
รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 389(9/2560) 

วนัเสาร์ท่ี 16 กนัยายน 2560  
ณ ห้องประชมุ 202 ชัน้ 2 ส านกังานอธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชมุ 
1. นายชวน  หลีกภยั     ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา   นายกสภามหาวิทยาลยั 
3. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั  อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
4. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์   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. นายสราวธุ  เบญจกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
12. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
13. ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 นายบญัญตัิ  จนัทน์เสนะ 
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 
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19. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภทัร  อยัรักษ์ 

20. รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
 อาจารย์บญุประสิทธ์ิ  กฤตย์ประชา 

21. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์ 

22. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบตัิ 

23. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
วิทยาเขตปัตตานี 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง 

24. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั           
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา 

25. รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ 

26. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุลกัษณ์  วิสนุทร 

27. รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู 

28. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
วิทยาเขตภเูก็ต  
และรักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนภเูก็ต 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ 

29. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐัวิทย์  พจนตนัติ 
30. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ 

รักษาการในต าแหนง่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
31. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์อดุมผล  พืชน์ไพบลูย์      
32. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชตเิกียรติ 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/StaffDetailchk.asp?STAFF_ID=0000505
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33. คณบดีคณะแพทยศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พฒุิศกัดิ ์ พทุธวิบลูย์ 

34. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บษุบง  ชยัเจริญวฒันะ 

35. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวีศกัดิ ์ นิยมบณัฑิต 

36. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิริรัศมิ์  ป่ินสวุรรณ 

37. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต 

38. คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ 

39. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์ 

40. คณบดีคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศกัดิ์ 

41. คณบดีคณะศลิปศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กานดา  จนัทร์แย้ม 

42. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ศภุวชัร์  มาลานนท์ 

43. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุอารี  วิบลูย์พงศ์ 

44. รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกลุ 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

45. คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  

46. อาจารย์จารึก  อรรถสงเคราะห์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะศกึษาศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

47. คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน 
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48. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม 

49. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ 

50. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา 

51. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ 

52. คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกลุ 

53. คณบดีคณะวิเทศศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวุรรณ  ทบัเท่ียง 

54. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ 

55. คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สชุาดา  ทิพย์มนตรี      

56. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภยั 

57. อาจารย์ตรีชาติ  เลาแก้วหน ู 
รักษาการในต าแหนง่รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

58. ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ยโูซะ  ตาเละ 

59. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์นิทศัน์  เพราแก้ว 

60. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จมุพล  ช่ืนจิตต์ศริิ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

61. อาจารย์วรรณรัตน์  แซซ่ัน่  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

62. อาจารย์สรุวฒุน์  ชอ่ไม้ทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 
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63. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษา              กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกลุ 

64. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 

65. ผู้อ านวยการกองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางสวุิมล  คงพล 

66. หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 

67. หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
  นายทวาทศ  สวุรรณโร 
 

ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
2. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์บดนิทร์  แวลาเตะ 
5. คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์มอูสัซลั  บลิแสละ       
6. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์พนัธ์  ทองชมุนมุ 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิศกัดิ์  จนัทรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พงศ์ศกัดิ ์ เหลา่ดี ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
2. อาจารย์ไพศาล  บรรจสุวุรรณ์ รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
3. อาจารย์พงษ์พิช  เพชรสกลุวงศ์ ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง 
4. นางนิษณา  เหมกลุ ผู้อ านวยการกองคลงั 
5. นายสิทธิศกัดิ ์ สมบตัยิานชุิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
6. นายคมกริช  ชนะศรี ผู้อ านวยการกองกิจการนกัศกึษา 
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7. นางสาววนิดา  ตนัตธิรรมภษิูต ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
8. นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตัิ หวัหน้าผู้ตรวจสอบ หนว่ยตรวจสอบภายใน 
 

เร่ิมประชมุเวลา 09.00 น. 
เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว  ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้แนะน าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ทวีศกัดิ์  นิยมบณัฑิต คณบดีคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลยัใหม่ ต่อจากนัน้ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงันี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
1.1  กรรมการท่ีขอลาประชมุ 

ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่การประชมุสภามหาวิทยาลยัในครัง้นีมี้กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคณุวฒุิขอลาการประชมุ จ านวน 3 ราย ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ 
2. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
3. ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ครัง้ท่ี 388(8/2560)  
เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2560 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 
ไมมี่ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  ศนูย์อาเซียนศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศกึษาได้น าเสนอการด าเนินงานของศนูย์อาเซียนศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซึง่มีประเดน็ส าคญั ดงันี ้

ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจการ
เตรียมความพร้อมของนกัศกึษาและบคุลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2555 โดยมี
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วตัถุประสงค์ในระยะแรกเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
อาเซียนในบริบทตา่ง ๆ ให้แก่นกัศกึษาและบคุลากร  ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี ศนูย์ส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้
ได้ด าเนินภารกิจด้านอาเซียนศกึษามาอย่างตอ่เน่ือง ได้จดักิจกรรมตา่ง ๆ เช่น จดัให้มีการบรรยายและเสวนา 
โดยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ เปิดสอนรายวิชาอาเซียนศกึษา ตัง้แตปี่การศกึษา 2/2557 จดัตัง้ศนูย์ข้อมลูอาเซียน
อยู่ในศนูย์ทรัพยากรการเรียนรู้คณุหญิงหลงฯ  จดัให้มีสปัดาห์อาเซียน โดยความร่วมมือของคณะและหน่วยงาน 
เป็นประจ าทกุปี และสร้างเครือข่ายทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ซึ่งท่ีประชมุคณบดี ในคราวประชมุ
ครัง้ท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการในรูปแบบของโครงการจดัตัง้ ซึ่งมี
ประเดน็ส าคญั ดงันี ้

วิสยัทศัน์ 
“Think-tank for workforce mobility in ASEAN”  
พนัธกิจ 
• Promoting our faculty's academic leadership within ASEAN;  
• Applying multi-disciplinary approaches to tackle ASEAN related issues;  
• Updating the ASEAN Information and Learning Center;  
• Facilitating two-way connections of information, knowledge, and 

opportunities;  
• Integrating PSU knowledge and expertise to deliver quality academic 

services, including consulting and training 
โครงสร้างการบริหารของศนูย์อาเซียนศกึษา 

 
 

แผนยทุธศาสตร์ 
1. บรูณาการศาสตร์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหมท่ี่ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติ และท้องถ่ิน 

สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน  
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2. บริการวิชาการประเด็นเชิงรุกและตามค าร้องขอของผู้ รับบริการ เพ่ือยกระดบัสู่มาตรฐาน
อาเซียน  

3. เป็นอีกสะพานเช่ือมระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ในบริบทท่ี
เก่ียวข้องกบัอาเซียนศกึษา  

4. ด าเนินงานในรูปเครือขา่ยทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
กิจกรรมท่ีผา่นมา 
- จดักิจกรรมสปัดาห์อาเซียนร่วมกบัคณะตา่ง ๆ 
- จดักิจกรรมปาฐกถาโดยผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้ เช่ียวชาญจากทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
- จดักิจกรรมน านกัศกึษาไปศกึษาดงูานมหาวิทยาลยัในประเทศเพ่ือนบ้าน ในรายวิชา

อาเซียนศึกษา 
- สร้างเครือขา่ยด้านอาเซียนศกึษาร่วมกบัศนูย์อาเซียนในหนว่ยงานตา่ง ๆ  
 

โดยท่ีประชมุได้เสนอความคดิเห็นในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้ 
1. การจดัตัง้ช่ือศนูย์อาเซียนศึกษา ในลกัษณะของการยกย่องให้เกียรติพนัเอก ดร.ถนดั 

คอมันตร์ ผู้ก่อตัง้อาเซียน จะเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2. การด าเนินงานของศนูย์อาเซียนศึกษา ยงัมีแนวคิด (Concept) ท่ีกว้างมาก ควรมี
แผนยุทธศาสตร์ แผนงานงบประมาณในอนาคต พันธกิจท่ีชดัเจน และมี Focus ในการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
ตลอดจนมีกลไกท่ีท าให้การด าเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษามีความยั่งยืน และศูนย์อาเซียนศึกษาท่ี
น าเสนอยงัมีขนาดเล็กควรจะพิจารณาให้เป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่กวา่นี ้

3. ในด้านการบริหารจัดการ ศูนย์อาเซียนศึกษาควรจะจัดระบบการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการจะบริหารจดัการศนูย์อาเซียนศกึษาให้มีความเป็นเลิศ จะต้องมีนวตักรรมในการจดัการ
ท่ีมีความสะดวกคล่องตวั เหมาะสมกบัการเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ไม่มีขัน้ตอนการ
บริหารงานแบบระบบราชการ เช่น ผู้อ านวยศนูย์อาเซียนอาจจะรายงานตรงต่ออธิการบดีได้ ขอให้อธิการบดี
น าประเดน็ดงักลา่วไปพิจารณา 

4. ศนูย์อาเซียนศึกษาควรเป็นศูนย์ท่ีเน้นการจัดการ แต่วิชาการจะอยู่ท่ีคณะต่าง ๆ 
โดยศนูย์อาเซียนศกึษาจะต้องเป็นเครือขา่ยท่ีมีความเช่ือมโยงด้านวิชาการกบัคณะตา่ง ๆ 

5. ในด้านการบริหารจดัการศนูย์อาเซียนศึกษา หากมีการด าเนินงานท่ีมี Impact จะเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาพืน้ท่ี 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ ทัง้ในด้านการสร้างงานและการสร้างรายได้ และ
กิจกรรมของศนูย์อาเซียนศกึษาควรจะมี Impact และมีความตอ่เน่ือง 
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6. ในด้านความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้หน่วยงานภายนอกและหน่วยงาน
ภายใน ควรจะมีการประสานงานและร่วมมือกบัคณะ/หน่วยงานภายในของวิทยาเขตตา่ง ๆ เพิ่มมากขึน้ และ
ควรจะมีความร่วมมือหรือ Partner กบัหนว่ยงานในประเทศตา่ง ๆ ในอาเซียนท่ีท างานในลกัษณะเดียวกนั 

7. วาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการศนูย์อาเซียนศกึษา ควรจะมีระยะเวลายาว
มากกวา่การด ารงต าแหนง่เป็นระยะสัน้ ๆ หากมีผู้บริหารท่ีดีควรจะเปิดโอกาสให้ผู้อ านวยการศนูย์อาเซียนอยู่
ในวาระระยะยาวได้ เพราะจะท าให้งานมีความตอ่เน่ือง และการมีผู้อ านวยการอยู่ในระยะสัน้ท าให้หน่วยงาน
เกิดได้ยาก 

8. ม.อ. ตัง้อยู่ในท าเลท่ีเหมาะสมของประเทศกลุ่มอาเซียน มหาวิทยาลัยควรจะ
พิจารณาเปิด College ของอาเซียนสอนหลกัสตูรตา่ง ๆ ซึ่ง ม.อ. มีพืน้ฐานอยู่แล้ว ทัง้ด้านภาษา ด้านอิสลาม
ศกึษา จงึขอให้อธิการบดีน าประเดน็ดงักลา่วไปพิจารณา 

9. ควรจะด าเนินการจดัท าศนูย์ข้อมลูอาเซียนศกึษาตอ่ไปอีก เน่ืองจากเป็นประโยชน์
กบัมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ โดยศนูย์อาเซียนศกึษาควรจะร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัตา่ง ๆ ให้มากขึน้ 

10. จากปัญหาการไหลของแรงงานตา่งชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน ท าให้มีแรงงาน
ตา่งชาติเข้ามาท างานในประเทศไทยมากขึน้ และมีหลายอาชีพท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพแตกตา่งกนั นอกจากนี ้
บางเร่ืองเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน เชน่ ในเร่ืองการทอ่งเท่ียว การประกอบอาชีพของไกด์ หรือมคัคเุทศก์ ซึ่งเป็นผู้
ส่ือสารถึงความเป็นไทย ประวตัิศาสตร์ไทย และวฒันธรรมไทยกบัชาวต่างชาติ หากมีการส่ือสารผิดพลาดใน
เร่ืองดงักล่าวจะท าให้เกิดความเสียหายได้ ศนูย์อาเซียนศึกษาควรจะน าประเด็นดงักล่าวไปพิจารณาให้มี
แผนหรือผลักดันให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ ด าเนินการในเร่ืองนีม้ากกว่าท่ีศูนย์อาเซียนศึกษาจะเป็น
ผู้ด าเนินการเอง 

11. ในการจดัท าหลกัสตูรท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ควรจะมีเนือ้หาท่ีท าให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินรู้จกัอนรัุกษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน นอกจากนี  ้ควรพิจารณาว่าประชาคมอาเซียน
ท่ีเข้ามาในประเทศไทยควรจะมีการทดสอบความรู้ภาษาไทยเบือ้งต้นหรือไม่ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ด าเนินการจัดตัง้
ศนูย์อาเซียนศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณา 

5.1  งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2551  

หมวด 3 ข้อ 9 ระบุให้หน่วยงานเสนอประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่ออธิการบดี

ตามแบบและวิธีการท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด และอธิการบดีเสนองบประมาณประจ าปีดงักล่าวให้ท่ีประชุม
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ท่ีประชมุคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

พิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุตัเิพ่ือถือเป็นงบประมาณรายจา่ยประจ าปีตอ่ไป  นัน้ 

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561 ของคณะ/หน่วยงานได้ผ่าน 

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว และตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 เร่ืองแตง่ตัง้คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยอ านาจและหน้าท่ีข้อ 3 ของคณะกรรมการฯ คือ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

และให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลยั เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลยั

พิจารณาอนุมตัิ นัน้ บดันี ้คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราว

ประชุมครัง้ท่ี 5(2/2560) เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีมติเห็นชอบเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนมุตั ิโดยคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  ดงันี ้

1. ข้อมลูตวัเลขรายงานการเงินของวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี มีความล่าช้า และมีความ

คลาดเคล่ือนไม่ตรงกบัมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัควรมีขัน้ตอน ระยะเวลาและการติดตามข้อมูลตวัเลขรายงาน

การเงินของแตล่ะวิทยาเขต ในชว่งเวลาท่ีตรงกนั เพ่ือมหาวิทยาลยัจะได้ติดตามอย่างใกล้ชิด รายงานการเงิน

จะได้ตรงกนั 

2. การลงทนุในสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัควรก าหนด

จ านวนท่ีเหมาะสมว่า ควรน าเงินลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ประมาณก่ีเปอร์เซ็นต์

เพ่ือการบริหารความเส่ียงการลงทนุ หากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เกิดปัญหา 

3. ในรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลยัควรแสดงรายละเอียดรายการตา่ง ๆ ให้ชดัเจน 

เชน่ รายการลกูหนีอ่ื้น ๆ ควรระบวุา่รายการอะไรบ้าง เป็นต้น 

4. เงินทุนการวิจยั ควรตดัจ่ายไปให้นกัวิจยัเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรง โดยนกัวิจยัต้อง

เก็บเอกสารหลกัฐานทางการเงินไว้เอง เพ่ือการตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน สิ่งท่ีมหาวิทยาลยั

ต้องติดตามจากนกัวิจยั คือ ผลงานการวิจยั ทัง้นี ้นกัวิจยัอาจไม่มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบพสัดุ

หรือวิธีการจดัซือ้จดัจ้างเทา่ท่ีควร  มหาวิทยาลยัจงึควรมีคูมื่อให้กบันกัวิจยั 

5. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อาจมีหนีส้ญูเกิดขึน้ เชน่ จากโครงการประกนัสขุภาพ

ถ้วนหน้า คา่ใช้จา่ยในสว่นเกินสิทธ์ิของผู้ ป่วย การช่วยเหลือแรงงานตา่งด้าวหรือผู้ มีรายได้น้อย ดงันัน้ ควรจะ

ก าหนดวงเงินท่ีเหมาะสมในการชว่ยเหลือผู้ ป่วยท่ีมีรายได้น้อยเหลา่นีใ้นแตล่ะปีวา่ควรมีจ านวนเทา่ไหร่ 
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งบประมาณรายจ่ายรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลยัรวมจ านวน 

14,452.6869 ล้านบาท จ าแนกเป็น งบประมาณเงินรายได้ 6,839.5546 ล้านบาท (ร้อยละ 47.33)  งบประมาณ
แผน่ดนิ 6,358.3771 ล้านบาท (ร้อยละ 43.99)  และงบประมาณจากแหลง่อ่ืน 1,254.7552 ล้านบาท (ร้อยละ 8.68)  

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 2,480.1493 ล้านบาท (ร้อยละ 20.72) 
โดยงบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึน้ 519.2745 ล้านบาท (ร้อยละ 8.22)  งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึน้ 1,230.5625 
ล้านบาท (ร้อยละ 24.00) และงบประมาณจากแหลง่อ่ืนเพิ่มขึน้ 730.3123 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ 1.39 เทา่) 

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
แหลง่งบประมาณ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เพิ่ม/(ลด)จากปี 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
งบประมาณเงินรายได้ 6,320.2801 52.79 6,839.5546 47.33 519.2745 8.22 
งบประมาณแผน่ดนิ 5,127.8146 42.83 6,358.3771 43.99 1,230.5625 24.00 
งบประมาณจากแหลง่อ่ืน 524.4429 4.38 1,254.7552 8.68 730.3123 139.25 

รวม 11,972.5376 100.00 14,452.6869 100.00 2,480.1493 20.72 
 

โดยท่ีประชมุได้มีข้อเสนอแนะว่า ในการจดัท าเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปีในปีงบประมาณตอ่ไป ขอให้มหาวิทยาลยัพิจารณาแยกงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ออกเป็น 2 ประเภท 
คือ งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ท่ีรวมงบประมาณของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และงบประมาณรายจา่ย
เงินรายได้ท่ีไม่รวมงบประมาณของโรงพยาบาลฯ ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลยัและโรงพยาบาลสามารถบริหาร
จดัการงบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ได้ดียิ่งขึน้ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตังิบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตามท่ีเสนอ 

 
5.2  การแตง่ตัง้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์นกัสิทธ์ ควูฒันาชยั 
ศาสตราจารย์ปราณี กลุละวณิชย์  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยั
และบณัฑิตศึกษา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ
โดยให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และ
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น าเสนอผู้ เหมาะสมด ารงต าแหนง่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัตอ่สภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้ด าเนินการสรรหาฯ ตามล าดบัดงันี ้

1. มหาวิทยาลยัมีหนงัสือแจ้งเวียนก าหนดขัน้ตอนการสรรหาฯ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2560 

2. แจ้งให้คณบดีทุกคณะท่ีเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ ท่ีคณบดี
มอบหมาย จดัประชมุรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ระดบับณัฑิตศกึษา ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูร
บณัฑิตศกึษา และผู้ เก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาบณัฑิตศกึษาในแตล่ะคณะอย่างกว้างขวางเพ่ือพิจารณา
กลัน่กรองผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และให้แตล่ะคณะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารง
ต าแหนง่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั จ านวนไมเ่กิน 3 ช่ือ มายงัประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 
2560 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 

3. แจ้งให้หวัหน้าส านกังานเลขานุการบณัฑิตวิทยาลยัจดัด าเนินการให้พนกังานเงิน
รายได้ ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีเทียบเท่าข้าราชการระดบัปฏิบตัิการหรือปฏิบตัิงานท่ีปฏิบตัิงาน
ในบณัฑิตวิทยาลยัมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ประชมุปรึกษาหารือกนัในการเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย แล้วให้หัวหน้าส านักงานเลขานุการบณัฑิตวิทยาลัยเสนอช่ือ จ านวนไม่เกิน 3 ช่ือ
มายงัประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 

4. แจ้งให้คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัแตล่ะท่านเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั คนละไม่เกิน 2 ช่ือ มายังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 17 
กรกฎาคม 2560 

5. แจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัแตล่ะท่านเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั คนละ 1 ช่ือ มายงัประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 

6. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบุคลากรภายในและเวียนวาระการประชุม   
ให้กรรมการภายนอกเพ่ือพิจารณารายช่ือผู้ ท่ีจะเชิญมาสนทนา ซึ่งมีผู้ ได้รับการเสนอช่ือ จ านวน 19 ราย ท่ีประชุม
พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือทัง้หมดยกเว้นหนึ่งราย เน่ืองจากได้รับการด ารง
ต าแหนง่ผู้บริหารไปแล้ว เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 

7. ออกหนังสือเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วมาสนทนา    
โดยแจ้งให้ผู้ ท่ีจะตอบรับการสนทนาจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกับแนวคิด นโยบาย แผนการด าเนินงาน และแนวทาง
การบริหารบณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากบัคณะกรรมการสรรหา  โดย
แจ้งการตอบรับภายในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหา 
จ านวน 4 ราย เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 
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8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากบั 
 (1) คณบดีคณะท่ีเปิดสอนหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา หรือผู้ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

ตามกลุม่วิชา กลุม่วิชาละ 1 คน รวม 3 คน (กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 1 คน และกลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 1 คน)  

 (2) กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ซึ่งเป็นผู้แทน
กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาละ 1 คน รวม 3 คน (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 1 คน และกลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 1 คน)  

 (3) หวัหน้าส านกังานเลขานกุารบณัฑิตวิทยาลยั  

 (4) ผู้ตอบรับการเชิญสนทนา แล้วพิจารณากลัน่กรองผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัได้พิจารณาแล้วมีมตเิสนอสภามหาวิทยาลยั
ให้พิจารณาแตง่ตัง้รองศาสตราจารย์ด ารงศกัดิ์  ฟ้ารุ่งสาง ด ารงต าแหน่งคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ตัง้แต่วนัท่ี 1 
ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป 

ท่ีประชมุได้ลงคะแนนลบั  ซึ่งท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับท่ีคณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้แตง่ตัง้รองศาสตราจารย์ด ารงศกัดิ ์ 
ฟ้ารุ่งสาง ด ารงต าแหนง่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป 

 
5.3  การแตง่ตัง้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช 
ศาสตราจารย์อาวุธ ศรีศกุรี  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ
น าเสนอผู้ เหมาะสมด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ตอ่สภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ ซึง่คณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้ด าเนินการไปแล้ว ดงันี ้

1. มหาวิทยาลยัมีหนงัสือแจ้งเวียนก าหนดขัน้ตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ทกุท่านพิจารณา เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบคุลากรภายในพบบคุลากรคณะเทคนิคการแพทย์ 
เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2559 
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3. ออกหนงัสือแจ้งกลุ่มบุคลากรในคณะเทคนิคการแพทย์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากร
สายวิชาการ และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือจัดด าเนินการให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนกังานเงินรายได้ ท่ีเทียบเท่าข้าราชการระดบัปฏิบตัิการหรือระดบัปฏิบตัิงาน ท่ีปฏิบตัิงานในคณะเทคนิค
การแพทย์ประชมุปรึกษาหารือกนัในการเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
กลุ่มละไม่เกิน 3 ช่ือ พร้อมทัง้คดัเลือกผู้แทนกลุ่ม ซึ่งจะมาให้ข้อมลูการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
ตอ่คณะกรรมการสรรหา กลุ่มละ 5 คน (ผู้ ท่ีจะมาให้ข้อมลูประกอบด้วยหวัหน้ากลุ่ม 1 คน และผู้แทนกลุ่ม 4 คน 
รวม 10 คน) แล้วให้หวัหน้ากลุ่มเสนอตอ่อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2559 
เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 

4. แจ้งให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้เทียบเท่าข้าราชการ
ระดบัปฏิบตักิารหรือระดบัปฏิบตัิงานท่ีปฏิบตัิงานในคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสม
จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ให้เสนอช่ือได้โดยตรงตอ่อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ 
จ านวน 1 ช่ือ และหากผู้ ท่ีสมคัรใจมาให้ข้อมลูตอ่คณะกรรมการสรรหาฯ (นอกเหนือจากหวัหน้ากลุ่มหรือผู้แทน
กลุ่ม) ให้แจ้งความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรได้โดยตรงตอ่อธิการบดีประธานกรรมการสรรหาฯ ภายใน
วนัท่ี 28 ตลุาคม 2559 

5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั หากประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เสนอช่ือคนละ 1 ช่ือ ภายในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2559 

6. ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบคุลากรภายในเพ่ือพิจารณารายช่ือผู้ ท่ีจะเชิญมา
สนทนาต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการภายนอกเพ่ือ
พิจารณารายช่ือผู้ ท่ีจะเชิญมาสนทนาต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีผู้ ได้รับการเสนอช่ือ จ านวน 
7 ราย ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วมีมติให้เชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือทัง้ 7 ราย ซึ่งได้รับการ
เสนอช่ือจากกลุม่บคุลากรเสนอช่ือ และกรรมการสภามหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

7. ออกหนงัสือเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วมาสนทนา โดย
แจ้งให้ผู้ ท่ีจะตอบรับการสนทนาจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบัแนวคดิ นโยบาย แผนการด าเนินงาน และแนวทาง
การบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากบัคณะกรรมการสรรหาฯ 
โดยแจ้งการตอบรับภายในวนัท่ี 9 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนากบัคณะกรรมการ จ านวน 
4 ราย เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 

8. ออกหนังสือแจ้งผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมสรรหาฯ ไม่ได้ทาบทามมาเป็น
คณบดี (ซึ่งไมใ่ชผู่้ เสนอช่ือตนเอง และไมเ่ป็นบคุคลภายนอกมหาวิทยาลัย) โดยแจ้งการตอบรับภายในวนัท่ี 9 
ธนัวาคม 2559 มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสรรหาฯ 

9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ ประกอบด้วย หวัหน้ากลุ่มบคุลากรสายวิชาการ ผู้แทนหวัหน้ากลุ่มสายสนบัสนนุ และผู้แทนผู้สมคัรใจ
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ให้ข้อมูลผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ได้ทาบทามเป็นคณบดีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา
และพิจารณากลัน่กรองผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 

10. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ได้พิจารณาแล้วมีผู้ เหมาะสม
ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ แตผู่้ ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นเหมาะสมได้ขอเสนอถอนตวั
ในภายหลงัก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลยัซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 
14 มกราคม 2560 เพ่ือรับทราบผลการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ใหม ่โดยเสนอขอแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาชดุเดมิ  

11. สภามหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 381(1/2560) เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2560 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการรายงานผลการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และเห็นชอบให้
คณะกรรมการสรรหาชดุเดมิด าเนินการตอ่ไป 

 อนึ่ง ในระหว่างด าเนินการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัได้
แตง่ตัง้รองอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  

12. จากนัน้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมเม่ือ
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และได้เชิญศาสตราจารย์
อมรรัตน์ พงศ์ดารา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 15 
ธนัวาคม 2559 ได้พิจารณาเห็นชอบเป็นผู้ เหมาะสมด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์มาหารือการ
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์อีกครัง้หนึ่ง และศาสตราจารย์อมรรัตน์ พงศ์ดารา มีความพร้อม
ท่ีจะรับต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมตเิสนอสภามหาวิทยาลยัให้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์ 
อมรรัตน์  พงศ์ดารา ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป 

ท่ีประชมุได้ลงคะแนนลบั  ซึ่งท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับท่ีคณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์อมรรัตน์ 
พงศ์ดารา ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป 

 
5.4  การแตง่ตัง้คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ี 049/2559 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559   
ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัย   
สงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ  ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช  ศาสตราจารย์อาวุธ ศรีศกุรี  คณบดี
คณะการแพทย์แผนไทยอภยัภูเบศร มหาวิทยาลยับรูพา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 
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และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการ
สรรหาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย และน าเสนอรายช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยตอ่สภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการ
สรรหาฯ ตามล าดบั ดงันี ้

1. คณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบคุลากรภายใน พบบคุลากรคณะการแพทย์แผนไทย 
เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 

2. ออกหนงัสือแจ้งหน่วยงาน 5 หน่วยงานในคณะการแพทย์แผนไทย คือ ผู้ประสานงาน
กลุม่บคุลากรส านกังานคณบดี ผู้ประสานงานสาขาวิชาเวชกรรมไทย ผู้ประสานงานสาขาวิชาเภสชักรรมไทย 
ผู้ ประสานงานสาขาวิชานวดไทยและผดุงครรภ์ไทย และผู้ ประสานงานโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพ่ือจดัด าเนินการให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้ ท่ีเทียบเท่า
ข้าราชการระดบัปฏิบตัิการหรือระดบัปฏิบตัิงาน ประชมุปรึกษาหารือกนัในการเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย หน่วยงานละไมเ่กิน 3 ช่ือ พร้อมทัง้คดัเลือกผู้แทนหน่วยงานซึง่จะให้
ข้อมลูการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 1 คน (ผู้ ท่ีจะไปให้
ข้อมลูประกอบด้วย หวัหน้าหนว่ยงาน 1 คน และผู้แทนหนว่ยงานละ 1 คน) แล้วให้หวัหน้าหนว่ยงานเสนอตอ่
อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 7 เมษายน 2560 เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 
 3. แจ้งให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้ ท่ีเทียบเทา่ข้าราชการ
ระดบัปฏิบตัิการหรือระดบัปฏิบตัิงานท่ีปฏิบตัิงานในคณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสม
จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ให้เสนอช่ือได้โดยตรงตอ่อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ 
จ านวน 1 ช่ือ ภายในวนัท่ี 7 เมษายน 2560 

4. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ให้เสนอช่ือได้โดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ 
จ านวน 1 ช่ือ ภายในวนัท่ี 7 เมษายน 2560 

5. ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบคุลากรภายในเพ่ือพิจารณารายช่ือ และมีมติ
ก าหนดรายช่ือผู้ ท่ีเชิญมาสนทนาต าแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย และเวียนวาระการประชุมให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอกพิจารณา ซึ่งมีจ านวน 3 ราย มาสนทนากบัคณะกรรมการสรรหา เม่ือวนัท่ี 
19 เมษายน 2560 

6. ออกหนงัสือเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วมาสนทนา โดย
แจ้งให้ผู้ ท่ีจะตอบรับการสนทนาจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบัแนวคดิ นโยบาย แผนการด าเนินงาน และแนวทาง
การบริหารคณะฯ ก่อนเข้าสนทนากบัคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2560 ซึง่มีผู้ ได้รับการเชิญมาสนทนา จ านวน 1 ราย เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560  
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7. ออกหนงัสือแจ้งผู้ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ได้ทาบทามมาเป็น
คณบดี (ซึ่งไม่ใช่ผู้ เสนอช่ือตนเองและไม่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั) โดยแจ้งการตอบรับภายในวนัท่ี 
31 พฤษภาคม 2560 มาให้ข้อมลูกบัคณะกรรมการสรรหาฯ 

8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมลูการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์
แผนไทย ซึง่ประกอบด้วย ผู้ประสานงานหน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ
ไม่ได้ทาบทามเป็นคณบดี และผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 แล้วพิจารณา
กลัน่กรองผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย  

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตัง้       
รองศาสตราจารย์สนัน่  ศุภธีรสกุล ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ตัง้แต่วันท่ี 18 กันยายน 
2560 เป็นต้นไป  

ท่ีประชมุได้ลงคะแนนลบั  ซึ่งท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับท่ีคณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้แตง่ตัง้รองศาสตราจารย์สนัน่ 
ศภุธีรสกลุ ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ตัง้แตว่นัท่ี 18 กนัยายน 2560 เป็นต้นไป 

นอกจากนี ้กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิได้ตัง้ข้อสงัเกตวา่ คณะการแพทย์
แผนไทยของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นคณะการแพทย์แผนไทยชัน้น าของประเทศไทย อีกทัง้ยงัสร้าง
ช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์อยา่งมาก ซึ่งในชว่งระยะเวลาท่ีผา่นมา บณัฑิตของคณะการแพทย์
แผนไทยเป็นท่ียอมรับว่าสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคม แตใ่นปัจจบุนัโครงสร้างของคณะการแพทย์แผนไทยยงัมี
ขนาดเล็ก มหาวิทยาลยัควรจะพิจารณาขยายการด าเนินงานของคณะการแพทย์แผนไทยให้ใหญ่ขึน้ ซึ่งอาจ
เป็นสองหรือสามเทา่ของปัจจบุนั รวมทัง้ต้องเตรียมผู้น าของคณะการแพทย์แผนไทยในอนาคตด้วย 

 
5.5  การแตง่ตัง้คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี 019/2560 ลงวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560  
ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสชัศาสตร์ ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เป็นประธานกรรมการ  ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช  ศาสตราจารย์อาวุธ ศรีศกุรี  คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะเภสชัศาสตร์  และน าเสนอผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสชัศาสตร์ตอ่สภามหาวิทยาลยั 
1 ช่ือ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาฯ ตามล าดบั ดงันี ้

1. มหาวิทยาลยัมีหนงัสือแจ้งเวียนก าหนดขัน้ตอนการสรรหาฯ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณา เม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2560 
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2. คณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบุคลากรภายในพบบคุลากรคณะเภสชัศาสตร์ เพ่ือชีแ้จง
รายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 2560 

3. แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานระดับภาควิชา 7 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการ 
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม ภาควิชาบริหารเภสชักิจ ภาควิชาเภสชักรรมคลินิก ภาควิชาเภสชัเคมี ภาควิชา
เภสชัเวทและเภสชัพฤกษศาสตร์ หน่วยงานบริการวิชาการ เพ่ือจดัด าเนินการให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 
พนกังานเงินรายได้ ท่ีเทียบเท่าข้าราชการระดบัปฏิบตัิการหรือระดบัปฏิบตัิงาน ท่ีปฏิบตัิงานในคณะเภสชัศาสตร์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นบัถึงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 ประชมุปรึกษาหารือกนัในการเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ หน่วยงานละไม่เกิน  3 ช่ือ พร้อมทัง้คดัเลือกผู้ แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้
ข้อมลูการสรรหาคณบดีคณะเภสชัศาสตร์ ตอ่คณะกรรมการสรรหาฯ  หน่วยงานละ 2 คน (ผู้ ท่ีจะไปให้ข้อมูล 
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน 1 คน และผู้ แทนหน่วยงานละ 1 คน) แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอต่อ
อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2560 

4. แจ้งให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้ท่ีเทียบเท่าข้าราชการ
ระดบัปฏิบตักิารหรือระดบัปฏิบตังิานท่ีปฏิบตัิงานในคณะเภสชัศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี นบัถึงวนัท่ี 21 
มิถุนายน 2560 ซึ่งประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสชัศาสตร์ให้เสนอช่ือต่อ
อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 ช่ือ สง่เป็นเอกสารลบัโดยตรงตอ่อธิการบดี ประธานกรรมการ
สรรหาฯ ภายในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 

5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั หากประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่
คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ เสนอช่ือคนละ 1 ช่ือ ภายในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 

6. ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบคุลากรภายใน เพ่ือพิจารณารายช่ือผู้ ท่ีเชิญ
มาสนทนาต าแหน่งคณบดี ซึ่งมีผู้ ได้รับการเสนอช่ือ จ านวน 7 ราย คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือ จ านวน 4 ราย มาสนทนากบัคณะกรรมการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 
2560 

7. ออกหนงัสือเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วมาสนทนา 
จ านวน 4 ราย โดยแจ้งให้ผู้ ท่ีจะตอบรับการเชิญจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด นโยบาย แผนการด าเนินการ 
และแนวทางการบริหารคณะฯ เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ 
โดยก าหนดให้วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 เป็นวนัสดุท้ายของการตอบรับการเชิญมาสนทนา ซึ่งมีผู้ตอบรับการ
เชิญมาสนทนา จ านวน 3 ราย เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 

8. ออกหนงัสือแจ้งผู้ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ได้ทาบทามมาเป็น
คณบดี (เฉพาะผู้ ท่ีกรรมการสรรหาฯ คดัเลือก) โดยแจ้งการตอบรับภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 มาให้ข้อมลู
กบัคณะกรรมการสรรหา 
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9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากบัผู้มาให้ข้อมลูการสรรหาคณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 
ประกอบด้วย หวัหน้าหน่วยงาน บคุลากรท่ีเป็นผู้แทนหน่วยงาน ผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ
ไม่ได้ทาบทามเป็นคณบดี (เฉพาะผู้ ท่ีกรรมการสรรหาคดัเลือก) และเชิญผู้ตอบรับมาสนทนากบัคณะกรรมการ
สรรหาฯ เพ่ือเสนอแนวคิด นโยบาย และการด าเนินงาน และแนวทางการบริหารคณะเภสชัศาสตร์  เม่ือวนัท่ี 
6 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 13 กนัยายน 2560 แล้วพิจารณากลัน่กรองผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะเภสชัศาสตร์  

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้รองศาสตราจารย์
นิมิตร  วรกลุ ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป 

ท่ีประชมุได้ลงคะแนนลบั  ซึ่งท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับท่ีคณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้รองศาสตราจารย์นิมิตร  
วรกลุ  ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป 

 
5.6  การแตง่ตัง้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์นกัสิทธ์ ควูฒันาชยั
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และน าเสนอ
ผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตอ่สภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้ด าเนินการสรรหาฯ ตามล าดบั ดงันี ้

1. คณะกรรมการสรรหาฯ พบบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือชีแ้จงรายละเอียด
วิธีการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 2560 

2. ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน 8 หน่วยงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ 
ส านกังานเลขานกุารคณะ (ร่วมกบัฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ และฝ่ายวิจยัและบริการทางวิชาการ) 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ร่วมกับหลกัสูตรการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ร่วมกบัศนูย์วิจยัภยัพิบตัิทาง
ธรรมชาตภิาคใต้) ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ และภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ เพ่ือจดัด าเนินการ
ให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนักงานเงินรายได้ ท่ีเทียบเท่าข้าราชการระดบัปฏิบตัิการหรือระดบั
ปฏิบตัิงานท่ีปฏิบตัิงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นบัถึงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 ประชุม
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ปรึกษาหารือกนัในการเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานละไม่เกิน 
3 ช่ือ พร้อมทัง้คดัเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมลูการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตอ่คณะกรรมการ
สรรหาฯ หนว่ยงานละ 2 คน (ผู้ ท่ีจะไปให้ข้อมลูประกอบด้วย หวัหน้าหนว่ยงาน 1 คน และผู้แทนหนว่ยงานละ 
1 คน)  แล้วให้หวัหน้าหน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวันท่ี 14 กรกฎาคม 
2560 เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2560 

3. แจ้งให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้ ท่ีเทียบเทา่ข้าราชการ
ระดบัปฏิบตักิารหรือระดบัปฏิบตังิานท่ีปฏิบตัิงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี นบัถึงวนัท่ี 
21 มิถนุายน 2560 ซึง่ประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เสนอช่ือ
ตอ่อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 ช่ือ ภายในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 

4. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั หากประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เสนอช่ือต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ คนละ 1 ช่ือ ภายในวนัท่ี 
14 กรกฎาคม 2560  

5. ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบุคลากรภายใน เพ่ือพิจารณารายช่ือผู้ ท่ีจะเชิญ
มาสนทนาต าแหนง่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ ท่ีจะเชิญมาให้ข้อมลูจากผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือแตก่รรมการ
สรรหาฯ ไม่ได้ทาบทาม และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอกพิจารณา เม่ือวนัท่ี 1 
สิงหาคม 2560 

6. แจ้งผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วมาสนทนา โดยแจ้งให้ผู้ ท่ีจะ
ตอบรับการสนทนาจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบัแนวคิดนโยบาย แผนการด าเนินงาน และแนวทางการบริหารคณะ 
เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากบัคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวนัท่ี 
31 สิงหาคม 2560 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 

7. แจ้งผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ได้ทาบทามมาเป็นคณบดี 
(เฉพาะท่ีกรรมการสรรหาคดัเลือก) โดยแจ้งการตอบรับภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 มาให้ข้อมลูกบักรรมการ
สรรหา 

8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากบัผู้มาให้ข้อมลูการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประกอบด้วย หวัหน้าส านกังานเลขานุการคณะและผู้แทน หวัหน้าหน่วยงาน และผู้แทนหน่วยงาน ผู้ ได้รับ
การเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาไม่ได้รับการทาบทามเป็นคณบดี (เฉพาะท่ีกรรมการสรรหาคดัเลือก) และ
สนทนากบัผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนาและพิจารณากลัน่กรองทาบทามผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้วพิจารณากลัน่กรองผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 
14 กนัยายน 2560 
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คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตัง้       
รองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลิมยานนท์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560 
เป็นต้นไป 

ท่ีประชมุได้ลงคะแนนลบั  ซึ่งท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับท่ีคณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้แตง่ตัง้รองศาสตราจารย์ธนิต 
เฉลิมยานนท์ ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป 

 
5.7  เสนอผู้สมควรได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์กิตตมิศกัดิ์ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการแตง่ตัง้ศาสตราจารย์กิตตมิศกัดิ ์
พ.ศ. 2557 ข้อ 6 ก าหนดให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลยัเสนอช่ือพร้อมประวตัิและผลงาน
ของผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 4 ท่ีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชเูกียรตใิห้เป็นศาสตราจารย์กิตตมิศกัดิ์ ตามแบบ
ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดต่อส านักวิจยัและพัฒนาเพ่ือกลั่นกรองก่อนน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติแต่งตัง้ โดยผู้ สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์จะต้องด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ (Professor) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (Emeritus Professor) หรือผู้ เช่ียวชาญ (expert) ท่ีมี
ช่ือเสียงและมีจริยธรรมเป็นท่ียอมรับ มีความรู้ ความสามารถและมีความเช่ียวชาญการวิจยัระดบัโลก มีต้นสงักัด
แน่นอนและเป็นสถาบนัหรือองค์กรท่ีมีช่ือเสียงในระหว่างการด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศกัดิ์ของ
มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ตได้เสนอช่ือ Prof. Alfredo R. Huete เพ่ือขอ
แตง่ตัง้เป็นศาสตราจารย์กิตติมศกัดิ์  ซึ่งคณะกรรมการกลัน่กรองผู้สมควรได้รับการแตง่ตัง้เป็นศาสตราจารย์
กิตตมิศกัดิ ์(Honorary Professor) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว   

ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 
5 กนัยายน 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ Prof. Alfredo R. Huete 
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศกัดิ์ ซึ่งมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560 
เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ 

 
5.8  การเสนอขอจดัตัง้วิทยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้ขยายงานการจดัการศึกษาไปยงัพืน้ท่ีภาคใต้ตอนบน
ตัง้แตป่ระมาณปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา เน่ืองจากเล็งเห็นวา่ภมูิภาคสว่นนีมี้ความอดุมสมบรูณ์ มีความหลากหลาย
ทางธรรมชาติหลายด้าน ทัง้ทางด้านพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน า้มนั ยางพารา ในขณะเดียวกนัก็เป็นพืน้ท่ีท่ีมี
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ความอดุมสมบรูณ์ของสตัว์น า้เชิงพาณิชย์ โดยก าหนดให้วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานีเป็นศนูย์กลางการขยายกิจกรรม
การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ปัจจุบนับริบทของวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานีจะเน้นการพฒันาศาสตร์วิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 16 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 6 หลักสูตร ภายใต้การจัดการเรียนการสอนของ    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และเป็นโอกาสส าคญัท่ีจะพฒันาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
สู่การเป็น Education Hub โดยการจดัตัง้วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี
มีเปา้หมายเพ่ือพฒันาสู่การเป็นคณะวิชาชัน้น าในภูมิภาคเอเชีย บริหารจดัการในลกัษณะสามารถเลีย้งตนเองได้ 
มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรนานาชาติด้านภาษา การบริหารจดัการ และวิศวกรรม 
โดยการบรูณาการศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีมีความเป็นเลิศของวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานีเพ่ือผลิตบณัฑิตและผลงานทาง
วิชาการท่ีมีความเป็นเลิศ เหมาะสม และสอดคล้องกบับริบทการพฒันาประเทศและภูมิภาคเอเชีย อีกทัง้ยงั
เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาศกึษาทัว่ไป ทางด้านภาษาให้กบันกัศกึษาทกุหลกัสตูร
ในวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี การจดัการเรียนการสอนรายวิชาศกึษาทัว่ไปทกุรายวิชาให้กับหลกัสตูรนานาชาติ
ในวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี รวมถึงการเสริมสร้างสมรรถนะสากลในด้านภาษาตา่งประเทศ การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการประชาคมโลก ตลอดจนการเสริมสร้างวฒันธรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้กบันกัศกึษาและบคุลากร
ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นอกจากนี ้วิทยาลยันานาชาติฯ ยงัท าหน้าท่ีในการจดัอบรมให้ความรู้ด้านภาษา 
และการทดสอบเพ่ือวดัระดบัความรู้ความสามารถทางด้านภาษาให้กบันกัศกึษา บคุลากร และบคุคลทัว่ไปอีกด้วย 

ซึ่งท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 9/2560 เม่ือวนัท่ี 
1 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจดัตัง้วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี แล้ว 

 

ทัง้นี ้โดยท่ีประชมุได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1. มหาวิทยาลยัต้องมีนโยบาย รูปแบบวิทยาลยันานาชาตท่ีิชดัเจน ตลอดจนมหาวิทยาลยั

ต้องบริหารความหลากหลายของวิทยาลยันานาชาติ เน่ืองจากทกุวิทยาเขตสามารถจดัตัง้วิทยาลยันานาชาติ
ขึน้ได้ตามภารกิจหรือการบริหารจดัการของวิทยาเขต จงึท าให้มีรูปแบบการด าเนินงานท่ีแตกตา่งกนัออกไป  

2. การจดัตัง้วิทยาลยันานาชาต ิวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ควรมีการก าหนดภารกิจ และ
รูปแบบการด าเนินงานท่ีมีความชดัเจน โดยพิจารณาจากภารกิจหลกัหรือการบริหารจดัการของวิทยาเขตให้มี
ลกัษณะพิเศษตามความเหมาะสม โดยพิจารณา 1) ลกัษณะภาพรวมของวิทยาเขต 2) ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
วิทยาลยันานาชาติฯ กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในวิทยาเขต และ 3) กลไกการสร้างความสมัพนัธ์ของวิทยาลยั
นานาชาตฯิ กบัคณะ/หนว่ยงานในวิทยาเขตอ่ืน ๆ 
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3. วิทยาลยันานาชาติฯ จะต้องจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรท่ีไม่ซ า้ซ้อนกบัหลกัสตูร
ท่ีเปิดสอนในคณะตา่ง ๆ 

4. ในภารกิจของวิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีท่ีจดัการเรียนการสอนใน
รายวิชาการศกึษาทัว่ไปทุกรายวิชาให้กับหลกัสูตรนานาชาติในวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ควรระบุให้ชดัเจนว่า
จดัการเรียนการสอนเฉพาะด้านภาษาหรือด้านอ่ืน ๆ ด้วย นอกจากนี ้ควรมีข้อมลูความแตกตา่งของนกัศกึษา
เม่ือส าเร็จการศกึษา ระหวา่งสงักดัคณะเดมิและเมื่อย้ายไปสงักดัวิทยาลยันานาชาติ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติให้วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานีน าความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยัไปพิจารณาปรับปรุงการขอจดัตัง้วิทยาลยันานาชาต ิวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอีกครัง้หนึง่ภายในระยะเวลา 1 เดือน  

 
5.9  การขอเปิดหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาออกแบบประยกุต์ศลิป์ (ตอ่เน่ือง) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. .... คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
ตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ท่ี 372(2/2559) เม่ือวันท่ี 20 

กมุภาพนัธ์ 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลยัเสนอหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) ให้สภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมตัิเป็นรายหลกัสูตร นัน้ วิทยาเขตปัตตานีขอเสนอเปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
(ตอ่เน่ือง) คือ หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (ต่อเน่ือง) หลกัสูตรใหม ่
พ.ศ. .... คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาแล้ว  และนกัศกึษา
สายอาชีพ 

ซึง่ท่ีประชมุสภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชมุครัง้ท่ี 16(2/2560) เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม
2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทัง้นี ้โดยท่ีประชมุได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า หลกัสตูรสาขาวิชาการออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์มีความส าคญัในการขับเคล่ือน Thailand 4.0 ดงันัน้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ควรจะพิจารณา
เพิ่มแนวคิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Technology and Thinking) ในหลักสูตรดังกล่าว นอกจากนี ้    
ในหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์มีรายวิชาทักษะการคิด ควรจะมีการฝึกการคิดให้กับ
นกัศกึษาเพ่ือให้นกัศกึษามีกระบวนการคิดท่ีนอกกรอบ ซึ่งจะท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์
ตอ่พืน้ท่ี และควรจะพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูรให้มีความทนัสมยัเสมอ   

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการเปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
(ตอ่เน่ือง) หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบประยกุต์ศิลป์ (ตอ่เน่ือง) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ....
คณะศลิปกรรมศาสตร์ ตามท่ีเสนอ 
 



 

- 24 - 
 

5.10 ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์พ.ศ. .... 
 สืบเน่ืองจากพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2559 มาตรา 23(2)

และมาตรา 72 วรรคสอง ก าหนดให้มหาวิทยาลยัจดัท าข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการให้
ปริญญากิตตมิศกัดิ ์มหาวิทยาลยัจึงได้ยกร่างข้อบงัคบัฯ วา่ด้วยการให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์พ.ศ. .... ซึ่งร่างข้อบงัคบัฯ 
ดงักล่าวมีสาระส าคญัเก่ียวกบัระดบัชัน้ของปริญญากิตติมศกัดิซ์ึ่งมี 2 ชัน้ คือ ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์

และปริญญามหาบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ ประเภทของปริญญากิตติมศกัดิ์ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ ประเภทวิชาการและ
ประเภททัว่ไป คณุสมบตัิของผู้ สมควรได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์  การแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาปริญญา
กิตติมศกัดิ์ และอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ ขัน้ตอนการด าเนินงานให้ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตตมิศกัดิ ์และการพิจารณาอนมุตัปิริญญากิตติมศกัดิ ์เป็นต้น ซึ่งคณะท างานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั ระเบียบ 
และประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วา่ด้วยการให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

 
5.11 ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการศกึษาเพ่ือปริญญา           

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  พ.ศ. .... 
 ด้วยคณะทนัตแพทยศาสตร์ได้ปรับปรุงหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2555 

จึงขอปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศกึษาเพ่ือปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  
พ.ศ. 2555 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบบัปรับปรุงใหม่ ร่างข้อบงัคบัฯ ดงักล่าว     
มีสาระส าคัญเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ มีสิทธิเป็นนักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ระบบการศึกษา     
การลงทะเบียนเรียน การวดัและประเมินผล คณุสมบตัิของผู้ มีสิทธิขอรับปริญญาและการอนมุตัิให้ปริญญา
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ผู้สมควรได้รับปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิตเกียรตินิยม และการพ้นสภาพการ
เป็นนกัศกึษา เป็นต้น ซึง่คณะท างานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 

 

ทัง้นี ้โดยท่ีประชมุได้มีข้อสงัเกตว่า ปัจจบุนัคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์และ
คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกันจดักิจกรรม Patient Safety Issue ให้แก่นกัศึกษาทัง้ 3 คณะได้มีโอกาสเรียนร่วมกัน 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้นกัศกึษาเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยัของผู้ ป่วยและเรียนรู้การท างานร่วมกบัวิชาชีพอ่ืน 
ซึ่งในการท างานจริงมีลกัษณะการท างานเป็นทีม จึงขอให้คณะทนัตแพทยศาสตร์พิจารณาให้นกัศกึษาของ
คณะทนัตแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวด้วย 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัร่ิางข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วา่ด้วยการศกึษาเพ่ือปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ  
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5.12 ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยวินยันกัศกึษา พ.ศ. .... 
 ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้ก าหนดแผนการจดัท าร่างข้อบงัคบัท่ีออกตามความในพระราชบญัญัติ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 และในขณะนีพ้ระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  
มีผลบงัคบัใช้เรียบร้อยแล้วนัน้ มหาวิทยาลยัจงึได้จดัท าร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินยั
นกัศกึษา พ.ศ. .... ซึง่ร่างข้อบงัคบัฯ ดงักลา่วมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการประพฤตปิฏิบตัตินของนกัศกึษา การกระท า
ความผิดวินัยร้ายแรง เช่น เป็นตวัการ ผู้ ใช้ ผู้ สนับสนุนให้เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงขึน้ในมหาวิทยาลัยหรือ
ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีในระหว่างนกัศึกษาเป็นส่วนรวม หรือก่อการทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย
ผู้ อ่ืนเป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายสาหสั ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  มีไว้เพ่ือขายหรือจ าหน่าย รวมทัง้
เป็นตวัแทนขาย หรือจ าหน่ายซึง่ยาเสพติดให้โทษ  ทจุริตในการวดัผล  ทจุริตทางวิชาการ เป็นต้น  การก าหนดโทษ
นักศึกษาท่ีกระท าความผิดวินัย  การก าหนดโทษนักศึกษาท่ีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง เช่น ภาคทัณฑ์
ตลอดสภาพการเป็นนกัศึกษาและพกัการเรียนตัง้แต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 2 ภาคการศึกษา และให้พ้นจาก
สภาพการเป็นนกัศกึษา เป็นต้น ซึง่คณะท างานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัร่ิางข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วา่ด้วยวินยันกัศกึษา พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

 
5.13 ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเคร่ืองแบบนักศึกษามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ พ.ศ. .... 
 ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้ก าหนดแผนการจดัท าร่างข้อบงัคบัท่ีออกตามความในพระราชบญัญัติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 และในขณะนีพ้ระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว 
มหาวิทยาลัยจึงได้จดัท าร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเคร่ืองแบบนักศึกษามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ซึ่งร่างข้อบังคบัฯ ดังกล่าวมีสาระส าคญัเก่ียวกับการก าหนดผู้ มีสิทธิแต่งเคร่ืองแบบ
นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีให้ใช้แตง่ได้เฉพาะผู้ มีฐานะเป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
ปัจจบุนั เคร่ืองแบบนกัศึกษาท่ีใช้เป็นปกติ ประกอบด้วย เคร่ืองแบบนกัศกึษาชาย เคร่ืองแบบนกัศกึษาหญิง 
เคร่ืองแบบนกัศกึษาในงานพิธี การแตง่กายของนกัศกึษาเฉพาะกรณี  เช่น การเรียนวิชาปฏิบตัิการ การแตง่กาย
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิชาชีพของบางคณะ การแต่งกายของนักศึกษาหญิงท่ีประสงค์จะใช้ผ้าคลุมศีรษะ       
ซึ่งคณะท างานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วา่ด้วยเคร่ืองแบบนกัศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 
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5.14 ร่างประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองผงับญัชีมาตรฐานมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560 

 ตามพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 55 ซึ่งระบเุร่ือง
การจัดท าบัญชีส่วนงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยไว้ ดังนี ้ “มาตรา 55       
ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบญัชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตาม
หลักการควบคุมภายในท่ีดี มีสมุดบญัชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนีส้ิน ทุน รายได้ และ
คา่ใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอนัเป็นท่ีมาของรายการนัน้ ๆ และให้มีการตรวจสอบภายใน
เป็นประจ า การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป”
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้ด าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบบญัชีมหาวิทยาลยัและสว่นงาน 
ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 โดยเชิญผู้ มีความรู้ทางด้านบญัชีจากคณะ
วิทยาการจดัการ ศนูย์คอมพิวเตอร์  และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง เป็นคณะกรรมการร่วมกนัจดัท ารูปแบบผงับญัชี
ท่ีเป็นมาตรฐานดงักล่าว โดยรวบรวมข้อมลูระบบบญัชีของทกุส่วนงาน เพ่ือศกึษาและออกแบบผงับญัชีของ
มหาวิทยาลยัและส่วนงาน เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ ตลอดจนเพ่ือให้มีรายงานข้อมูลบญัชีในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั และให้ส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลยัมีความยืดหยุน่ในการก าหนดผงับญัชีของแตล่ะสว่นงานในระดบัหนึ่ง และสอดรับกบัผงับญัชี
มาตรฐานอ่ืน ๆ ซึ่งร่างข้อประกาศฯ ดงักล่าวมีสาระส าคญัเก่ียวกับรูปแบบการบนัทึกรายการในสมุดบญัชี 
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั ดงันี ้ส่วนท่ี 1 ให้ส่วนงานใช้รูปแบบเดียวกัน ประกอบด้วยรหสับญัชี 5 ระดบั คือ   
1. บญัชีหลกั/หมวด  2. ประเภท  3. กลุ่ม/รายการหน้างบ  4. บญัชีคมุ  5. บญัชีย่อย และส่วนท่ี 2 ผงัภายใน
ของส่วนงาน ให้ส่วนงานสามารถก าหนดช่ือบญัชี และรหสับญัชีของส่วนงานได้เองโดยอิสระ มี 3 ระดบั คือ 
ระดบั 6 ระดบั 7 และระดบั 8 ซึ่งภายใต้ผงับญัชีดงักล่าว รายละเอียดของแตล่ะรหสับญัชีในระดบั 6 ระดบั 7 
และระดบั 8 ให้ส่วนงานเป็นผู้ก าหนด เพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง และควบคมุการใช้งานในแต่ละส่วนงานเอง 
โดยจะต้องจดัท าคู่มือและรายละเอียดของรหสับญัชีไว้อย่างชดัเจน ซึ่งคณะท างานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศฯ ดงักล่าว 
เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 

 

นอกจากนี ้นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้น า
ข้อสงัเกตและความคิดเห็นเก่ียวกับผงับญัชีมาตรฐานมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ค าแนะน า
จากกรมบญัชีกลางในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้

เร่ืองทัว่ไป 
1. ในโครงสร้างระบบการรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลยัฯ จะมีการจดัท างบแสดง

ฐานะการเงิน งบรายได้-คา่ใช้จ่าย และงบกระแสเงินสด แตใ่นรูปแบบรายงานตามเอกสารไมพ่บวา่มีงบกระแส
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เงินสด หากมีการจดัท างบกระแสเงินสดจะจดัท าโดยวิธีทางอ้อมหรือทางตรง และได้ก าหนดรายการในผงับญัชี
ไว้เพ่ือรองรับการจดัท างบกระแสเงินสดด้วยหรือไม่ 

2. รูปแบบของงบรายได้-คา่ใช้จ่าย ควรมีการพิจารณาทบทวน เน่ืองจากตามกฎหมาย
จดัตัง้มหาวิทยาลยัฯ ให้บนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หมายถึง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีหรือไม่ หากใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะก าหนดให้แสดง
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

3. ในโครงสร้างระบบการรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลยัฯ ไม่พบว่ามีการจดัท า
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สทุธิ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของงบการเงินฉบบัสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (รวมทัง้ตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ ท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดด้วยเช่นกนั) 

4. รูปแบบการแสดงรายการค่าใช้จ่ายในงบรายได้ -ค่าใช้จ่าย ไม่ควรแยกเป็น
คา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานและคา่ใช้จา่ยท่ีไมเ่กิดจากการด าเนินงาน 

5. การแสดงค่าใช้จ่ายในงบรายได้-ค่าใช้จ่าย ตามเอกสารเป็นการแสดงค่าใช้จ่าย
แยกตามลกัษณะ อยา่งไรก็ตาม การแสดงคา่ใช้จา่ยแยกตามหน้าท่ีไว้ด้วย น่าจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึน้ เช่น 
หากรายได้จากการจดัการศกึษา เป็นรายการท่ีมีสาระส าคญั (สงัเกตจากการเรียงล าดบัการแสดงรายการไว้
อนัดบัต้น) ก็ควรแสดงให้เห็นต้นทนุการจดัการศกึษาให้เห็นด้วย ซึง่อาจแสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินก็ได้ 

6. รายการในงบรายได้-ค่าใช้จ่าย 3 รายการ ได้แก่ รายได้ระหว่างหน่วยงาน -อ่ืน 
คา่ใช้จ่ายระหวา่งหนว่ยงานจากรัฐบาล และคา่ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-อ่ืน ไม่ควรจะต้องแสดงไว้ในงบการเงิน 
เน่ืองจากบญัชีเหล่านีถู้กออกแบบไว้ในระบบ GFMIS เพ่ือบนัทึกรายการชัว่คราว ไม่ได้แสดงในงบการเงิน 
โดยการแสดงแยกบรรทดัรายการ 

ผงับญัชีมาตรฐาน 
1. บญัชีบางรายการระบรุหสับญัชีในระบบ GFMIS ไม่ตรงกบัความหมายท่ีอธิบายไว้ 

เช่น บัญชีรหัส 4110102 รายได้จากการขายครุภัณฑ์-จากรัฐบาล รหัสบัญชี GFMIS ตามท่ีระบุไว้เป็น 
4306010101 แตร่หสับญัชี GFMIS ท่ีถกูต้องคือ 4306010110 

2. ค าอธิบายความหมายท่ีเป็นเร่ืองโดยเฉพาะท่ีใช้ในระบบ GFMIS เท่านัน้ ไม่จ าเป็น   
ต้องระบุไว้ เพราะในระบบของมหาวิทยาลยั ไม่น่าจะใช้การก าหนดลักษณะของบญัชีแบบเดียวกัน ได้แก่ 
บญัชีท่ีระบบสร้างขึน้โดยอตัโนมตัิ บญัชีท่ีเป็นรายการเปิด (Open item) และบญัชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตวั
ในระบบ (Recon A/C) 

3. บญัชีบางรายการ มหาวิทยาลยัไม่น่าจะได้ใช้ เช่น บญัชีลูกหนีเ้งินยืมในงบประมาณ 
เพราะหากมหาวิทยาลยัเบกิจ่ายงบประมาณเป็นยอดรวมทัง้จ านวนท่ีได้รับจดัสรรจากคลงัไมไ่ด้เบิกเม่ือมีหนี ้
ถึงก าหนดแตล่ะรายการ ก็จะไมมี่ลกูหนีเ้งินยืมในงบประมาณ 
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4. บญัชีบางรายการท่ีมหาวิทยาลยัน่าจะได้ใช้ แตไ่ม่อยู่ในผงับญัชี เช่น บญัชีลูกหนี ้
เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ รหสับญัชีใน GFMIS 1102010108 

5. บญัชีบางรายการควรจดักลุ่มใหม่ เช่น บญัชีรหสั 1120202 ลกูหนีบ้ริการวิชาการ-
ระยะสัน้ ควรจดัอยูใ่นกลุม่บญัชีรหสั 1120500 ลกูหนีอ่ื้น (ระยะสัน้) เพราะไม่มีลกัษณะร่วมกบัลกูหนีเ้งินยืม
นอกงบประมาณ 

6. กลุ่มบัญชีรหัส 1120300 ลูกหนีค้่าธรรมเนียมการศึกษา และ 1120400 ลูกหนี ้  
คา่รักษาพยาบาล mapping กบัรหสับญัชี GFMIS 1102010102 ลกูหนีเ้งินยืมนอกงบประมาณ แตท่ี่ถกูต้อง
ควรอยูใ่นกลุม่รหสัใน GFMIS 1102050000 ลกูหนีห้มนุเวียนและรายได้ค้างรับอ่ืน 

7. บัญชีบางรายการให้ความหมายยังไม่ชัดเจน เช่น บัญชีรหัส 1140101 เงินฝาก
ประจ า (มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน)-... และบญัชีรหัส 1140102 เงินฝากประจ า (มากกว่า 3 เดือน   
ไม่เกิน 12 เดือน)-... ให้ความหมายไว้เหมือนกนั หรือบญัชีรหสั 1220201 เงินกองทนุระยะยาว ให้ความหมายเป็น 
เงินลงทุนอ่ืน นอกจากท่ีระบุ ซึ่งคาดว่าจะครบก าหนดหรือถูกขายหรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่
หนว่ยงานในชว่งระยะเวลามากกวา่ 1 ปี 

8. ไม่แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ท่ีมีบัญชีรหัส 1250103 พักครุภัณฑ์ interface ไว้ด้วย   
เพ่ืออะไร เพราะบญัชีนีใ้ช้บนัทึกในระบบ GFMIS กรณีท่ีจะมีการสร้างรหัสสินทรัพย์รายตวัในระบบต่อไป   
แตม่หาวิทยาลยัมีระบบของตนเองในการท าทะเบียนคมุครุภณัฑ์ น่าจะไม่จ าเป็นต้องใช้บญัชีนี ้(เช่นเดียวกัน
กบักรณีบญัชีรหสั 1270101 พกังานระหวา่งก่อสร้าง interface) 

9. บญัชีรหสั 1280103 ค่าเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ไม่สอดคล้อง
กบัระบบ GFMIS เน่ืองจากรายการท่ีบนัทึกไว้ในบญัชีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน จะเป็นกรณีท่ีไม่ต้องค านวณ
คา่เส่ือมราคา 

10. กลุ่มบญัชีรหสั 1280200 สินทรัพย์จากการบริจาค ไม่มีในระบบ GFMIS ท่ีถกูต้อง 
หากต้องการแยกไว้ มหาวิทยาลยัควรสร้างเป็นกลุม่บญัชีย่อยของกลุม่บญัชีครุภณัฑ์ interface จะเหมาะสมกว่า
เพ่ือให้ทราบวา่ครุภณัฑ์ทัง้หมด ไมว่า่จะได้มาโดยทางใด มีจ านวนเทา่ใด 

11. บัญชีรหัส 2110101 และ 2110102 เจ้าหนีก้ารค้า-หน่วยงานภาครัฐ และ
เจ้าหน้าท่ีการค้า-บคุคลภายนอก เป็นบญัชีท่ีมีการผูกความสมัพนัธ์ไว้กบัรายละเอียดเจ้าหนีร้ายตวัในระบบ 
GFMIS แต่ในการลงบัญชีในระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ผังบัญชีของมหาวิทยาลัยเอง ไม่ได้ใช้บัญชีนี ้     
ในการบนัทกึ จงึไมต้่องใช้บญัชี 

12. บญัชีรหสั 2110201 เจ้าหน้าท่ีอ่ืน-หนว่ยงานภาครัฐ ในค าอธิบายไมค่วรระบวุา่
เป็นบญัชีท่ีเก็บรายละเอียดรายตวั เพราะระบบของมหาวิทยาลยัอาจไมไ่ด้ออกแบบเช่นเดียวกบัระบบ GFMIS 

13. บญัชีรหสั 2120102 ใบส าคญัค้างจา่ย ในค าอธิบายไม่ควรระบวุ่าเป็นบญัชีท่ีเก็บ
รายละเอียดรายตวั เพราะระบบของมหาวิทยาลยัอาจไมไ่ด้ออกแบบเชน่เดียวกบัระบบ GFMIS 
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14. บญัชีรหสั 4120100 พกัรับเงินอดุหนนุ ตามผงับญัชีไม่ชดัเจนวา่ใช้หรือไม่ เพราะ
เลขรหัสลงท้ายด้วย 00 อย่างไรก็ตามบญัชีนีไ้ม่ควรจะมีอยู่ในผังบญัชีมหาวิทยาลัย เน่ืองจากต้องถูกล้าง
บญัชีไปตัง้เป็นเงินฝากธนาคารพาณิชย์เม่ือเบกิงบอดุหนนุจากคลงั 

15. บญัชีรหสั 4130202 รายได้ผลตอบแทนอ่ืน-จากรัฐบาล (ไม่คืนคลงั) ค าอธิบาย 
ไมต่รงกบัช่ือ 

16. บญัชีระหวา่งหนว่ยงานทัง้ด้านรายได้และคา่ใช้จ่าย ควรพิจารณาใหมเ่ฉพาะท่ีจะ
ใช้จริงในระบบของมหาวิทยาลยัฯ เช่น รหสั 4140102 และ 4140103 ด้านรายได้ ไม่นา่จะใช้เพราะเป็นบญัชี
ท่ีระบบ GFMIS บนัทึกให้อตัโนมตัิ เม่ือมีการเบกิเงินนอกงบประมาณฝากคลงั และน าส่งเงินนอกงบประมาณ
ฝากคลงั 

17. กรณีท่ีเป็นบญัชีท่ีใช้กับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ควรจะก าหนดให้มีการ
ระบรุหสัคณะ/สว่นงานภายใน ในค าอธิบายความหมายบญัชีด้วย 

 โดยท่ีประชมุขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ 
เร่ืองผงับญัชีมาตรฐานมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัร่ิางประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เร่ืองผงับญัชีมาตรฐานมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560  

 
5.15 อ านาจการสัง่ซือ้สัง่จ้างของอธิการบดี ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการ

จดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
 เน่ืองจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 24 สิงหาคม 2560 ได้ก าหนดอ านาจในการสัง่ซือ้สัง่จ้างทัง้จาก
เงินงบประมาณแผน่ดนิและเงินรายได้มหาวิทยาลยัใหม ่มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 “1. การสัง่ซือ้หรือสัง่จ้าง แบง่ออกเป็น 
1.1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ให้เป็นอ านาจของ 

 หวัหน้าหนว่ยงานของรัฐ ในสว่นท่ีไมเ่กินวงเงิน 200,000,000 บาท 
 ผู้ มีอ านาจเหนือขึน้ไปหนึง่ชัน้ ในสว่นท่ีเกินวงเงิน 200,000,000 บาท 

1.2 โดยวิธีคดัเลือก ให้เป็นอ านาจของ 
 หวัหน้าหนว่ยงานของรัฐ ในสว่นท่ีไมเ่กินวงเงิน 100,000,000 บาท 
 ผู้ มีอ านาจเหนือขึน้ไปหนึง่ชัน้ ในสว่นท่ีเกินวงเงิน 100,000,000 บาท 

1.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เป็นอ านาจของ 
 หวัหน้าหนว่ยงานของรัฐ ในสว่นท่ีไมเ่กินวงเงิน   50,000,000 บาท 
 ผู้ มีอ านาจเหนือขึน้ไปหนึง่ชัน้ ในสว่นท่ีเกินวงเงิน   50,000,000 บาท 

http://meeting.psu.ac.th/meeting/Em47/112560/5.15_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://meeting.psu.ac.th/meeting/Em47/112560/5.15_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
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2. การสัง่จ้างท่ีปรึกษา ให้เป็นอ านาจของ 
 หวัหน้าหนว่ยงานของรัฐ ในสว่นท่ีไมเ่กินวงเงิน 100,000,000 บาท 
 ผู้ มีอ านาจเหนือขึน้ไปหนึง่ชัน้ ในสว่นท่ีเกินวงเงิน 100,000,000 บาท 

3. การสัง่จ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจของ 
 หวัหน้าหนว่ยงานของรัฐ ในสว่นท่ีไมเ่กินวงเงิน 100,000,000 บาท 
 ผู้ มีอ านาจเหนือขึน้ไปหนึง่ชัน้ ในสว่นท่ีเกินวงเงิน 100,000,000 บาท 

 โดยค าว่า “หวัหน้าหนว่ยงาน” ตามระเบียบดงักลา่ว หมายความถึง อธิการบดี และค าว่า 
“ผู้ มีอ านาจเหนือขึน้ไปหนึง่ชัน้” หมายถึง สภามหาวิทยาลยั” 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวง 
การคลงั ว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ทัง้นี ้การพิจารณาอนุมตัิการสัง่ซือ้
สัง่จ้างท่ีเกินอ านาจของอธิการบดีให้มหาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตัิ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง 

6.1  การแตง่ตัง้หวัหน้าสาขาวิชา 
มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองการแต่งตัง้อาจารย์สดุาทิพย์ ประพนัธ์ ด ารงต าแหน่งหวัหน้า

สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.2  การให้ความเห็นชอบการขอเพิ่ม/เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรของหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี  การปรับเปล่ียนและเพิ่มเติมรายวิชาศกึษาทัว่ไป
ในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม ่
พ.ศ. 2559 การเปล่ียนแปลงรหสัรายวิชา ช่ือรายวิชา และเพิ่มค าอธิบายรายวิชา การปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2559 ตามข้อสังเกตของ
สภาวิศวกร ของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

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

สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 17(3/2560) เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ่ม/เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร
ของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา  การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
ของหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี  การปรับเปล่ียนและเพิ่มเตมิรายวิชาศกึษาทัว่ไปในหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2559  การเปล่ียนแปลงรหสั
รายวิชา ช่ือรายวิชา และเพิ่มค าอธิบายรายวิชา การปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตามข้อสงัเกตของสภาวิศวกร ดงันี ้  

1. เห็นชอบการขอเพิ่ม/เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา จ านวน 8 หลกัสตูร ดงันี ้

 1.1 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและเพิ่มอาจารย์ประจ าหลกัสตูรของ
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559   

 1.2 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

 1.3 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555   

 1.4 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 1.5 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 1.6 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 1.7 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวสัดศุาสตร์ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2556 

 1.8 เพิ่มจ านวนอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและลดจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสตูร
ของหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

2. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
ของหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี จ านวน 6 หลกัสตูร ดงันี ้

 2.1 เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554   
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 2.2 เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558    

 2.3 เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนษุย์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554   

 2.4 เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ/หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   

 2.5 เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร     
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิตหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

 2.6 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร           
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

3. เห็นชอบการปรับเปล่ียนและเพิ่มเตมิรายวิชาศกึษาทัว่ไปในหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2559 ดงันี ้

เดมิ ใหม ่
เปล่ียนแปลงรายวิชาหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
กลุม่วิชาภาษา  
วิชาบงัคบั 
890-101 การฟังและพดูภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

            
 

เปล่ียนแปลงรายวิชาหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
กลุม่วิชาภาษา 
วิชาบงัคบั 
142-118  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการส าหรับ 3(2-2-5) 
             การฟังและพดู 
             (เดมิเป็นวิชาเลือก) 

890-102 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
              พืน้ฐาน 

            

142-119  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการส าหรับ 3(2-2-5)            
 การอ่านและการเขียน 
            (เดมิเป็นวิชาเลือก) 

กลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
วิชาเลือก จ านวน 6 หนว่ยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
142-131, 142-132, 142-231, 142-232, 142-233,  
895-161 
 

กลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (เลือก) 
วิชาเลือก จ านวน 6 หนว่ยกิต   
คงเดมิ 
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เดมิ ใหม ่
กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
วิชาบงัคบั 
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) 
วิชาเลือก จ านวน 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้ 
142-121, 142-223, 308-101 

กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
วิชาบงัคบั 
คงเดมิ 
วิชาเลือก เพิ่มรายวิชา 142-124 การแก้ปัญหา
แบบสร้างสรรค์ 

 

4. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงรหสัรายวิชา ช่ือรายวิชา และเพิ่มค าอธิบายรายวิชา ดงันี ้
    - เปล่ียนแปลงรหสัรายวิชาและช่ือรายวิชา 
      เดมิ   325-103  ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป  
                        (General Chemistry Laboratory) 
      เปล่ียนเป็น 325-105  ปฏิบตัิการเคมีมลูฐาน 
                     (Fundamental Chemistry Laboratory) 
    - เพิ่มค าอธิบายรายวิชา 
      เพิ่มค าอธิบายรายวิชาในรายวิชา 325-103 ปฏิบตักิารเคมีทัว่ไป (General 

Chemistry Laboratory)  
5. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตามข้อสงัเกตของสภาวิศวกร   
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบหลกัสตูรของสภาวิทยาเขตปัตตานี 

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 16(2/2560) เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2560   
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 



 

- 34 - 
 

6.4  การให้ความเห็นชอบหลกัสตูร รายวิชา และการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูร
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 

สภาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ในคราวประชมุครัง้ท่ี 19(3/2560) เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2560 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร   
การเพิ่มรายวิชาในหลกัสตูร ดงันี ้ 

1. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ ส าหรับปีการศกึษา 2559 เป็นต้นไป จ านวน 2 หลกัสตูร ดงันี ้

 1.1 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาธุรกิจ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (ใหม)่ 

อาจารย์สิริภทัร์  โชตชิว่ง* คงเดมิ* 
อาจารย์ปิยาภรณ์  ปิยวาณิชเสถียร คงเดมิ 
อาจารย์นงค์รัตน์  แสนสมพร* คงเดมิ* 
อาจารย์สริุนทร์  ชมุแก้ว* อาจารย์ขนิษฐา  พฒันสิงห์* 

คณุวฒุิ: บธ.ม.บริหารธุรกิจ,  
  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์, 2556 
             วศ.บ.วิศวกรรมเคมี,       
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ, 2543 

อาจารย์ชนวฒัน์  ชณุหวิกสิต อาจารย์รพี  พงษ์พานิช 
คณุวฒุิ: Ph.D. Agricultural Economic and Management, 
  National Pingtung University of Science  
  and Technology, Taiwan, 2559 
  M.B.A. Electronic Commerce, National   
  Chung Hsing University, Taiwan, 2554 
             บธ.บ.การจดัการ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, 2551 

       หมายเหต ุ * หมายถึง อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
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 1.2 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการทอ่งเท่ียว หลกัสตูรใหม่
พ.ศ. 2554 และหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลกัสตูร (ใหม)่ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สอรัฐ  มากบญุ อาจารย์มาริสา  พตุละพนัธ์ 

คณุวฒุิ : M.B.A. Hotel and Tourism Management,  
  Silpakorn University, 2550 
             บธ.บ. การจดัการท่องเท่ียว,  
  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์, 2546 

อาจารย์กมลวณัย์  โมราศลิป์* 
(เปล่ียนช่ือเป็นอาจารย์ปทิดา  โมราศลิป์) 

คงเดมิ* 

อาจารย์ชศูกัดิ ์ ชศูรี คงเดมิ 
อาจารย์วิชชตุา  มาช*ู คงเดมิ* 
อาจารย์ณฐัมน  ราชรักษ์* คงเดมิ* 
หมายเหต ุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

2. เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาพลศกึษา ในกลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ตัง้แตปี่การศกึษา 2560 เป็นต้นไป จ านวน 5 รายวิชา ดงันี ้

  2.1 รายวิชา 935-111 พลศกึษาและนนัทนาการ (Physical Education and Recreation)  
 จ านวน 3(0-3-0) หนว่ยกิต 

  2.2 รายวิชา 935-114  ศลิปะการปอ้งกนัตวั (Self Defense) จ านวน 1(0-2-1) หนว่ยกิต 
  2.3 รายวิชา 935-213  เซปักตะกร้อ (Sapak Takraw)  จ านวน 1(0-2-1) หนว่ยกิต 
  2.4 รายวิชา 935-218  เปตอง (Petonque)       จ านวน 1(0-2-1) หนว่ยกิต 
  2.5 รายวิชา 935-219  กรีฑา (Track and Field)       จ านวน 1(0-2-1) หนว่ยกิต 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั 

                                  อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยั ดงันี ้
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เร่ืองท่ี ประชมุวนัท่ี ประเดน็มต/ิข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
1 ครัง้ท่ี 388(8/2560)         

วนัท่ี 19 สิงหาคม 
2560 

การท างานวิจยัของวิทยาเขตภเูก็ต
ควรเป็นลกัษณะโปรแกรมเบส และ
ให้น าแผนงานวิจยัไปจดัท ารวมกบั
แผน 20 ปี ของวิทยาเขตภเูก็ต     
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน 

มอบรองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต
ไปด าเนินการ 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 
7.2  รายงานการประชมุคณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี ครัง้ท่ี 16(2/2560) เม่ือวนัท่ี 29 

กรกฎาคม 2560 
ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี ได้ประชมุสภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชมุ

ครัง้ท่ี 16(2/2560) เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีสาระส าคญัเก่ียวกับบทบาทของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในฐานะประธาน ASEAN FEN และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  การด าเนินการ
แผนงานบรูณาการขบัเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ปีงบประมาณ 2560  นโยบายและแนวทางการพฒันาวิชาการ  วิทยาเขตปัตตานีกบัการเป็นนานาชาติ: 
สถานภาพปัจจบุนั ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกบัแผนความเป็นนานาชาติ
ของมหาวิทยาลยั  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์  หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาองค์การและนวตักรรมการจดัการ หลกัสตูรใหม ่
พ.ศ. .... คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบประยกุต์ศิลป์ 
(ต่อเน่ือง) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะศิลปกรรมศาสตร์   โครงการความร่วมมือพฒันาป่าชายเลนกับ
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 39 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

7.3  ก าหนดวนัพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2559 
ด้วยกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 

ได้แจ้งก าหนดการเสด็จมาพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์       
ประจ าปีการศกึษา 2559 ในวนัท่ี 30 กนัยายน - 2 ตลุาคม 2560 ณ ศนูย์ประชมุนานาชาติฉลองสิริราชสมบตัิ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 




