ การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ ภาวะโลกร้อน ปัญหาผงัเมือง ธรรมชาตขิองพืน้ท่ี เป็นต้น 
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และขอให้อธิการบดีและฝ่ายวิจัยน าประเด็นดงักล่าวไปพิจารณาด าเนินการท่ีจะท าให้เกิดการรวมพลังกัน
ของ ม.อ. ในการแก้ปัญหาน า้ท่วมจะมีการจดัโครงสร้างองค์กรอย่างไร ท่ีท าให้เกิดการท างานร่วมกันได้ทุก
วิทยาเขต และมหาวิทยาลยัควรเลือกบางพืน้ท่ี หรือบางลุ่มน า้   ในการแก้ไขปัญหาน า้ท่วม เพ่ือเป็นตวัอย่าง
ในการแก้ไขปัญหา แล้วคอ่ยขยายพืน้ท่ีด าเนินงานตอ่ไป  

 

นอกจากนี ้ท่ีประชมุได้เสนอความคดิเห็นในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ ดงันี ้
1. ปัญหาน า้ท่วมเป็นเร่ืองส าคญัท่ีท าให้เกิดความเสียหายทัง้ทรัพยากรบนบกและ  

ฝ่ังทะเล ในการจดัการแก้ไขปัญหาน า้ทว่มให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ต้องท าอย่างเป็น
ระบบ ซึง่ระบบท่ีส าคญัในการแก้ปัญหาน า้ทว่มท่ีควรมี ดงันี ้

1) ระบบพยากรณ์น า้ท่วม ต้องมีข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน
สมบรูณ์ 

2) ระบบการเตือนภยัน า้ท่วม ควรวิเคราะห์เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก
ระบบการเตือนภยัเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั ท่ีจะชว่ยให้ประชาชนในพืน้ท่ีได้รับทราบข้อมลูขา่วสาร 

3) ระบบการปอ้งกนั อาจจะใช้ศาสตร์พระราชาตามหลกั “จากนภา ผ่านภผูา สูม่หานที” 
เป็นแนวทางแก้ปัญหาน า้ทว่ม 

4) ระบบการตอ่สูก่บัน า้ท่วม 
5) ระบบการเยียวยาหลงัภาวะน า้ท่วม 
6) ระบบการจดัการท่ีค านงึถึงการให้ทกุคนทกุภาคีมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหา 
หากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ช่วยแก้ไขปัญหาน า้ท่วมได้จะเป็นประโยชน์

อยา่งยิ่งตอ่สงัคมชมุชนภาคใต้ ในฐานะท่ี ม.อ. เป็นสถาบนัอดุมศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีภาคใต้ 
2. การแก้ปัญหาน า้ท่วมต้องเห็นสภาพจริงของธรรมชาติ ต้องมีข้อมูลของพืน้ท่ีตัง้แต่

ต้นน า้ถึงปลายน า้ 
3. ควรมีการศกึษาเก่ียวกบัการขาดแคลนน า้ เน่ืองจากยงัมีปัญหาน า้แล้ง ซึง่จะท าให้

เกิดการขาดแคลนน า้อปุโภค บริโภค 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณา 

5.1  การพิจารณาผู้ เหมาะสมจะได้รับปริญญากิตตมิศกัดิ ์ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัในคราวประชมุครัง้ท่ี 383(3/2560) เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2560 

ได้แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2560 ประกอบด้วย อธิการบดี    
เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั  ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช  ศาสตราจารย์ปราณี  
กลุละวณิชย์  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา 
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เป็นกรรมการและเลขานุการ นัน้ คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2560        
ได้ด าเนินการ ดงันี ้

1. ท าหนงัสือแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลยั คณะ/หน่วยงาน และผู้ ท่ีมีสิทธ์ิเสนอช่ือ
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์ ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศกัดิ ์
พ.ศ. 2551 เสนอช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์ พร้อมทัง้ประวตัิและผลงานไปยงักรรมการและเลขานกุาร 
ภายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 

2. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณารายช่ือผู้ ท่ีได้รับการเสนอจากกรรมการ 
สภามหาวิทยาลยั และคณะ/หน่วยงาน เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 และมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาการขอพระราชทานทลูเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศกัดิ์ และอนมุตัิการมอบปริญญากิตติมศกัดิ์แก่
ผู้ทรงคณุวฒุิ ดงันี ้

การขอพระราชทานทลูเกล้าฯ ถวายปริญญากิตตมิศกัดิ์ 
1. สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 
    แพทยศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ 
    (คณะแพทยศาสตร์) 
2. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
    ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
    สาขาเทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม 
    (คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) 
3. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา 
    สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ 
    (คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 
การมอบปริญญากิตตมิศกัดิ์แก่ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 6 ราย 
1. นายทศพร  ศรีเอ่ียม 
    วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ 
    สาขาวิศวกรรมโยธา 
    ประเภททัว่ไป 
    (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
2. ดร.พิสิฐ  ลีอ้าธรรม 
    เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ 
    สาขาเศรษฐศาสตร์ 
    ประเภททัว่ไป 
    (คณะเศรษฐศาสตร์) 
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3. นายวิรัช  ชินวินิจกลุ 
    นิติศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ 
    ประเภททัว่ไป 
    (คณะนิตศิาสตร์) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิพร  ขมัภลิขิต 
    พยาบาลศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ 
    สาขาพยาบาลศาสตร์ 
    ประเภททัว่ไป 
    (คณะพยาบาลศาสตร์) 
5. Professor Dr.Norbert  Vennemann 
    ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
    สาขาเทคโนโลยียาง 
    ประเภททัว่ไป 
    (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม) 
6. นายประวิทย์  แก้วทอง 
    การแพทย์แผนไทยมหาบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ 
    ประเภททัว่ไป 
    (คณะการแพทย์แผนไทย) 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ  
 

5.2  การพิจารณาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่ประธานและกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
ตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  

ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั ดงันี ้

“มาตรา 29 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการ ซึง่สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้จากบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัมีอ านาจหน้าท่ีเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่
มหาวิทยาลยัและสนบัสนนุการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลยั 

จ านวน คณุสมบตัิ หลกัเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการ
สง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั 
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ตามความในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการสง่เสริม
กิจการมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดไว้  ดงันี ้

ข้อ 5  ได้ก าหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยัจ านวนไมน้่อยกวา่ย่ีสิบห้าคนแตไ่มเ่กินสามสิบห้าคน 

ข้อ 6  กรรมการมีคณุสมบตั ิ ดงันี ้

(1)  เป็นผู้สนใจและศรัทธาในกิจการของมหาวิทยาลยั มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเข้า
มามีสว่นร่วมในการพฒันามหาวิทยาลยั 

(2)  เป็นผู้ มีความเช่ียวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเพ่ือประโยชน์ตอ่
การพฒันามหาวิทยาลยั 

(3)  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ ทรงคณุธรรมและจริยธรรม เป็นท่ียอมรับของสงัคม 

ข้อ 7 กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแตง่ตัง้ใหม่อีกได้ 
และหากมีการแต่งตัง้กรรมการเพิ่มระหว่างวาระ ให้กรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้เพิ่มเติมดงักล่าวอยู่ในต าแหน่ง
เทา่กบัวาระของคณะกรรมการชดุนัน้ 

ข้อ 11 ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน สภาอาจารย์ และสภาพนักงานพิจารณา
เสนอช่ือบคุคลท่ีมีความเหมาะสมตามข้อ 6 โดยเสนอในฐานะประธานกรรมการและกรรมการอีกไม่เกินสิบคน 
โดยอาจเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนหรืออ่ืนใด      
ตอ่อธิการบดี   

ให้อธิการบดีคดัเลือกรายช่ือ โดยหารือกับรองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบการบริหารงาน
ของวิทยาเขต เพ่ือให้ได้ครอบคลมุตวัแทนจงัหวดัภาคใต้เป็นอย่างน้อย และให้มีส่วนท่ีสนบัสนุนการด าเนิน
กิจการตา่ง ๆ ของวิทยาเขตด้วย แล้วน ารายช่ือท่ีคดัเลือกได้ประชมุหารือกบัคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั
เพ่ือให้ความเห็นชอบ ในการนี ้ท่ีประชุมอาจเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพิ่มเติมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้    
ให้ค านงึถึงการด าเนินงานในกิจการของทกุวิทยาเขตและน าเสนอสภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ 

ในการพิจารณาเสนอช่ือบคุคลตามวรรคหนึง่อาจให้ครอบคลมุ  ดงันี ้

(1)  เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีภูมิล าเนาอยู่ในภาคใต้ หรือมีประสบการณ์การท างานใน
ภาคใต้ หรือ 

(2)  เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ 

(3)  เป็นเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบักิจการมหาวิทยาลยั หรือ 

(4)  เป็นผู้ มีอปุการคณุตอ่มหาวิทยาลยั 

(5)  อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการ  ดงันี ้

1. ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (กบม.) ในคราวประชมุครัง้ท่ี 4/2560 
เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2560 ได้พิจารณาเร่ืองการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั แล้ว ท่ีประชมุ
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มีมติเห็นชอบมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด าเนินการสรรหา
กรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัตามข้อบงัคบัฯ วา่ด้วยคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 

2. มหาวิทยาลยัได้ท าบนัทึกแจ้งให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน สภาอาจารย์ และ
สภาพนกังานพิจารณาเสนอช่ือบคุคลท่ีมีความเหมาะสมจะด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
ตามบนัทกึท่ี มอ 001/ว 658 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

3. อธิการบดีได้ประชมุหารือกบัรองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขต 
เพ่ือพิจารณาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เม่ือวนัท่ี 21 
มิถนุายน 2560  

4. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ท่ี 8/2560 เม่ือ
วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมจะแตง่ตัง้เป็นประธานและกรรมการ
สง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัแล้ว 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมจะด ารง
ต าแหนง่ประธานและกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั ดงันี ้

ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
 

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ประวตัิ/ต าแหนง่ หมายเหต ุ

1 นายบญัญัต ิ จนัทน์เสนะ สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหง่ชาติ ประธานกรรมการสง่เสริมฯ  
ชดุปัจจบุนั 

2 นายสมพร  ใช้บางยาง นายกสมาคมวอลเลย์บอลแหง่ประเทศไทย อดีตประธานกรรมการ
สง่เสริมฯ 

 

กรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ประวตัิ/ต าแหนง่ จงัหวดั หมายเหต ุ
1 นายกฤษฎา  บญุราช ปลดักระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร  
2 นายการุณ  โฆษิตสกลุ เจ้าของกิจการในเครือจนัทร์สมธารา ระนอง  
3 นายกิตติ  หวงัธรรมมัง่ ประธานหอการค้าจงัหวดันราธิวาส นราธิวาส  
4 นายกิตติยศ  ไพศาลศลิป์ ประธานหอการค้าจงัหวดัพทัลงุ พทัลงุ  
5 นายกีรตศิกัดิ์  ภเูก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กระบี่  
6 นายจ ารัส  ปิตกิลุสถิตย์ ประธานกรรมการ 

บริษัท ภเูก็ต เซาท์เทิร์น กรุ๊ป 
ภเูก็ต กรรมการสง่เสริมฯ 

ชดุปัจจบุนั 
7 นางฉตัรแก้ว  คชเสนี กรรมการผู้จดัการกลุม่บริษัท 

ในเครือฉัตรทองพรอพเพอร์ตี ้
สงขลา  



 

- 15 - 
 

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ประวตัิ/ต าแหนง่ จงัหวดั หมายเหต ุ
8 นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวฒัน์ ผู้อ านวยการส านกังานชลประทาน

ท่ี 14 
ชมุพร  

9 นายเฉลิมศกัดิ์  อบสวุรรณ สมาชิกสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศ 

พงังา กรรมการสง่เสริมฯ 
ชดุปัจจบุนั 

10 นายเชาวพงศ์  ฐิตสิวสัดิ ์ กรรมการผู้จดัการโรงแรมสยามธานี สรุาษฎร์ธานี กรรมการสง่เสริมฯ 
ชดุปัจจบุนั 

11 นายธ ารงค์  เจริญกลุ อดีตผู้วา่ราชการจงัหวดัสงขลา สงขลา กรรมการสง่เสริมฯ 
ชดุปัจจบุนั 

12 นายนภดล ศรีภทัรา กรรมการผู้จดัการ  
บริษัทหวัถนน (สรุาษฎร์ธานี) จ ากดั 

สรุาษฎร์ธานี กรรมการสง่เสริมฯ 
ชดุปัจจบุนั 

13 นายนิพนธ์  บญุญามณี นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
สงขลา 

สงขลา กรรมการสง่เสริมฯ 
ชดุปัจจบุนั 

14 นายบรรจง  นะแส ผู้อ านวยการโครงการการจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ังภาคใต้ 

สงขลา กรรมการสง่เสริมฯ 
ชดุปัจจบุนั 

15 นพ.บญัชา  พงษ์พานิช เลขาธิการมลูนิธิหอจดหมายเหต ุ
พทุธทาสอินทปัญโญ 

นครศรีธรรมราช  

16 ทพ.พงศ์ชยั  ภพูิชญ์พงษ์ ทนัตแพทย์ ตรัง กรรมการสง่เสริมฯ 
ชดุปัจจบุนั 

17 พล.ต.พชัร  รัตตกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร
บริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) 

สงขลา กรรมการสง่เสริมฯ 
ชดุปัจจบุนั 

18 นายพิชยั  มะนะสทุธ์ิ ประธานหอการค้าจงัหวดัตรัง ตรัง กรรมการสง่เสริมฯ 
ชดุปัจจบุนั 

19 นายพิทกัษ์  ก่อเกียรตพิิทกัษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาล 
เมืองปัตตานี 

ปัตตานี กรรมการสง่เสริมฯ 
ชดุปัจจบุนั 

20 นายไพศาล  ตอยิบ ผู้จดัการโรงเรียนอตัตรักียะ 
อิสลสมียะห์  

นราธิวาส  

21 นายมานะ  ศรีพิทกัษ์ กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟดูส์ จ ากดั 

สงขลา อดีตกรรมการ
สง่เสริมฯ 
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ ประวตัิ/ต าแหนง่ จงัหวดั หมายเหต ุ
22 ดร.รอยล  จิตรดอน ผู้อ านวยการสถาบนัสารสนเทศน า้

และการเกษตร 
กรุงเทพฯ  

23 นายศภุณฐั  สิรันทวิเนติ เลขาธิการศนูย์อ านวยการบริหาร 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

ยะลา  

24 ดร.สมเกียรติ  สกลุสรุเอกพงศ์ ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคล  
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั 
(ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 

กรุงเทพฯ  

25 นพ.สมชยั  เจียรนยัศลิป์ ประธานอตุสาหกรรมท่องเท่ียว
จงัหวดัตรัง 

ตรัง กรรมการสง่เสริมฯ 
ชดุปัจจบุนั 

26 นายสมพร  ใช้บางยาง นายกสมาคมวอลเลย์บอล        
แหง่ประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร อดีตประธาน
กรรมการสง่เสริมฯ 

27 นายสมหมาย  เจง่ถาวร กรรมการหอการค้าจงัหวดัสงขลา สงขลา  
28 นายสทุศัน์  เลิศมโนรัตน์ ประธานกรรมการ  

บริษัท สรุาษฎร์ เอ็มที จ ากดั 
สรุาษฎร์ธานี  

29 นายสรุชยั  ชยัวฒัน์ ประธานหอการค้าจงัหวดัภเูก็ต ภเูก็ต  
30 นพ.สวุฒัน์  วิริยพงษ์สกิุจ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเดจ็

พระบรมราชินีนาถ  
อ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา 

สงขลา ผู้ได้รับรางวลั
อนสุรณ์ 
สงขลานครินทร์ 
ประจ าปี 2559 

31 นายสวุิทย์  ก่ิงแก้ว รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 

กรุงเทพมหานคร กรรมการสง่เสริมฯ 
ชดุปัจจบุนั 

32 นายอดนินัท์  ปากบารา ผู้ชว่ยรัฐมนตรีประจ า 
ส านกันายกรัฐมนตรี 

สตลู  

33 นายอนพุาสน์  สวุรรณมงคล กรรมการผู้จดัการบริษัท  
อีซูซุหาดใหญ่ จ ากดั 

สงขลา กรรมการสง่เสริมฯ 
ชดุปัจจบุนั 

34 นายอภินนัท์  ศรีสมานวุตัร นายกสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

กรุงเทพมหานคร กรรมการสง่เสริมฯ 
ชดุปัจจบุนั 

35 ผศ.ดร.อานนท์  สนิทวงศ์  
ณ อยธุยา 

ผู้อ านวยการส านกังานพฒันา
เทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 
(GISTDA) 

กรุงเทพมหานคร  
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รายช่ือส ารอง 

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ประวตัิ/ต าแหนง่ จงัหวดั หมายเหต ุ
1 ดร.สมยศ  กีรตชีิวนนัท์ กรรมการผู้จดัการบริษัท  

บทิไว้ส์ (ประเทศไทย) 
กรุงเทพมหานคร ผู้ได้รับปริญญา

ดษุฎีบณัฑิต
กิตตมิศกัดิ ์ 
ปี พ.ศ. 2555 

2 นายทรงพล  สวาสดิธ์รรม ผู้วา่ราชการจงัหวดัสงขลา สงขลา กรรมการสง่เสริมฯ 
ชดุปัจจบุนั 

3 นางพรรณิภา  โสตถิพนัธุ์ ผู้อ านวยการสงขลาฟอร่ัม สงขลา  
4 นายอนนัต์  ไตรประคอง รองประธานท่ีปรึกษาหอการค้า 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
สรุาษฎร์ธานี กรรมการสง่เสริมฯ 

ชดุปัจจบุนั 
5 นายไพร  พฒัโน นายกเทศมนตรีเทศบาล 

นครหาดใหญ่ 
สงขลา กรรมการสง่เสริมฯ 

ชดุปัจจบุนั 
6 พล.ต.ท.สาคร  ทองมณีุ ผู้บญัชาการต ารวจภธูรภาค 9 สงขลา  
7 นพ.สภุทัร  ฮาสวุรรณกิจ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจะนะ 

จงัหวดัสงขลา 
สงขลา  

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบการแตง่ตัง้นายบญัญัติ  จนัทน์เสนะ 
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั และเห็นชอบการแตง่ตัง้กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั จ านวน 35 ราย และรายช่ือส ารอง ตามท่ีเสนอ 

           
5.3  การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี 012/2557 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2557     
สภามหาวิทยาลยัได้แตง่ตัง้รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
ตัง้แตว่นัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2557 เป็นต้นไป ซึง่วาระการด ารงต าแหนง่ดงักล่าวจะครบก าหนด 4 ปี ในวนัท่ี 14 
กมุภาพนัธ์ 2561 นัน้ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ .ศ. 2538
ก าหนดไว้  ดงันี ้

“ข้อ 4 เม่ือไม่มีผู้ ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเม่ือวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี       
เป็นปีสดุท้ายเหลือเวลาไม่น้อยกวา่ 4 เดือน ให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง  เรียกว่า
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยั 
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สงขลานครินทร์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการอ่ืนซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั ง้จากกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 2 คน ผู้ทรงคณุวฒุิภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสบการณ์ด้านบริหารระดบั
คณบดีขึน้ไป จ านวน 2 คน และผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหาร ในต าแหน่งคณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืน     
ในสาขานัน้หรือใกล้เคียง ซึง่แตง่ตัง้จากกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ หรือบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั
จ านวน 1 คน ให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ผู้ ท่ีสภามหาวิทยาลยัเห็นสมควรคนหนึง่ เป็นเลขานกุาร” 

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ดงันี ้
1. อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
2. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการโดยต าแหนง่ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 2 คน 
4. ผู้ทรงคณุวฒุิภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสบการณ์ด้านบริหารระดบัคณบดีขึน้ไป

จ านวน 2 คน 
5. ผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารในต าแหน่งคณบดีจากสถาบนัการศกึษาอ่ืนในสาขานัน้ 

หรือใกล้เคียง ซึง่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิหรือบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั จ านวน 1 คน 
6. ผู้ ท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ (ผู้ อ านวยการกองการ

เจ้าหน้าท่ี) 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ศาสตราจารย์สนิท 
อักษรแก้ว  รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
เป็นเลขานกุาร 

 
5.4  ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 

พ.ศ. .... 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการวางระบบสรรหา 

การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ี และการก าหนดคา่ตอบแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตามค าสัง่
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ี 052/2559 ลงวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 นัน้  

คณะกรรมการวางระบบสรรหา การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ี และการก าหนด
ค่าตอบแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 
2560 ได้พิจารณาร่างข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการ
กลัน่กรองร่างข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้ให้ความเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 
7 กรกฎาคม 2560 ซึ่งร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวมีสาระส าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
คณุสมบตัอ่ืิน และลกัษณะต้องห้ามของอธิการบดี และการด าเนินการสรรหา ดงันี ้



 

- 19 - 
 

“คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 ข้อ 5  เม่ือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือเม่ือวาระต าแหน่งอธิการบดีเหลือไมน้่อยกว่า

หนึ่งร้อยแปดสิบวนั ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี” ประกอบด้วย 
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ เป็นประธานกรรมการ 
  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  เป็นกรรมการ 
          จ านวนสองคน 
  (3) ผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมิได้เป็น  เป็นกรรมการ 
                                                  กรรมการสภามหาวิทยาลยัจ านวนหนึง่คน    
   (4) ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั เป็นกรรมการ 
  (5) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ 
  (6) ประธานสภาพนกังาน เป็นกรรมการ 
  (7) นายกสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ 
    (8) กรรมการสภามหาวิทยาลยั ตามมาตรา 20(5)(6) เป็นกรรมการ 
        แหง่พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
        พ.ศ. 2559 ซึง่เลือกกนัเอง จ านวนหนึง่คน                       

ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีแต่งตัง้กรรมการตาม (4)-(8) คนใดคนหนึ่งเป็น
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และให้หวัหน้าสว่นงานส านกังานสภามหาวิทยาลยัเป็นผู้ชว่ยเลขานกุาร 

การได้มาซึ่งกรรมการ ตาม (1) (2) และ (3) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการ   
ซึง่ท่ีประชมุก าหนด” 

“คณุสมบตั ิคณุสมบตัอ่ืิน และลกัษณะต้องห้ามของอธิการบดี 
 ข้อ 6 ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต้องมีคุณสมบตัิอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 37 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 และควรมีคุณสมบัติอ่ืนตาม (ก) และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตาม (ข) ดงันี ้ 

(ก) คณุสมบตัอ่ืิน 
(1) เข้าใจในหลกัการของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ และระบบการบริหารงาน

ตามปรัชญาการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
(2) มีภาวะผู้น าท่ีกล้าเปล่ียนแปลง สามารถพัฒนามหาวิทยาลยัให้บรรลุ

เปา้หมายตามวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3)_มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทนัสมยั ทนัเหตกุารณ์ 

ในการบริหารมหาวิทยาลยั 
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(4) เป็นนกับริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความส าเร็จด้านการบริหาร
องค์กรเป็นอย่างดี สามารถแสวงหารายได้ ทรัพยากรอ่ืน และการจดัหาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจยั
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

(5) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี ส่งเสริมความสามคัคี สามารถติดตอ่ประสานงาน
ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(6) มีคณุธรรม มีจริยธรรม มีความยตุธิรรม และมีความซ่ือสตัย์สจุริต 
(ข) ลกัษณะต้องห้าม  

(1) เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ข้าราชการการเมือง เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

(2) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 

(3) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงานเพราะกระท าผิดวินัย
ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั หรือกฎหมายอ่ืน 

การด าเนินการสรรหา 
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีด าเนินการให้มีการเสนอช่ือ และการเปิดรับสมคัร

ทัว่ไป ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมด ารงต าแหน่งอธิการบดีให้กว้างขวาง โดยห้ามไมใ่ห้ใช้วิธีการเลือกตัง้ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม หรือหยัง่เสียง 

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาด าเนินการ ดงันี ้
(1) ก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 7  
(2) พิจารณารายช่ือสว่นงานท่ีจะให้ผู้ปฏิบตังิานในมหาวิทยาลยัของแตล่ะสว่นงาน 

เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหนง่อธิการบดี 
(3) จดัท าเป็นประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เม่ือสภามหาวิทยาลยั

ให้ความเห็นชอบตาม (1) และ (2) แล้ว 
ข้อ 9  การเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้เสนอช่ือมายงัคณะกรรมการ

สรรหาอธิการบดี ดงันี ้
(1) ให้แตล่ะสว่นงานจดัให้ผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั ท่ีปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั 

มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี เสนอช่ือผู้ สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีได้คนละหนึ่งช่ือ และให้ส่วนงาน
กลัน่กรองรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีท่ีได้รับการเสนอช่ือ ตามเกณฑ์ในข้อ 6 แล้วเสนอช่ือผู้ ท่ี
ได้รับการเสนอช่ือสงูสดุเพียงหนึง่ช่ือ 

(2) ให้สภาอาจารย์เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามเกณฑ์ในข้อ 6 
จ านวนหนึ่งช่ือ โดยให้สภาอาจารย์พิจารณาด าเนินการในรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการ หรือรูปแบบการได้มา
ของรายช่ือ 
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(3) ให้สภาพนกังานเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามเกณฑ์ในข้อ 6 
จ านวนหนึ่งช่ือ โดยให้สภาพนกังานพิจารณาด าเนินการในรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการ หรือรูปแบบการได้มา
ของรายช่ือ 

(4) ให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสนอช่ือผู้ สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีตามเกณฑ์ในข้อ 6 จ านวนหนึ่งช่ือ โดยให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
พิจารณาด าเนินการในรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการหรือรูปแบบการได้มาของรายช่ือ 

(5) ให้องค์การนักศึกษาแต่ละวิทยาเขต จัดให้มีการเสนอช่ือผู้ สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีของนกัศกึษาในแตล่ะวิทยาเขต นกัศกึษาท่ีมีสิทธิเสนอช่ือต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยั
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา โดยเสนอได้คนละหนึ่งช่ือ และให้องค์การนกัศกึษาแตล่ะแห่งกลัน่กรอง
รายช่ือผู้ ท่ีสมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีท่ีได้รับการเสนอช่ือ ตามเกณฑ์ในข้อ 6 และเสนอช่ือผู้ ท่ีได้รับการ
เสนอช่ือสงูสดุจ านวนหนึง่ช่ือ  

ข้อ 10 วิธีการสรรหาอธิการบดีให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีด าเนินการ ดงันี ้
(1) กลัน่กรองข้อมลูรายช่ือเบือ้งต้นจากการเสนอช่ือ และการเปิดรับสมคัรทัว่ไป

จากข้อมลูประวตัิบคุคล การบริหารงาน ผลงาน เพ่ือให้ได้ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมจ านวนไม่เกินห้าช่ือ และ
ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีทาบทามผู้ ท่ีผ่านการพิจารณากลัน่กรองเบือ้งต้นมาสนทนาตอ่ไป 

(2) สมัภาษณ์และรับฟังความเห็นบคุคลฝ่ายตา่ง ๆ  ท่ีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
เห็นว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอตอ่การพิจารณาการกลัน่กรองการสรรหาอธิการบดี อาทิ เช่น อดีต
อธิการบดีของมหาวิทยาลยั ผู้ แทนบุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลยั ผู้ แทนนักศึกษาปัจจุบนัของ
มหาวิทยาลยั ผู้แทนผู้บริหารระดบัตา่ง ๆ ผู้แทนกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และผู้แทนกลุม่คณาจารย์
ประจ า ท่ีเป็นท่ียอมรับวา่มีผลงานดีเดน่ด้านการวิจยั การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการท านบุ ารุง
ศลิปะและวฒันธรรม เป็นต้น 

(3) ให้ผู้ ท่ีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้กลัน่กรองแล้วตาม (1) น าเสนอ
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลยั ตามวิสยัทศัน์ และยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด 

(4) พิจารณากลั่นกรองผู้ สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี พร้อมจัดท าสรุป
ความเห็น ความเหมาะสม และเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอช่ือผู้ สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี       
ตอ่สภามหาวิทยาลยั จ านวนหนึ่งช่ือ เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผู้ เหมาะสม
ด ารงต าแหนง่อธิการบดี อาจไมเ่สนอช่ือก็ได้ และให้เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป  

ข้อ 11 เม่ือสภามหาวิทยาลยัได้รับรายงานผลการสรรหาอธิการบดีตามข้อ 10 แล้วให้
สภามหาวิทยาลยัออกเสียงลงมติโดยวิธีการลงคะแนนลบั ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรายช่ือท่ีคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดีเสนอมา ผู้ ท่ีได้รับการเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลยัท่ีมีอยู ่มตขิองสภามหาวิทยาลยัให้ถือเป็นท่ีสดุ 
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เม่ือสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบรายช่ือท่ีเสนอมาแล้วให้น าความกราบบงัคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแตง่ตัง้ตอ่ไป 

กรณีท่ีสภามหาวิทยาลยัไม่ให้ความเห็นชอบรายช่ือท่ีเสนอมา หรือกรณีคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดีเห็นว่าไม่มีผู้ เหมาะสมด ารงต าแหนง่อธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลยัด าเนินการสรรหาผู้สมควร
ด ารงต าแหนง่อธิการบดีใหมต่ามวิธีการสรรหาท่ีสภามหาวิทยาลยัเห็นเหมาะสม 

ข้อ 12  ผู้ ท่ี เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือข้าราชการใน       
ส่วนราชการอ่ืนหรือบุคคลภายนอก ซึ่งสภามหาวิทยาลยัมีมติเห็นสมควรแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
ให้มหาวิทยาลยัจ้างและท าสญัญาจ้างโดยมีระยะเวลาจ้างคราวละ 4 ปี” 

 

ท่ีประชมุได้มีข้อสงัเกต ดงันี ้

1. มหาวิทยาลยัควรจะให้ความส าคญัในการเลือกคณะกรรมการสรรหาฯ และให้อ านาจ        
แก่คณะกรรมการสรรหาฯ ในการด าเนินการสรรหาเพ่ือให้ได้ Candidate ท่ีสอดคล้องกบัภารกิจท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด 

2. มหาวิทยาลยัควรพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีอาจจะเกิด
ความเส่ียงในเร่ืองของผลประโยชน์ การพยายามเอาพวกพ้อง หรือการเกือ้กูลผลประโยชน์เข้าไปเป็นกรรมการ
สรรหาอธิการบดี 

3. มหาวิทยาลยัอาจจะพิจารณาออกระเบียบให้สามารถถอดถอนอธิการบดีได้ ในกรณีท่ี
ผลการประเมินการปฏิบตังิานของอธิการบดีคอ่นข้างต ่า 

4. มหาวิทยาลยัควรน าข้อความในข้อบงัคบัฯ ข้อ 10(3) “ให้ผู้ ท่ีคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีได้กลั่นกรองแล้ว น าเสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด” มาระบใุนประกาศรับสมคัรผู้สมควรด ารงต าแหนง่อธิการบดี  

5. สภามหาวิทยาลัยควรเป็นผู้ ก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ในภาพรวม และให้อิสระแก่อธิการบดีในการด าเนินการภายใต้กรอบดงักล่าว ซึ่งก่อนจะด าเนินสรรหาอธิการบดี  
สภามหาวิทยาลยัอาจจะต้องด าเนินการตีความจากแผนพัฒนามหาวิทยาลยั 20 ปี เป็นแผนพฒันาระยะ 6 ปี 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบตังิาน 6 ปีข้างหน้า แล้วไปก ากบัการสรรหาอธิการบดีคนใหม ่  

6. สภามหาวิทยาลยัควรก าหนดกรอบว่าอีก 4 ปีข้างหน้า ต้องการให้ผู้ ท่ีมาด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีด าเนินการเร่ืองใดเป็นหลกั แล้วพิจารณาหาบุคคลท่ีสามารถด าเนินการตามภารกิจนัน้ได้ส าเร็จ  
ซึง่จะท าให้บคุคลหรือหนว่ยงานสามารถเสนอบคุคลท่ีท างานได้ตรงตามเปา้หมายท่ีมหาวิทยาลยัต้องการ 

7. ในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยควรจะสรรหาคนท่ีสามารถท างานได้ครบ
ตามภารกิจ และเปา้หมายท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด ซึง่อธิการบดีควรจะท างานได้มากกว่าเปา้หมายท่ีก าหนด  

8. หากมีการเปล่ียนอธิการบดีในขณะท่ีมหาวิทยาลยัก าลงัพฒันาอยา่งรวดเร็ว อาจส่งผล
ให้การบริหารงานของมหาวิทยาลยัเกิดการชะงัก มหาวิทยาลยัอาจจะพิจารณาตอ่ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน
ให้กบัอธิการบดีท่ีมีความเหมาะสมและสร้างผลงานได้ดีในชว่งท่ีด ารงต าแหนง่  
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9. ขอให้คณะกรรมการวางระบบสรรหาฯ พิจารณาตรวจสอบข้อความรายละเอียด   
ท่ีอยูใ่นข้อบงัคบัให้ถกูต้อง รัดกมุ เพ่ือปอ้งกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
    

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
โดยท่ีประชมุให้แก้ไขข้อความ ข้อ 11 ในร่างข้อบงัคบัฯ ดงันี ้ 
- แก้ไขจากค าว่า “รายช่ือ” เป็น “ช่ือ” เน่ืองจากในการเสนอช่ือผู้ด ารงต าแหนง่

อธิการบดีจะเสนอเพียงช่ือเดียว 
- แก้ไขจากค าว่า “โปรดเกล้า” เป็น “โปรดเกล้าฯ” 
 

5.5  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เร่ิมเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลกัสตูรนานาชาติ)  ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นมา และปรับปรุงหลกัสตูรครัง้ลา่สดุ
เม่ือปีการศึกษา 2555 เน่ืองจากการพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์สงูสุดจ าเป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย และความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ของ
สิ่งมีชีวิตนัน้ ๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึง่ถือเป็นรากฐานส าคญัในการค้นหาศกัยภาพใหม่ ๆ 
ท าให้การศึกษาวิจยัทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเร่ืองเร่งด่วนและจ าเป็นท่ีจะต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ ดังนัน้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้ทันสมัย และ
สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยปรับปรุงเนือ้หารายวิชาให้ครอบคลมุเทคโนโลยี  
ชีวภาพสมยัใหม่ สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในวงกว้างทัง้ในระดบัชาติและนานาชาตแิละค านึงถึงความปลอดภยั
ของผู้บริโภค ซึ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย  
เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพท่ีตอบสนองตอ่ภาคอตุสาหกรรมอย่างมืออาชีพ 
น าไปสูก่ารสร้างนวตักรรม โดยมีประเดน็ส าคญัการปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้ 

1. ปรับปรุงความส าคญั/หลกัการและเหตผุล ปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
2. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาของวิชาสมัมนา และวิทยานิพนธ์ 
3. จดัท าหลกัสตูรโปรแกรม 2 ปริญญา โดยจดัท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหวา่งหลกัสตูรร่วมสถาบนั ระหวา่งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ร่วมกบั Universiti Putra Malaysia, 
Malaysia 

ซึ่งท่ีประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 16(2/2560) เม่ือวนัท่ี 30 
พฤษภาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 



 

- 24 - 
 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นว่า หลักสูตร
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมีลกัษณะเป็น Bioeconomy ซึ่งเป็นเรือธงของ Thailand 4.0 
ซึ่งการบริหารหลกัสูตรส าหรับ University 4.0 ควรจะบริหารในระดบัมหาวิทยาลัยมากกว่าเป็นการบริหาร
หลักสูตรในระดบัคณะ และควรเป็นการบริหารในลกัษณะของ Social Engagement ในรูปแบบการเข้าไป
ร่วมกบั Partner หรือ Stakeholder ด าเนินการเพ่ือยกระดบัคณุภาพของกิจการหรืออตุสาหกรรมของประเทศ  

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 
5.6  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เร่ิมเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นมา และปรับปรุงหลกัสตูรครัง้ล่าสดุ เม่ือปี
การศึกษา 2555 เน่ืองจากเทคโนโลยีอาหารเป็นวิทยาการท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นในการเพิ่มมูลค่าให้
ผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ ซึ่งการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารยงัไม่เพียงพอกับการรองรับตลาดแรงงานท่ีมีการขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ คณะอตุสาหกรรมเกษตร
จงึเห็นสมควรปรับปรุงหลกัสตูรดงักล่าวให้มีความทนัสมยั และสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
ดงักล่าว โดยมุ่งเน้นผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารในระดบัสูง น าไปสู่การท าวิจยัต่อยอดเพ่ือสร้างนวตักรรมท่ีตอบสนองความต้องการของ
อตุสาหกรรมอาหาร โดยมีประเดน็ส าคญัการปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้ 

1. ปรับปรุงความส าคญั/หลกัการและเหตผุล ปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
2. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยปรับปรุง

รหสัวิชา ช่ือวิชา ตลอดจนเพิ่มรายวิชา และยกเลิกบางรายวิชา 
ซึ่งท่ีประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 16(2/2560) เม่ือวนัท่ี 30 

พฤษภาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัได้มีข้อสงัเกตว่า งานวิจยัของหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสามารถสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์    
ในเร่ืองคณุภาพหรือความปลอดภยั แล้วจดัท าข้อตกลงพิเศษความร่วมมือทางวิชาการกบัองค์กรในตา่งประเทศ 
นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัควรจะศึกษาวิจยัในเร่ืองอาหารฮาลาล ส าหรับการจดัท าเอกสารปรับปรุงหลกัสตูร
ควรจะมีข้อมลูนวตักรรมของหลกัสตูร เพ่ือให้ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัได้รับทราบ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
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5.7  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อม หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. .... 

คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม ได้เร่ิมเปิดสอนหลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา และปรับปรุงหลักสูตรครัง้ล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2554  
ขณะนีไ้ด้ครบระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุงหลักสูตร เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ภยัธรรมชาติ และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม จึงเห็นสมควร 
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยเน้น
การศึกษาในภาคสนามท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาจากโจทย์สิ่งแวดล้อมท่ี เกิดขึน้จริงทัง้จาก
ภาคชุมชนและอุตสาหกรรม ทัง้นี ้เพ่ือมุ่งผลิตนกัวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถในระดบัสูงทางด้านการ
จดัการสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสามารถทางการวิจยัในการสร้างองค์ความรู้ใหม ่ซึง่มีประเด็นส าคญัการปรับปรุง
หลกัสตูร ดงันี ้ 

1. ปรับปรุงหลกัการและเหตผุล ปรัชญา และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
2. เปล่ียนแปลงช่ือกลุม่สาขา ดงันี ้

เดมิ ปรับปรุง 
1. สงัคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศกึษา คงเดมิ 
2. อนามยัสิ่งแวดล้อม คงเดมิ 
3. การจดัการท่องเท่ียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม คงเดมิ 
4. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
5. สิ่งแวดล้อมระบบโลก ผงัเมือง และภมูิสารสนเทศศาสตร์ 5. การจดัการเมือง และภมูิสารสนเทศศาสตร์ 

3. จดัท าหลกัสตูรโปรแกรม 2 ปริญญา โดยจดัท าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ระหวา่งหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ กบั
หลกัสตูร Ph.D. in Environmental and Conservation Sciences, College of Graduate and Interdisciplinary 
Studies, North Dakota State University (NDSU), U.S.A. 

4. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยปรับปรุง
รหสัรายวิชา ช่ือรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนเพิ่มรายวิชาและยกเลิก/ปิดบางรายวิชา 

ซึ่งท่ีประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 16(2/2560) เม่ือวนัท่ี 30 
พฤษภาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
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5.8  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจยั หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจยั ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 และปรับปรุงล่าสดุเม่ือปี พ.ศ. 2554 เน่ืองจากวิธีวิทยาการวิจยั
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาองค์ความรู้ใหม ่ๆ ในทกุศาสตร์ รวมทัง้เป็นกระบวนการท่ีสร้างนกัวิจยัท่ีมี
คณุภาพให้กบัสงัคม ส่งเสริมให้เป็นสงัคมท่ีอยู่บนฐานความรู้ และนวตักรรม การพฒันานกัวิจยัในประเทศไทย 
สว่นใหญ่เน้นให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในกระบวนการวิจยัตามศาสตร์สาขาของตนเอง ซึ่งเป็นความรู้เชิงลึก 
แต่ความรู้ในเชิงกว้างยังมีความจ าเป็นต้องพัฒนาควบคู่กันไปนั่นคือ กระบวนการบูรณาการความรู้
หลากหลายศาสตร์สาขาเข้าด้วยกนั โดยอาศยัความรู้ทางด้านสถิตแิละคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติ
ขัน้สูง มาเป็นเคร่ืองมือในการค้นหาค าตอบของการวิจัยเหล่านัน้ ทัง้นี ้โลกปัจจุบนัเป็นยุคสมัยของระบบ
ดจิิทลั มีเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัเพิ่มขีดความสามารถในการจดัเก็บข้อมลูได้เป็นจ านวนมหาศาล 
เกิดเป็นข้อมูลขนาดใหญ่มีหลากหลายรูปแบบ และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว ศาสตร์ทกุสาขา
มีความเก่ียวข้องกบัข้อมลูทัง้สิน้ ดงันัน้ วิทยาศาสตร์ข้อมลูซึ่งเป็นสหวิทยาการท่ีเก่ียวกบัการใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ค้นหาความรู้จากข้อมูล จึงมีความส าคญัท่ีจะต้องก้าวให้ทันต่อแนวโน้มการเปล่ียนแปลง  
ในปัจจบุนั ดงันัน้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเห็นสมควรทบทวนสาระของหลกัสตูรให้ทนัสมยัและ
เป็นสากลยิ่งขึน้ สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือผลิตนักวิจยัและนกัวิชาการท่ีมี
ความรู้ความช านาญขัน้สูง เป็นผู้ น าทางวิชาการท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ข้อมลูได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีประเด็น
การปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้

1. ปรับปรุงหลกัการและเหตผุล และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
2. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
3. ปรับปรุงผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน และกลยทุธ์การประเมิน ทัง้ 5 ด้าน 
4. ปรับปรุงรูปแบบและหวัข้อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2558 (TQF: HEd) ของกระทรวงศกึษาธิการ  
ซึ่งท่ีประชุมสภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวันท่ี 27 

พฤษภาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

5.9  หลกัสตูรศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. .... 

คณะศกึษาศาสตร์ ได้เปิดสอนหลกัสตูรศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 และปรับปรุงล่าสดุเม่ือ พ.ศ. 2555 จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลกัสตูรเพ่ือให้ทนัสมยั 
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เหมาะสมกบัความต้องการของหน่วยงานผู้ ใช้บณัฑิตและความต้องการของสงัคม เพ่ือผลิตนกัวิชาการและ
นกับริหารการศกึษาในระดบัสงูให้เป็นผู้น าทางวิชาการ มีคณุธรรมจริยธรรม สามารถชีน้ าสงัคมได้อย่างเหมาะสม 
มีความสามารถด้านการวิจยัและสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาในหน่วยงานของตน   
ทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนหน่วยงานการศึกษาในภาคเอกชน โดยมีประเด็นการ
ปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้

1. ปรับปรุงหลกัการและเหตผุล และปรัชญาของหลกัสตูร  
2. ปรับปรุงโครงสร้างหลกัสตูร ดงันี ้ 

หมวด 
เดมิ ปรับปรุง 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 
วิชาบงัคบั - 15 - 18 
วิชาเลือก - 6 - 6 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - - 3* 3* 
วิทยานิพนธ์ 48 36 48 36 

รวม 48 57 48-51 60-63 
 * หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต ส าหรับผู้ ท่ีต้องการใบประกอบวิชาชีพด้าน 

การบริหารการศกึษา  
 

3. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยปรับปรุง
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาและจ านวนหนว่ยกิต เปล่ียนแปลงหมวดวิชา และเพิ่มรายวิชาใหม่  

4. ปรับปรุงให้สอดคล้องตามข้อบงัคบัคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
รวมถึงประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2558 

ซึ่งท่ีประชุมสภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัได้มีข้อสงัเกตว่า วิทยานิพนธ์ทางด้านบริหารการศกึษา  
ในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ไม่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับผู้ เรียนหรือผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายของ
การบริหารการศกึษา ดงันัน้ วิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาเอกควรจะเป็นรูปแบบการบริหารท่ีมีเปา้หมายเพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพการศกึษาของผู้ เรียน 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
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5.10 หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เร่ิมเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตัง้แต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตัง้แต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ซึ่งปรับปรุงครัง้ล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2554 
โดยการปรับปรุงหลกัสตูรในครัง้นี ้เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีเป็นปัจจยัส าคญั
ต่อการสร้างอตัราการขยายตวัและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เน่ืองจากเทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีบทบาทส าคญัตอ่การพฒันางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลตอ่การ
พฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมไทย นอกจากนี ้ยงัสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความ
ช านาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การพฒันางานวิจยั และนวตักรรมท่ีเก่ียวข้องกบัวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
ทัง้นี ้หลกัสตูรดงักล่าวเป็นหลกัสตูรท่ีเน้นการท าวิจยัและพฒันาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือสร้างสรรค์นวตักรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา และผลิตภณัฑ์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทนัสมยั โดยแบง่ออกเป็น 4 กลุ่มวิชาหลกั 
คือ 

- วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering) 
- การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Design) 
- เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) 
- ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (Computer Control Systems 

and Intelligent Systems)  
และมีประเดน็การปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้
1. มีความร่วมมือด้านหลกัสตูรและทางวิชาการกบัตา่งประเทศในระดบัปริญญาโท 
2. ปรับปรุงสถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม ปรัชญา และวตัถปุระสงค์

เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาของหลกัสตูร รวมถึงเนือ้หาในหมวดท่ี 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
3. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยปรับปรุง

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และเพิ่มรายวิชาใหม่ 
ซึ่งท่ีประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 16(2/2560) เม่ือวนัท่ี 30 

พฤษภาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัได้มีความคดิเห็นวา่ หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
และหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความร่วมมือด้านวิชาการอยู่แล้วกับ
ประเทศไต้หวนั ควรจะพิจารณายกระดบัความสมัพนัธ์กบัสถาบนัการศกึษาตา่งประเทศให้มากขึน้ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
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5.11 หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอตุสาหการและระบบ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เร่ิมเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ตัง้แต่ปีการศึกษา 2547 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ตัง้แต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา และปรับปรุงครัง้ล่าสุดเม่ือปี 
พ.ศ. 2555 ขณะนีไ้ด้ครบระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว โดยการปรับปรุงหลักสูตรในครัง้นี ้
เพ่ือให้หลกัสตูรมีความทนัสมยัและทนัต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตอย่างรวดเร็ว สอดคล้อง
กบัความต้องการของหน่วยงานทัง้ภาครัฐ และภาคเอกชน ท าให้สามารถผลิตบุคลากรท่ีมีคณุภาพ รวมทัง้
สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพบุคคลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12    
(พ.ศ. 2560-2564) ท่ีมีโครงสร้างเศรษฐกิจโมเดล Thailand 4.0 ประกอบกบัประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในด้านสงัคมและวฒันธรรม
มากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ยงัได้พฒันาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมอตุสาหการและระบบ เน้นให้ผู้ส าเร็จการศกึษา
สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ยึดมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม ซึง่มีประเด็นในการปรับปรุง
หลกัสตูร ดงันี ้

1. ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ปรับปรุงองค์ประกอบในหมวดท่ี 7 และปรับเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และ
เกณฑ์ของ สกอ. ในปัจจบุนั 

2. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยจดักลุ่ม
รายวิชาเลือกใหม่ เปล่ียนรหัสวิชา ช่ือรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา รวมทัง้เพิ่มรายวิชาใหม่ และยกเลิก
บางรายวิชา 

ซึ่งท่ีประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 16(2/2560) เม่ือวนัท่ี 30 
พฤษภาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

5.12 หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวสัด ุหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เร่ิมเปิดสอนหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวสัด ุตัง้แตปี่การศกึษา 2545 และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่และวสัด ุตัง้แตปี่การศกึษา 2550 เป็นต้นมา และปรับปรุงครัง้ล่าสดุเม่ือปี พ.ศ. 2555 ขณะนีไ้ด้ครบ
ระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุงหลกัสตูรแล้ว โดยการปรับปรุงหลกัสตูรในครัง้นี ้เพ่ือให้มีความทนัสมยั สอดคล้อง
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กบัสถานการณ์ในปัจจบุนัและสอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการสร้างองค์ความรู้ขัน้สงูทางด้านเทคโนโลยี
เหมืองแร่และวัสดุหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยน าความรู้มาใช้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ        
ในภาพรวม และก่อให้เกิดการพฒันาทางสังคม ส่งเสริมให้มีอาชีพและงานท า สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ยกระดับความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ตลอดจนสร้างค่านิยมให้รู้จักรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสงัคม นอกจากนี ้เป็นการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเป็นการสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้
แบบบรูณาการเพ่ือช่วยแก้ปัญหา เข้าใจปัญหาด้านอตุสาหกรรมตัง้แตต้่นน า้และปลายน า้ได้อย่างเป็นระบบ 
รวมถึงสามารถสร้างเทคโนโลยีของตนเองได้ ซึง่มีประเดน็ในการปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้

1. ปรับปรุงช่ือหลกัสตูรและช่ือปริญญา 
ระดบั  หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรับปรุง 

ปริญญา 
โท 

ช่ือเตม็ 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
  (วิศวกรรมวสัด)ุ 
- Master of Engineering 
  (Materials Engineering) 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
  (วิศวกรรมเหมืองแร่และวสัด)ุ 
- Master of Engineering 
  (Mining and Materials Engineering) 

ช่ือยอ่ 
- วศ.ม. (วิศวกรรมวสัด)ุ 
- M.Eng. (Materials Engineering) 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่และวสัด)ุ 
- M.Eng. (Mining and Materials Engineering) 

ปริญญา 
เอก 

ช่ือเตม็ 

- ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (วิศวกรรมวสัด)ุ 
- Doctor of Philosophy 
  (Materials Engineering) 

- ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่ 
  และวสัด)ุ 
- Doctor of Philosophy 
  (Mining and Materials Engineering) 

ช่ือยอ่ 
- ปร.ด. (วิศวกรรมวสัด)ุ 
- Ph.D. (Materials Engineering) 

- ปร.ด. (วิศวกรรมเหมืองแร่และวสัด)ุ 
- Ph.D. (Mining and Materials Engineering) 

 

2. ปรับปรุงแผนการศกึษาและโครงสร้างหลกัสตูร 
2.1 ระดบัปริญญาโท 

 

 หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรับปรุง 
 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาบงัคบั - 6 นก. 

คงเดมิ 

9 นก. 
หมวดวิชาเลือก ไมน้่อยกวา่ - 12 นก. 9 นก. 
วิทยานิพนธ์ ไมน้่อยกวา่ 36 นก. 18 นก. 18 นก. 
รวม ไมน้่อยกวา่ 36 นก. 36 นก. 36 นก. 
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2.2 ระดบัปริญญาเอก 

3. ปรับปรุงความส าคญั/หลกัการและเหตผุล ปรัชญา วตัถปุระสงค์ ปรับปรุงองค์ประกอบ
ในหมวดท่ี 7 และปรับเปล่ียนอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และเกณฑ์ของ สกอ. ในปัจจบุนั 

4. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยเปล่ียน
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา เพิ่มรายวิชา ยกเลิกรายวิชา และยบุรวมรายวิชา 

ซึ่งท่ีประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 16(2/2560) เม่ือวนัท่ี 30 
พฤษภาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
นอกจากนี ้ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัได้มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลยัควรจะสร้าง

ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงและท าวิจยัในเร่ืองนัน้ ๆ ซึง่รัฐบาลเปิดโอกาสและสนบัสนนุให้สร้าง
ความร่วมมือกบัตา่งประเทศ มหาวิทยาลยัอาจจะพิจารณาใช้ช่องทางนีส้ร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจยั 
ตลอดจนอาจจะพิจารณาตอ่ยอดการศกึษาวิจยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลกัสตูรในระดบัปริญญาเอก ท่ีอาจจะมี
เนือ้หาในหลกัสูตรไม่เพียงพอ เช่น เร่ืองเทคโนโลยีอาหารหรือหลกัสูตรเก่ียวกับยางพาราท่ีหลกัสูตรยงัเน้น
การน ายางไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่ น และจีนท่ีมีการ
ศกึษาวิจยัเร่ืองยางในระดบัโมเลกุล เป็นต้น และในการน าเสนอเอกสารการปรับปรุงหลกัสูตรควรจะมีสถิติ
ของผู้ เข้าเรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา  

 
5.13 คา่ตอบแทนอธิการบดีในชว่งเปล่ียนผ่านพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

พ.ศ. 2522 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี 052/2559 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2559            

ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการวางระบบสรรหา การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีและการก าหนดคา่ตอบแทนอธิการบดี 
ตามมติสภามหาวิทยาลยั โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีพิจารณายกร่างข้อบงัคบั วา่ด้วยการสรรหาอธิการบดี  

 หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรับปรุง 
 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบงัคบั - 6 นก. 6 นก. 
คงเดมิ 

9 นก. 9 นก. 
หมวดวิชาเลือก ไมน้่อยกวา่ - 6 นก. 18 นก. 6 นก. 15 นก. 
วิทยานิพนธ์ ไมน้่อยกวา่ 48 นก. 36 นก. 48 นก. 36 นก. 36 นก. 
รวม ไมน้่อยกวา่ 48 นก. 48 นก. 72 นก. 48 นก. 51 นก. 72 นก. 
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พิจารณาวางระบบการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของอธิการบดี และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของ
อธิการบดีและรองอธิการบดี นัน้ คณะกรรมการวางระบบสรรหา การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีและการ
ก าหนดค่าตอบแทนอธิการบดี ในคราวประชมุครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 10 มิถนุายน 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
การพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่อธิการบดีจะต้องพิจารณาตามผลการปฏิบตังิาน ซึ่งในขณะนีย้งัไม่มีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของอธิการบดี ในรอบการประเมินครัง้ท่ี 2/2559 (ตัง้แต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 
ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559) และครัง้ท่ี 1/2560 ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2560) 
ประกอบกบัในปัจจบุนัยงัไมมี่หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบตังิานของอธิการบดีฉบบัใหม่ท่ีออก
ตามความในพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาใช้บงัคบั จึงท าให้คณะกรรมการฯ 
ไม่สามารถพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับวนัท่ี 1 ตลุาคม 2559 และวนัท่ี 1 เมษายน 2560 ให้แก่อธิการบดีได้  
ท่ีประชุมจึงมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของอธิการบดี   
ทัง้ 3 รอบการประเมิน ได้แก่ รอบการประเมินครัง้ท่ี 2/2559 (ตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2559) ครัง้ท่ี 1/2560 (ตัง้แต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560) และครัง้ท่ี 2/2560 (ตัง้แต่
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560) และให้น าหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินเดิมมาบงัคบั
ใช้โดยอนุโลม แล้วน าผลการประเมินเสนอกรรมการเฉพาะกิจฯ เพ่ือก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
อธิการบดีตอ่ไป 

 

ทัง้นี ้ประธานท่ีประชุมให้คณะกรรมการวางระบบสรรหา การประเมินผลการปฏิบตัิ
หน้าท่ีและการก าหนดค่าตอบแทนอธิการบดี น าผลการปฏิบตัิงานของอธิการบดี ในช่วง 18 เดือนของวาระ       
การด ารงต าแหน่ง จากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานอธิการบดีไปประกอบการพิจารณาและเสนอ
ตอ่กรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณาการจา่ยคา่ตอบแทนอธิการบดีตอ่ไป เพ่ือลดความซ า้ซ้อนในการปฏิบตังิาน 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 

 
5.14 ผลการประเมินและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ระดบัเช่ียวชาญ 

ตามมติสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 359(9/2557) เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 
2557 อนุมัติการแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งระดบัเช่ียวชาญ จ านวน 4 ราย คือ นางอมรา ศรีสัจจัง 
นางสมสมยั สธีุรศานต์  นางสดุจิต ไตรประคอง และนางอวยพร  ภทัรภกัดีกลุ และได้เสนอให้คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้
ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ระดบัเช่ียวชาญ ซึ่งส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาแจ้งว่า คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั ง้ท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2559  
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งยงัไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ 
ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการก าหนดระดบัต าแหน่งและการแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา    
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ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. 2553 ซึ่งมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการเก่ียวกับการประเมินและแต่งตัง้ต าแหน่ง
ระดบัเช่ียวชาญตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแล้ว ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุ
ครัง้ท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งระดบั
เช่ียวชาญ จ านวน 4 ราย ดงันี ้

1. นางอมรา  ศรีสัจจัง ข้าราชการ ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ
ช านาญการพิเศษ ส านกังานอธิการบดี ขอก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัเช่ียวชาญ ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2557 
ซึง่เป็นวนัท่ีกองการเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองแก้ไขผลงานฉบบัสมบรูณ์ 

2. นางสมสมยั  สธีุรศานต์ ข้าราชการ ต าแหนง่พยาบาล ระดบัช านาญการพิเศษ         
คณะแพทยศาสตร์ ขอก าหนดต าแหนง่เป็นระดบัเช่ียวชาญ ตัง้แตว่นัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 ซึง่เป็นวนัท่ีปิดรับสมคัร 

3. นางสดุจิต  ไตรประคอง ข้าราชการ ต าแหนง่พยาบาล ระดบัช านาญการพิเศษ        
คณะแพทยศาสตร์ ขอก าหนดต าแหนง่เป็นระดบัเช่ียวชาญ ตัง้แตว่นัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 ซึง่เป็นวนัท่ีปิดรับสมคัร 

4. นางอวยพร  ภทัรภกัดีกลุ ข้าราชการ ต าแหนง่พยาบาล ระดบัช านาญการพิเศษ      
คณะแพทยศาสตร์ ขอก าหนดต าแหนง่เป็นระดบัเช่ียวชาญ ตัง้แตว่นัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 ซึง่เป็นวนัท่ีปิดรับสมคัร  

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง 

6.1  การแตง่ตัง้กรรมการประจ าสว่นงาน 
มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองการแต่งตัง้ผู้ทรงคณุวุฒิทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

เป็นกรรมการประจ าสว่นงานส านกัสง่เสริมและการศกึษาตอ่เน่ือง ประเภทผู้ทรงคณุวฒุิทางวิชาการภายนอก
มหาวิทยาลยั จ านวน 4 ราย ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ดงันี ้

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปิยะ  กิจถาวร 
2. นายวิสทุธ์ิ  วีระกลุพิริยะ 
3. นางวรรณธนา  ไฝสีด า 
4. นางจฑุารัตน์  ไลวานิช 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
ทัง้นี ้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อสังเกตว่า ส านักส่งเสริมและ

การศกึษาตอ่เน่ืองมีแนวคดิการท างานในรูปแบบ Technic Transfer ซึ่งในปัจจบุนัมหาวิทยาลยัควรมีแนวคิด
การท างานในลกัษณะของ Engagement จงึขอให้อธิการบดีน าประเดน็ดงักล่าวไปพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง
ของส านกัสง่เสริมและการศกึษาตอ่เน่ือง ให้มีการท างานในรูปแบบ Engagement มากขึน้ 
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6.2  การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารกองทนุคณะวิทยาศาสตร์ 
  ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจดัตัง้กองทนุของหน่วยงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2534 ข้อ 10 

ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทนุพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
10.1 ครบวาระการด ารงต าแหนง่ 2 ปี หรือ 
10.2 ตายหรือลาออก หรือ 
10.3 สภามหาวิทยาลยัมีมติให้พ้นจากต าแหนง่ 
เน่ืองจากคณะวิทยาศาสตร์มีการเปล่ียนแปลงทีมบริหาร และนายกสมาคมนกัศึกษาเก่า

คนใหม่ คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอขอแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ชุดใหม ่
ดงันี ้

1. อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ท่ีปรึกษา 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ประธานกรรมการ 
3. นายสากล  ฐินะกลุ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ลดัดา  เอกสมทราเมษฐ์ กรรมการ 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นนัทิยา  จนัทร์ประทีป  กรรมการ 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เยาวภา  สขุพรมา กรรมการ 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิพฒัน์  ชโูต กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์สเุมธา  สวุรรณบรูณ์ กรรมการ 
9. อาจารย์สิงโต  บญุโรจน์พงศ์ กรรมการ 
10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อ านาจ  เปาะทอง กรรมการ  
11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิษฐิดา  เอลซ์ กรรมการ 
12. นายสิทธิพร  ด าแสงสวสัดิ์ กรรมการ 
13. นางนาฏยา  กณัหาเจริญพงศ์ กรรมการผู้จดัการและเลขานกุาร 
14. นางสาวสพุิชชา  นพจนสภุาพ  ผู้ชว่ยผู้จดัการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 
ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 

4 กรกฎาคม 2560  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบหลกัสตูร การขอเพิ่ม/เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
และอาจารย์ประจ าหลกัสตูรของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา ของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

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

สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 16(2/2560) เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 
ให้ความเห็นชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา การขอเพิ่ม/เปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูรของระดบับณัฑิตศกึษา ดงันี ้

เห็นชอบหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี จ านวน 2 หลกัสตูร ดงันี ้

1. หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการประชมุ นิทรรศการและการ
ทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

2. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการอตุสาหกรรม
อาหาร หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

เห็นชอบหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา จ านวน 7 หลกัสตูร ดงันี ้
1. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาชอ่งปากและวิทยาศาสตร์ชีววสัดุ 

หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. .... 
2. หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา

ศลัยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
3. หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิตชัน้สูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
4. หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
5. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
6. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม   

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
7. หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาความขดัแย้งและสนัตศิกึษา  

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
เห็นชอบการขอเพิ่ม/เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ า

หลกัสตูรของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา ดงันี ้

1. การขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบณัฑิต 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
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2. การขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรของหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

3. การขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
ดงันี ้

3.1 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ หลกัสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

3.2 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

3.3 หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยกุต์ 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2557 

3.4 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2557 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบหลกัสตูร และการเปล่ียนแปลงผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร ของสภาวิทยาเขตปัตตานี 

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 

สภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2560 ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร การเปล่ียนแปลงผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลกัสตูร ดงันี ้

เห็นชอบหลกัสตูร  
ระดบัปริญญาโท จ านวน 4 หลกัสตูร ดงันี ้
1. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
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3. หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
4. หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศกึษา

อิสลาม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ซึ่งปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของครุุสภาและส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา (สกอ.) 

ระดบัปริญญาตรี จ านวน 25 หลกัสตูร ดงันี ้
1. หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศกึษา (หลกัสตูร 5 ปี) 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
2. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
3. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
4. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
5. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
6. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
7. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
8. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
9. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
10. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาสงัคม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
11. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษายโุรป หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
12. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภมูิศาสตร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
13. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
14. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษามลาย ูหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
15. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
16. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หลกัสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. ....  
17. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
18. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
19. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ หลกัสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. ....  
20. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามลายศูกึษา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
21. หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....   
22. หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมิน 

ทางการศกึษา (หลกัสตูร 5 ปี) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....   
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23. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (ศกึษาศาสตร์) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
24. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต (ศกึษาศาสตร์) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
25. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เพ่ือการจดัการ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....   
เห็นชอบการเปล่ียนแปลงผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร  

ประจ าปีการศกึษา 2559  
 ระดบัปริญญาโท  จ านวน 6 หลกัสตูร  ดงันี ้
 1. หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 2. หลกัสตูรศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและนวตักรรมทาง
การศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 3. หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาเพ่ือการพฒันาท่ียงัยืน 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 4. หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2556 
 5. หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน หลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

6. หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 ระดบัปริญญาตรี  จ านวน 11 หลกัสตูร ดงันี ้
 1. หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 
 2. หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 3. หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสขุศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 4. หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผล
การศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 5. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต (ศกึษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 
 6. หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศกึษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาองักฤษ หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 
 7. หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปศกึษา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 8. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา   
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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 9. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 10. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (ศกึษาศาสตร์) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 11. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.5  การอนมุตักิารเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ ของสภาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

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 

สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครัง้ท่ี 17(1/2560) เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 
2560 ให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ เพ่ือใช้จดัการเรียนการสอนตัง้แตปี่การศกึษา 2559 จ านวน 3 หลกัสตูร 
ดงันี ้

1. หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลกัสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูรเดมิ อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (ใหม)่ 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สทุธิจิตต์  เชิงทอง  คงเดมิ 
2. อาจารย์ภาสกร  ธรรมโชต*ิ คงเดมิ* 
3. อาจารย์วีระศกัดิ ์ คงฤทธ์ิ* คงเดมิ* 
4. อาจารย์อารีรัตน์  ทศดี* คงเดมิ* 
5. อาจารย์สิริเกล้า  สงัขพนัธ์ อาจารย์ณฐัยา  ยวงใย 

คณุวฒุิ :  - ศ.ม. เศรษฐศาสตร์,  
          มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2542 
        - วท.บ. คณิตศาสตร์,  
          มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2537 
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2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ 
หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2553 และหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูรเดมิ อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (ใหม)่ 
1. วา่ท่ีร้อยตรีไพศาล  บรรจสุวุรรณ์ คงเดมิ 
2. วา่ท่ีร้อยตรีธนภณ  ภู่มาลา คงเดมิ* 
3. อาจารย์พิเชตวฒุิ  นิลละออ* คงเดมิ* 
4. อาจารย์ศริิพร  เพ็งจนัทร์* อาจารย์วฒันา  นนทชิต* 

คณุวฒุิ :  - รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์,  
          มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
    รัตนโกสินทร์, 2557 
       - รม. รัฐศาสตร์,  
          มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2552 
 - ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ),  
   มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2549 

5. อาจารย์สดุเฉลิม  ศสัตราพฤกษ์ คงเดมิ 

3. หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2557 
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรเดมิ อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์จิรยทุธ์  จนัทนพนัธ์  คงเดมิ 
2. อาจารย์ทีฆะทศัน์  ทองกลู คงเดมิ* 
3. อาจารย์บญุฑริกา  ใจกระจา่ง* คงเดมิ* 
4. อาจารย์รจนา  ขนุแก้ว* อาจารย์ระพีพนัธุ์  เผา่ช*ู 

คณุวฒุิ :  - Ph.D. International Business  
    Management, University of  
    Science Malaysia, 2559 
  - บธ.ม. การจดัการทัว่ไป, 
          มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2554 
  - บธ.บ. การบญัชี,  
          มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2537 
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อาจารย์ประจ าหลกัสตูรเดมิ อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (ใหม)่ 
5. อาจารย์ศริินชุ  ลอยกลุนนัท์ อาจารย์ศศทิร  ราชพิบลูย์ 

คณุวฒุิ :  - บช.ม. การบญัชี,  
    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2558 
  - บธ.บ. การบญัชี,  
          มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2549 

หมายเหต ุ *  หมายถึง  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินการตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลยั 

                                  อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยั ดงันี ้
เร่ืองท่ี ประชมุวนัท่ี ประเดน็มต/ิข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
1 ครัง้ท่ี 386(6/2560)         

วนัท่ี 17 มิถนุายน 
2560 

ควรมีการตัง้กรรมการดแูลการ
ด าเนินการความเป็นนานาชาตขิอง
มหาวิทยาลยั โดยมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก
เป็นกรรมการด้วย 

มอบงานวิเทศสมัพนัธ์รับไป
ด าเนินการ 

 
ท่ีประชมุรับทราบ 

 
7.2  การพิจารณาคดัเลือกอาจารย์ตวัอยา่ง อาจารย์ตวัอยา่งรุ่นใหม ่และผลงานดีเดน่ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2560 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีนโยบายส่งเสริมและประกาศเกียรติคณุอาจารย์ท่ีสอนดี

รับผิดชอบ เอาใจใส่ตอ่กิจการนกัศกึษา และประพฤติปฏิบตัิตนดีงาม เหมาะสมเป็นตวัอย่างท่ีดีของอาจารย์
ทั่วไป จึงได้มีโครงการคัดเลือกอาจารย์ตวัอย่างของมหาวิทยาลัย โดยเร่ิมด าเนินการตัง้แต่ปี พ .ศ. 2526       
ผู้ ท่ีได้รับคดัเลือกให้เป็นอาจารย์ตวัอย่างจะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรประจ าปีของมหาวิทยาลยั ซึง่ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกอาจารย์                                                                                                                 
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ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 

3(2/2560) เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 มีมติคดัเลือกอาจารย์ตวัอย่าง อาจารย์ตวัอย่างรุ่นใหม่ และผลงาน

ดีเดน่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2560 ดงันี ้

อาจารย์ตวัอยา่งของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2560 

1. ด้านการเรียนการสอน จ านวน 2 ราย ดงันี ้

 1.1 รองศาสตราจารย์วนัดี  สทุธรังษี คณะพยาบาลศาสตร์   

 1.2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปาริชาต ิ มณีมยั   คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 

2. ด้านบริการวิชาการ   

 ศาสตราจารย์บญัชา  สมบรูณ์สขุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

3. ด้านการวิจยั 

 3.1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

  ศาสตราจารย์ดวงพร  คนัธโชต ิ    คณะวิทยาศาสตร์ 

 3.2 สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

  รองศาสตราจารย์วราภรณ์  คงสวุรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. ด้านกิจการนกัศกึษา 

 อาจารย์สธุา     เกลาฉีด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาจารย์ตวัอยา่งรุ่นใหมข่องมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2560 จ านวน 2 ราย   

ดงันี ้

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กฤช    สมนกึ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์การุณ  ทองประจแุก้ว คณะวิทยาศาสตร์  

ผลงานดีเดน่ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2560 

1. สาขาการแตง่ต ารา  จ านวน  2  ผลงาน  คือ 

 1.1 ผลงาน  กมุารเวชศาสตร์     

ของ       ศาสตราจารย์ประยงค์  เวชวนิชสนอง และคณะ  คณะแพทยศาสตร์ 

 1.2 ผลงาน  เคมีสถานะของแข็ง : โครงสร้างและการตรวจสอบเบือ้งต้น 

ของ       รองศาสตราจารย์พงศธร  อมรพิทกัษ์สขุ  คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ท่ีประชมุรับทราบ   
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7.3  รายงานการประชมุคณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี ครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวนัท่ี 

27 พฤษภาคม 2560 

ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี ได้ประชุมสภาวิทยาเขตปัตตานี ครัง้ท่ี 

15(1/2560) เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีสาระส าคญัเก่ียวกบัหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาและระดบั

ปริญญาตรี  การขอเพิ่มสาขาวิชาใหม่ในแผนการเปิดสาขาวิชาใหม่ในปีการศึกษา 2557-2561 ของคณะ

ศกึษาศาสตร์  การขอปรับเปล่ียนผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 

 

7.4  โครงการ 3 สถาบนัแพทย์ภมูิภาค รวมใจไทย วิ่ง ป่ัน ปันน า้ใจ เพ่ือผู้ ป่วยในภมูิภาค 

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดท าโครงการวิ่งการกุศล    

เพ่ือรณรงค์รับบริจาคเงินเพ่ือผู้ ป่วยยากไร้สู่ภูมิภาค โดยเร่ิมต้นออกวิ่งพร้อมกัน ณ กรุงเทพมหานคร ในวนัท่ี 

22 กรกฎาคม 2560 และจะไปสิน้สดุท่ีสถาบนัแพทย์ภูมิภาค ณ จงัหวดัสงขลา จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดั

ขอนแก่น ในวนัเดียวกัน คือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560 และจะมีพิธีถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาสวนัคล้าย

วนัพระราชสมภพสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู พร้อมกนัทกุสถาบนั 

ในโอกาสนี ้มหาวิทยาลยัขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยั และผู้บริหารของ

มหาวิทยาลยัทกุทา่นร่วมโครงการดงักล่าวด้วย 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน ๆ  

8.1  เชิญร่วมกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนจดักิจกรรม “พิทกัษ์รักษ์หาดภูเก็ต” เพ่ือน าเสนอผลงานวิจยัและผลงานวิชาการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบั

การบริหารจดัการชายหาดจงัหวดัภูเก็ตเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน และจะมีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของนกัศกึษา  

ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2560 ณ หาดป่าตอง อ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี ้ขอเรียน เชิญกรรมการ    

สภามหาวิทยาลยัทกุท่านร่วมเย่ียมชมผลงานทางวิชาการ และให้ขวญัก าลงัใจแก่นกัศกึษาและบคุลากรของ

วิทยาเขตภเูก็ตในชว่งบา่ย หลงัเสร็จสิน้การประชมุสภามหาวิทยาลยั ท่ีวิทยาเขตภเูก็ต 

 




