
รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 392(12/2560) 

วนัเสาร์ท่ี 23 ธนัวาคม 2560  
ณ ห้องประชมุ AL-AIYUBI  วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   

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

ผู้มาประชมุ 
1. ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา   นายกสภามหาวิทยาลยั 
2. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 นายบญัญตัิ  จนัทน์เสนะ 
6. อธิการบดี      กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ชศูกัดิ์  ลิ่มสกลุ 
7. รองอธิการบดี                 กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวฒันา 
8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้วประดบั 
9. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และศษิย์เก่าสมัพนัธ์  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สพุจน์  โกวิทยา 

10. รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
อาจารย์บญุประสิทธ์ิ  กฤตย์ประชา 

11. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์ 

12. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบตัิ 

13. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั           
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา 

14. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 อาจารย์บดนิทร์  แวลาเตะ 

15. รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ 
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16. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุลกัษณ์  วิสนุทร 

17. รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู 

18. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐัวิทย์  พจนตนัติ 

19. คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 รองศาสตราจารย์ด ารงศกัดิ ์ ฟ้ารุ่งสาง 

20. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ธนิต  เฉลิมยานนท์ 

21. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชตเิกียรติ 

22. คณบดีคณะแพทยศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พฒุิศกัดิ ์ พทุธวิบลูย์ 

23. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บษุบง  ชยัเจริญวฒันะ 

24. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวีศกัดิ ์ นิยมบณัฑิต 

25. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ฐิตมิา  ด้วงเงิน 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาองค์กร 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะเภสชัศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

26.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต 

27. คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ 

28. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์ 

29. คณบดีคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศกัดิ์ 

30. รองศาสตราจารย์เกษตรชยั  และหีม 
รองคณบดีฝ่ายพฒันาระบบและโครงสร้างองค์กร 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะศลิปศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/StaffDetailchk.asp?STAFF_ID=0000505
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31. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา 

32. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ศภุวชัร์  มาลานนท์ 

33. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุอารี  วิบลูย์พงศ์ 

34. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรทยั  เนียมสวุรรณ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกนัคณุภาพ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

35. คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  

36. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกรินทร์  สงัข์ทอง 

37. คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน 

38. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม 

39. คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์มอูสัซลั  บลิแสละ       

40. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ 

41. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา 

42. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ 

43. คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกลุ 

44. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ  เอกจิตต์ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและพฒันา 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

45. คณบดีคณะวิเทศศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวุรรณ  ทบัเท่ียง 
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46. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ 

47. คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สชุาดา  ทิพย์มนตรี    

48. ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ยโูซะ  ตาเละ 

49. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จมุพล  ช่ืนจิตต์ศริิ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

50. อาจารย์วรรณรัตน์  แซช่ัน่  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

51. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิศกัดิ์  จนัทรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

52. อาจารย์สรุวฒุน์  ชอ่ไม้ทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

53. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษา              กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกลุ 

54. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 

55. ผู้อ านวยการกองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางสวุิมล  คงพล 

56. หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 

57. หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
  นายทวาทศ  สวุรรณโร 
 

ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั  อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
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6. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
7. นายวิจิตร  ณ ระนอง     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
8. ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
9. นายสราวธุ  เบญจกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
10. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
11. รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 รองศาสตราจารย์จฑุามาส  ศตสขุ 
12. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภทัร  อยัรักษ์  
13. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

วิทยาเขตปัตตานี 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง 

14. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
วิทยาเขตภเูก็ต  
และรักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนภเูก็ต 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ 

15. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภยั 

16. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 อาจารย์นิทศัน์  เพราแก้ว 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พงศ์ศกัดิ ์ เหลา่ดี ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
2. อาจารย์ไพศาล  บรรจสุวุรรณ์ รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
3. อาจารย์พงษ์พิช  เพชรสกลุวงศ์ ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง 
4. นายแดง  โฉมทอง ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา 
5. นางนิษณา  เหมกลุ ผู้อ านวยการกองคลงั 
6. นายสิทธิศกัดิ ์ สมบตัยิานชุิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
7. นางสาววนิดา  ตนัตธิรรมภษิูต ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
8. นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตัิ หวัหน้าผู้ตรวจสอบ หนว่ยตรวจสอบภายใน 
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เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 
เม่ือครบองค์ประชมุแล้ว  ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลยั ประธาน

ท่ีประชมุกลา่วเปิดประชมุ ตอ่จากนัน้ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
1.1  กรรมการท่ีขอลาประชมุ 

ประธานท่ีประชมุแจ้งว่าการประชมุสภามหาวิทยาลยัในครัง้นีมี้กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคณุวฒุิขอลาการประชมุ จ านวน 10 ราย ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์ 
2. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ 
3. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั 
4. ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์ 
5. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
6. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช 
7. นายวิจิตร  ณ ระนอง 
8. ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว 
9. นายสราวธุ  เบญจกลุ 
10. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 
1.2  การปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อธิการบดีได้แจ้งท่ีประชุมสภาวิทยาลัยทราบเร่ืองการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัชดุเดิมท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีอยู่ในปัจจบุนั สืบเน่ืองจากการท่ีพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2559 มาตรา 20 ได้ก าหนดองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลยั และมาตรา 22 ได้ระบถุึงวาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง และในมาตรา 79 ในบทเฉพาะกาลได้ก าหนดว่า “ให้นายกสภามหาวิทยาลยั 
อปุนายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2522 ซึง่ด ารงต าแหนง่อยู่ในวนัก่อนท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั เป็นนายกสภามหาวิทยาลยั อปุนายก
สภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญัตินี ้และปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไปจนกวา่จะมี
สภามหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญตันีิ ้ซึง่ต้องไมเ่กินหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตันีิใ้ช้บงัคบั”  

มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ทรงคณุวฒุิชดุใหม ่ตามพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะนี ้
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อยู่ในขัน้ตอนการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
แตเ่น่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัชดุปัจจบุนัได้ปฏิบตัิหน้าท่ีเกินหนึ่งปีแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกบัมาตรา 79 
ท่ีก าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 ปฏิบตัหิน้าท่ี 
ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบญัญัตินี ้ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มีผลบงัคบัใช้ และในประเด็นดงักลา่วท าให้ประชาคมได้ตัง้ข้อสงัเกต
วา่กรรมการสภามหาวิทยาลยัชดุเดมิท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีอยู่ในปัจจบุนัยงัสามารถท าหน้าท่ีตอ่ไปได้หรือไม ่  

มหาวิทยาลยัได้ศกึษาข้อมูลการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลยัชุดเดิม
จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลยัชดุเดิมสามารถเทียบเคียง
ได้จากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เสร็จท่ี 453/2532 เร่ืองหารือปัญหาการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 ในหัวข้อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 
[ระยะเวลา ตามบทเฉพาะกาล] หวัข้อประเด็นความเห็น/ประเด็นในกรณีท่ีการแตง่ตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ตามพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 ไมแ่ล้วเสร็จภายในก าหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวนันบัแต่
วันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 ใช้บังคับตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 54 แห่ง
พระราชบญัญัติดงักล่าว กรรมการสภามหาวิทยาลยัชดุเก่า (ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2495) จะสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปได้หรือไม ่โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉยัไว้ ดงันี ้“กรรมการ
สภามหาวิทยาลยัชดุเก่ายงัคงปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปได้จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้นายกสภา
มหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ และมีการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ทัง้นี ้เพราะมาตรา 54 เป็นบทเฉพาะกาลท่ีประสงค์จะให้มีความสืบเน่ืองของกรรมการสภามหาวิทยาลยัชุดเก่า
และชุดใหม่ เพ่ือมิให้องค์กรนัน้ขาดผู้ ปฏิบัติหน้าท่ี ส าหรับระยะเวลาการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน      
หนึ่งร้อยย่ีสิบวนันัน้เป็นข้อก าหนดเร่งรัดให้ด าเนินการจัดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ มิใช่เป็น
เง่ือนเวลาหรือก าหนดเวลาท่ีจะท าให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัชดุเก่าพ้นจากต าแหนง่แตอ่ย่างใด จากการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกานี ้เม่ือน ามาเทียบเคียงใช้กับพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2559 กรรมสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีชดุเดมิมาจากพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2522 สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีจนกว่าจะได้กรรมการสภามหาวิทยาลยัชุดใหม่ โดยไม่ขดัตอ่พระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 แตอ่ยา่งใด  

 

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัได้มีความเห็นว่ามหาวิทยาลยัควรจะจดัท าหนงัสือหารือ
ในประเดน็การปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลยัชดุปัจจบุนัไปยงัคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือมิให้
เกิดปัญหา และไมใ่ห้เกิดข้อขดัแย้งในการด าเนินงาน  

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ครัง้ท่ี 391(11/2560)  
เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2560 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 
3.1  ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการแตง่ตัง้คณบดี 

พ.ศ. .... 
ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดคุณสมบตัิ

ของผู้ด ารงต าแหนง่คณบดี ดงันี ้

 มาตรา 38 วรรคหนึง่ (3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลา
ท่ีก าหนดในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

 วรรคสอง นอกจากคุณสมบตัิตามวรรคหนึ่ง คณบดีต้องมีคุณสมบัติอ่ืน และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

 และมาตรา 44 วรรคห้า ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการแตง่ตัง้และพ้นจากต าแหนง่คณบดี 
ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัจงึได้จดัท าร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ 
วิธีการแตง่ตัง้คณบดี พ.ศ. .... ซึ่งคณะท างานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ ในคราวประชมุเม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และท่ีประชมุสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ท่ี 390(10/2560) เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาร่างข้อบังคบัฯ     
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการแตง่ตัง้คณบดี พ.ศ. .... โดยท่ีประชมุได้มีมติเห็นชอบให้น าข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครัง้ 

 มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบงัคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตัง้
คณบดี พ.ศ. .... โดยร่างข้อบงัคบัฯ ดงักล่าวมีสาระส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณุสมบตัิ 
คณุสมบตัอ่ืิน และลกัษณะต้องห้ามของคณบดี และการด าเนินการสรรหาคณบดี เป็นต้น 

 

ทัง้นี ้โดยท่ีประชมุให้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้
1. เพิ่มข้อ 4 ใหม ่ “ข้อบงัคบันีไ้มใ่ช้บงัคบักบับณัฑิตวิทยาลยั” เน่ืองจากบณัฑิตวิทยาลยั

มีลกัษณะการด าเนินงานท่ีพิเศษไมเ่หมือนคณะ และให้ร่นข้อ 4 เดมิเป็นข้อ 5 
2. ข้อ 5(1) แก้ไขค าว่า “อธิการบดี  ประธานกรรมการ”  เป็น  “อธิการบดี  เป็นประธาน

กรรมการ” 
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3. ข้อ 8 แก้ไขค าวา่ “คณะ” เป็น “คณะกรรมการประจ าสว่นงาน” 
4. ข้อ 13 วรรค 1 ให้เพิ่มเตมิข้อความ “และให้ด าเนินการแตง่ตัง้ตอ่ไป” ในท้ายประโยค 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1  การพฒันาคณุภาพการศกึษาและการร่วมพฒันาเชิงพืน้ท่ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีได้น าเสนอการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการร่วม
พฒันาเชิงพืน้ท่ี ซึง่มีประเดน็ส าคญั ดงันี ้

วิสยัทศัน์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์และวิทยาเขตปัตตานี 
- วิสยัทศัน์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2560-2579 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสงัคมท่ีมีความ

เป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลกัในการพฒันาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลยัชัน้น า 1 ใน 5 
ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

- วิสยัทศัน์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2558-2561 
เป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าในระดบัภมูิภาคเอเชีย ท าหน้าท่ีผลิตบณัฑิต บริการวิชาการ 

และท านบุ ารุงวฒันธรรม โดยมีการวิจยัเป็นฐาน 
- วิสยัทศัน์วิทยาเขตปัตตานี 2558-2561 
มหาวิทยาลยัท่ีเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลบนฐานพหุวฒันธรรม เพ่ือ

ประโยชน์ของเพ่ือนมนษุย์ 
บทบาทการสง่เสริมคณุภาพการศกึษา  
 การพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
 
 
 
 
 
 

 

นโยบายการจดัการศกึษา ม.อ. 
 

 การวิจยัในชัน้เรียน  พฒันาหลกัสตูร -> Active Learning  พฒันางานวิจยัและนวตักรรม  พฒันาบณัฑิต 
 การพฒันาทกัษะ  พฒันาอาจารย์  การวิจยัและบณัฑิตศกึษาแบบ cluster    มาตรฐานสากล  
  ภาษาตา่งประเทศ  พฒันานกัศกึษา  ทนุบณัฑิตศกึษา ASEAN Education Hub  I-WISe 
  แก่นกัศกึษา  พฒันาระบบและเทคโนโลยสีื่อการสอน 

หลกัสตูรปริญญาตรี  หลกัสตูรปริญญาโท   หลกัสตูรปริญญาเอก หลกัสตูรวิชาศกึษาทัว่ไป 

• ป.บณัฑิต 1 
สาขาวิชา 

• ปริญญาโท 
20 สาขาวิชา 

• หลกัสตูรวิชา
ศกึษาทัว่ไปสอน
โดยใช้ภาษาไทย 

• หลกัสตูรวิชา
ศกึษาทัว่ไปสอน
โดยใช้
ภาษาองักฤษ 

• 62 สาขาวิชา 
• Active Learning 
• สหกิจศกึษา 
• WIL 
• สอนโดยใช้
ภาษาองักฤษ 

• 5 สาขาวิชา 
• ภาษาไทย 
• บริหารการศกึษา 
• ภาวะผู้น าและ
นวตักรรมการศกึษา 

• เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
• วิธีวิทยาการวิจยั 

อบรมเชิงปฏบิัติการ 

กจิกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ 

ให้ทุนการจัดการจัด
เรียนการสอน /วจิัยใน
ช้ันเรียน 

ให้ทุนผลติส่ือ 

• ปริญญาตรี 
• ป.บณัฑิต 
• ปริญญาโท 
• ปริญญาเอก 

การผลิตบณัฑิตสูส่งัคม 
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การพฒันาคณุภาพการศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
-  สร้างความเข้มแข็ง/โอกาสของผู้ เรียน 
     จดัทนุการศกึษานกัเรียนตา่งวฒันธรรม 
     ทนุการศกึษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยั 
     การแก้ไขปัญหาการตกออก 
     ผลิตบณัฑิตรองรับครัวไทยสู่ครัวโลกมสุลิม 
     สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้นกัเรียนจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
-  สร้างความเข้มแข็งการจดัการศกึษา 
     พฒันาบคุลากรทางการศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
     จดัตัง้ห้องเรียนพิเศษ SMP ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
     พฒันาห้องสมดุโรงเรียน 
     พฒันาการเรียนรู้ สง่เสริมการอา่น ห้องสมดุของเลน่ 
     พฒันาสมรรถนะทางภาษาไทยและภาษานานาชาติ 
-  สร้างความเข้มแข็งของสงัคม 
     สมัมนานานาชาตอิิสลามศกึษา 
     พฒันาผู้น าทางศาสนาเพ่ือการพฒันาสงัคมชายแดนใต้ 
 ชา 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ปริญญาโท 20 
 

 
 
 

 

โครงการจดัตัง้
ห้องเรียน Science 
and Mathematics 
Program: SMP 
ระดบัมธัยมปลาย
ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
ในจงัหวดัปัตตานี 
ตัง้แต ่2559-2561 
รวม 12 โรงเรียน 
 

(คณะศึกษาศาสตร์) 

โครงการเสริม
ศกัยภาพผู้สอน
ตาดีกาของศนูย์
ตาดีกาในสาม
จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ 
  
ตัง้แต ่2553-2560 
5,771 คน 

(คณะศึกษาศาสตร์ 
และวิทยาลยั
อิสลามศึกษา) 

โครงการพฒันา
ครูไมต่รงวฒิุ  
ในโรงเรียน 3 
จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ 

 

ตัง้แต ่2553-2559 
4,295 คน 

 
 

(คณะศึกษาศาสตร์) 

 

การสอนคณิตศาสตร์
ที่สง่เสริมการคิดด้วย
ตนเองของนกัเรียน
ด้วยการศกึษาชัน้เรียน 
(Lesson Study) และ
วิธีสอนที่เรียกวา่
วิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) 
ในพืน้ที่สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้  

(คณะศึกษาศาสตร์) 

อบรมเชิงปฏบิัติการ 

กจิกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ 

ให้ทุนการจัดการจัด
เรียนการสอน /วจิัยใน
ช้ันเรียน 

ให้ทุนผลติส่ือ 

การแนะแนวสญัจร
เชิงปฏิบตัิการด้าน
การศกึษาตอ่
ระดบัอดุมศกึษา
และอาชีพ 
 

โครงการตาม
นโยบายเครือข่าย
อดุมศกึษาพี่เลีย้ง 
 

(ส านกัสง่เสริมและ
การศึกษาต่อเน่ือง) 

- พฒันา    
ศนูย์ตาดีกา 

- พฒันาครู
ไม่ตรงวฒุิ
ไม่มีวฒุิครู 

 

- พฒันา
โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนา
อิสลาม 

 

- พฒันาโรงเรียน
ขยายโอกาสทาง
การศกึษา 

 
การบรูณาการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
ยกระดบั
กระบวนการเรียน
การสอนในยคุ
ศตวรรษที่ 21 ด้วย 
CHANGE Model 
ในโรงเรียนเอกชน 
3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ 
 

(คณะวิทยาการ
สื่อสาร) 

- พฒันาความ
เข้มแข็งของ
นกัเรียน 

 

- การวิจยัและ
การพฒันา
การศกึษา 
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บทบาทการร่วมพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและสงัคมสนัติสขุ 
1. การพฒันาสงัคมและชมุชนเข้มแข็งจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
2. ยกระดบัการผลิตและการแปรรูปสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัสินค้าเกษตรหลกัของภาค 
3. ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมัน่คงด้านอาชีพและรายได้ 
4. การดแูลฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และภยัพิบตัชิายแดนใต้ 
5. ด้านความมัน่คง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
6. พฒันาการทอ่งเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลยักบัการขบัเคล่ือนศิลปะและวฒันธรรมเพ่ือการพฒันาเชิงพืน้ท่ี : ปัตตานี

เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหวุฒันธรรม (Pattani Heritage City) 
- วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
    น าความคิดสร้างสรรค์มาพฒันา “เมืองปัตตานีบนเส้นทางวงแหวนพหวุฒันธรรม” 

ครอบคลมุพืน้ท่ี 4 ชมุชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 
    ขบัเคล่ือนแผนพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจและทอ่งเท่ียว

อยา่งบรูณาการ โดยการมีส่วนร่วมของภาคสว่นหลกั 
    ยกระดบัความสามารถการสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กระตุ้นให้ทุกภาคส่วน

เข้ามามีสว่นร่วมและให้ความส าคญักบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
- ต้นทนุและโอกาส 
    องค์ความรู้ของมหาวิทยาลยัและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
    รากฐานทางภูมิประวัติศาสตร์ สงัคม วฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย

และภมูิปัญญาภายในท้องถ่ิน 
    การมีโอกาสได้รับการสนบัสนนุเชิงนโยบายและในการพฒันาพืน้ท่ีเพ่ือสร้างสงัคม

สนัตสิขุ 
- ผลลพัธ์ ผลกระทบ 
    เกิดพืน้ท่ีสร้างสรรค์ส าหรับการสร้างแรงบนัดาลใจ กระตุ้นความต่ืนตวัของประชาชน 

และเร่ิมการสร้างสงัคมสร้างสรรค์ไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจ  
    เกิดความเช่ือมัน่แก่ภาคประชาชนและเอกชน ในการบริโภคและการลงทนุ รวมถึง

ให้สามารถเพิ่มรายได้แก่ประชาชน และสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กบัจงัหวดั 
    เอกลกัษณ์ชมุชนสร้างคณุคา่ทางเศรษฐกิจของพืน้ท่ี โดยความร่วมมือของหน่วยงาน

ภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการ ภาคประชาสงัคม และภาคการศกึษา รวมทัง้หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
 

ท่ีประชุมได้แสดงความช่ืนชมวิทยาเขตปัตตานีท่ีได้มีความพยายามด าเนินงาน
โครงการตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบัการพฒันาพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนใต้  
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ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้มีข้อเสนอแนะและความคดิเห็นในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1. จากแนวคิดการปฏิรูปอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่ในขณะนีต้้องเป็น 4.0 

กลา่วคือ มหาวิทยาลยัต้องผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ มีวิจยัและนวตักรรมท่ีเป็นเคร่ืองมือในการใช้ให้เกิดประโยชน์
กบัสงัคมได้ ในด้านการบริการวิชาการมหาวิทยาลยัต้องเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนสงัคมของประเทศชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถ่ิน จากการด าเนินงานของวิทยาเขตปัตตานีได้แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลยัเป็นตวั
ขบัเคล่ือนสงัคมด้านตา่ง ๆ ทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกิจ และเป็นตวัอย่างท่ีชดัเจนมาก ดงันัน้ มหาวิทยาลยัและ
วิทยาเขตตา่ง ๆ ต้องมีเปา้หมายของตวัเอง ม.อ. แตล่ะวิทยาเขตอาจจะมีเปา้หมายในการด าเนินงานท่ีไมเ่หมือนกนั 
ส าหรับท่ีวิทยาเขตปัตตานีเป็นตวัอย่างท่ีส าคญัในเร่ืองดงักลา่ว 

2. จากข้อมลูในปัจจบุนันีท้ัง้ประเทศมีโรงเรียน จ านวน 30,000 กวา่โรงเรียน ประมาณ
คร่ึงหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีปัญหาขาดแคลนครูผู้ สอน ครูสอนไม่ครบชัน้เรียน ขาดแคลนครูเฉพาะ
สาขาวิชา เช่น ขาดครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น และในจงัหวดัชายแดนใต้มีปัญหาซบัซ้อนมากกวา่
พืน้ท่ีอ่ืน  ๆของประเทศ การท่ีวิทยาเขตปัตตานีได้เน้นด้านการพฒันาครูและนกัเรียนเป็นเร่ืองท่ีดีและมีความส าคญั 
เพราะมหาวิทยาลยัจะมีบทบาทส าคญัในการพฒันาครู สร้างครู ทัง้ครูสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาองักฤษ แตอ่ยา่งไรก็ตามในการพฒันาครู วิทยาเขตปัตตานีควรมีเครือขา่ยในการร่วมกนัแก้ปัญหาดงักล่าว
ร่วมกบัสถาบนัและหนว่ยงานอ่ืน ๆ 

3. จากปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนครูไม่ครบตามเกณฑ์สาขาวิชา ซึ่งแนวทาง
ในการแก้ปัญหาดงักล่าว ครูต้องปรับตวัเอง ครูต้องเป็นผู้ รู้รอบท่ีสามารถสอนได้หลายวิชา จึงขอให้คณะ
ศกึษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี น าเร่ืองนีไ้ปพิจารณาแก้ปัญหาให้ตรงกบัปัญหาของพืน้ท่ี 

4. การท่ีรัฐบาลได้สนบัสนุนโครงการ Start up โครงการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม แตก่ารด าเนินงานโครงการดงักล่าวยงัขาดฐานความรู้ทางวิชาการ ฐานวิชาการยงัอ่อน ในสว่นของ
โครงการ Start up ของวิทยาเขตปัตตานีอยู่บนฐานวิชาการเป็นหลกั มหาวิทยาลัยจึงเป็นสถาบนัท่ีสนอง
ความต้องการของพืน้ท่ีและประเทศชาตไิด้ ดงันัน้ หากวิทยาเขตปัตตานีได้น าข้อมลูท่ีเสนอเป็น Power point 
มาเขียนในลกัษณะของรายงานกิจการท่ีอา่นเข้าใจได้ง่าย และน าไปเผยแพร่จะท าให้เกิดประโยชน์มากขึน้ 

5. ในอีก 4 ปีข้างหน้า จะมีความต้องการครู ประมาณ 30,000 คน แตส่ถาบนัผลิตครู
มีการผลิตครูเกินจ านวนท่ีต้องการประมาณ 7,000 คน ซึ่งขณะนีไ้ม่ได้มีกลไกท่ีจะดแูลการผลิตครูเกินความ
ต้องการ จงึขอให้คณะศกึษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ศกึษาปัญหาการผลิตครูของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาเฉพาะพืน้ท่ี ตลอดจนการท าแผนผลิตครู 

6. กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาวิจัย
เก่ียวกับการสอนภาษาไทยให้เด็กเล็กท่ีใช้ภาษายาวีโดยใช้ตัวอักษรไทย แต่เน่ืองจากโครงการนีไ้ม่ได้
ด าเนินการต่อ จึงขอให้คณะศึกษาศาสตร์ไปพิจารณาว่างานวิจัยดงักล่าวมีความเหมาะสมหรือสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์อยา่งไรได้บ้าง 
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7. ปัญหาความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนใต้เป็นปัญหาท่ีส าคญัของประเทศ และเป็น
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ยาวนานท่ียงัไมส่ามารถแก้ไขได้ ส าหรับแผนยทุธศาสตร์ของวิทยาเขตปัตตานีนบัว่าเป็นแผน
ท่ีตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของประเทศ ดงันัน้ บทบาทของ ม.อ. ควรเป็นเสนาธิการด้านวิชาการในการ
แก้ปัญหาจงัหวดัชายแดนใต้ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความแตกตา่งจากท่ีอ่ืน ทัง้นี  ้มหาวิทยาลยัควรจะมีการก าหนด
ตวัชีว้ดั และมีเกณฑ์การประเมินตวัชีว้ดัท่ีชดัเจน  

  8. คณะสตัวแพทยศาสตร์มีโครงการท่ีจะร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของวิทยาเขตปัตตานี ซึง่เป็นโครงการท่ีดี และหลายคณะควรจะมีความร่วมมือกนัทัง้ระหว่างคณะ 
และระหว่างวิทยาเขต เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ควรร่วมมือกบัวิทยาเขตปัตตานีในการศกึษา
ด้านนิตศิาสตร์อิสลาม เศรษฐศาสตร์อิสลาม ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาวิชาการให้เจริญก้าวหน้า เป็นต้น 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณา 
5.1  การแตง่ตัง้คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

ตามค าสัง่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ี 032/2560 ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560  
ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เป็นประธานกรรมการ  ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์  นายวิจิตร ณ ระนอง  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมจะ
ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และน าเสนอผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
ตอ่สภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ  ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาฯ ตามล าดบั ดงันี ้

1. มหาวิทยาลยัมีหนงัสือแจ้งเวียนก าหนดขัน้ตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหา
ทกุทา่นพิจารณา เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 

2. คณะกรรมการสรรหาท่ีเป็นบคุลากรภายในพบบคุลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือชีแ้จง
รายละเอียดวิธีการสรรหา เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 

3. แจ้งหวัหน้าหน่วยงาน จ านวน 3 หน่วยงานในคณะเศรษฐศาสตร์ คือ ส านกังาน
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เพ่ือจดัด าเนินการให้ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ ท่ีเทียบเท่าข้าราชการระดับปฏิบัติการ หรือระดบัปฏิบัติงาน        
ท่ีปฏิบตังิานในคณะเศรษฐศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นบัถึงวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 ประชมุปรึกษาหารือกัน
ในการเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ หน่วยงานละไม่เกิน 3 ช่ือ พร้อมทัง้
คดัเลือกผู้ แทนหน่วยงานซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  
หน่วยงานละ 3 คน (ผู้ ท่ีจะไปให้ข้อมลูประกอบด้วย หวัหน้าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทนหน่วยงานละ 2 คน) 
รวม 9 คน แล้วให้หวัหน้าหน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 20 ตลุาคม 
2560 เม่ือวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 
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4. แจ้งให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้ท่ีเทียบเท่าข้าราชการ
ระดบัปฏิบตัิการหรือระดบัปฏิบตัิงานท่ีปฏิบตัิงานในคณะเศรษฐศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นบัถึงวนัท่ี 
27 กนัยายน 2560 ซึง่ประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้เสนอช่ือ
ตอ่อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 ช่ือ และส่งเป็นเอกสารลบัโดยตรงตอ่อธิการบดี ประธาน
กรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 20 ตลุาคม 2560 ทัง้นี ้หากผู้ ใดประสงค์จะให้ข้อมลูการสรรหาเพิ่มเติม ให้ส่ง
เป็นเอกสารลบัโดยตรงตอ่อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

5. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารง     
ต าแหนง่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เสนอช่ือ คนละ 1 ช่ือ ภายในวนัท่ี 20 ตลุาคม 2560 

6. มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบคุลากรภายใน พิจารณารายช่ือผู้ ท่ีจะ
เชิญมาสนทนาต าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และพิจารณารายช่ือผู้ ท่ีจะมาให้ข้อมลูจากรายช่ือผู้ ได้รับ
การเสนอช่ือท่ีกรรมการสรรหาฯ ไมไ่ด้ทาบทามมาเป็นคณบดี (เฉพาะผู้ ท่ีกรรมการสรรหาคดัเลือก) และเวียน
วาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอกพิจารณา ซึ่งมีผู้ ได้รับการเสนอช่ือ จ านวน 6 ราย 
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือ จ านวน 3 ราย มาสนทนากับ
คณะกรรมการสรรหา เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

7. ออกหนังสือเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วมาสนทนา 
จ านวน 3 ราย โดยแจ้งให้ผู้ ท่ีตอบรับการเชิญจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด นโยบาย แผนการด าเนินการ 
และแนวทางการบริหารคณะฯ เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ 
โดยก าหนดให้วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นวนัสดุท้ายของการตอบรับการเชิญมาสนทนา ซึ่งมีผู้ตอบรับ
การเชิญมาสนทนา จ านวน 1 ราย เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 

8. ออกหนงัสือแจ้งผู้ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ไมไ่ด้ทาบทามมาเป็น
คณบดี (เฉพาะผู้ ท่ีกรรมการสรรหาฯ คดัเลือก) โดยแจ้งการตอบรับภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 มาให้
ข้อมลูกบัคณะกรรมการสรรหา 

9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้ มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านกังานคณบดี หวัหน้าสาขาวิชา บุคลากรท่ีเป็นผู้แทนสาขาวิชา 
และเชิญผู้ตอบรับมาสนทนากบัคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือเสนอแนวคิด นโยบาย และการด าเนินงาน และ
แนวทางการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์  แล้วพิจารณากลั่นกรองผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560 

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้อาจารย์
สินาด  ตรีวรรณไชย ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

ท่ีประชุมได้ลงคะแนนลบั ซึ่งท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับท่ีคณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัใิห้แตง่ตัง้อาจารย์สินาด  ตรีวรรณไชย 
ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 



 

- 15 - 
 

5.2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชมุ    

ครัง้ท่ี 55(6/2560) เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติ
เก่ียวกบัการก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน 24 ราย ดงันี ้

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
1.1  อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน 18 ราย 

1.1.1 อาจารย์กรกช  นาคคนอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาต ิซึง่ขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์  

1.1.2  อาจารย์ดุสิดา  ถิระวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบรูณ์ 

1.1.3 อาจารย์นิธินาถ แซต่ัง้ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหนง่อาจารย์ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวสัด ุคณะวิทยาศาสตร์ ซึง่ขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 10 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.4  อาจารย์วนิดา  สุขเกษศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสชัวิทยา 
ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 7 มิถนุายน 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.5 อาจารย์กฤษดา  รวิรัศวฒันา พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึง่ขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ทัง้นี ้ตัง้แต่
วนัท่ี 13 กนัยายน 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.6 อาจารย์ศภิุตา  ธนะเศวตร พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา      
กายวิภาคศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.7 อาจารย์จกัพนัธุ์  พรหมโสภา พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
โสต ศอ นาสิกวิทยา ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 
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1.1.8 อาจารย์วีรพงศ์  วฒันาวนิช พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ (เวชบ าบดัวิกฤต) คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาอายรุศาสตร์ (เวชบ าบดัวิกฤต) ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 7 กนัยายน 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ือง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.9 อาจารย์สุภาพร  โรยมณี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากมุาร
เวชศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบรูณ์ 

1.1.10  อาจารย์ปาริชาติ  เบ็ญฤทธ์ิ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาสงัคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการจดัการ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.11 อาจารย์ศรัณย ู ใคลคลาย พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 7 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.12 อาจารย์วชัรสุดา  หวลกะสิน พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 12 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ือง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.13 อาจารย์ภาณุ  สภุทัรวิวฒัน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 19 กนัยายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.14 อาจารย์กฤษณ์  สขุนนัทร์ธะ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาเภสชัเคมี คณะเภสชัศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 26 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.15 อาจารย์วีระศกัดิ์  คงฤทธ์ิ พนกังานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ ซึง่ขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 2 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีผลงานวิจยัตีพิมพ์
เผยแพร่ 
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1.1.16 อาจารย์ซีตีไซยีดะห์  สายวารี พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหนง่อาจารย์ 
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 6 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ือง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.17 อาจารย์ภาณุพงศ์  พทุธรักษ์ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาเภสชัเวทและเภสชัพฤกษศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 5 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.18 อาจารย์เบญญาภา  ธิติมาพงษ์ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดงุครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึง่ขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 13 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับ
เร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.2  อนมุตัใิห้แตง่ตัง้รองศาสตราจารย์ จ านวน  5  ราย 
1.2.1 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ศรัญญู  ชูศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) สาขาวิชา
อายุรศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.2.2 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  ภูรยานนทชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึง่ขอก าหนดต าแหนง่เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายรุศาสตร์ 
ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 20 มิถนุายน 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.2.3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิกลม  ธีรภาพขจรเดช ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 
อุดมศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.2.4 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ไข่มุก  อุทยาวลี ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 
อุดมศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น            
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะ
รับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.2.5 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ปฐเมศ  ผาณิตพจมาน พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 6 มิถนุายน 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 
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1.3  อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์ จ านวน  1  ราย 
1.3.1 รองศาสตราจารย์แมนสิงห์  รัตนสคุนธ์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 

อุดมศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีท่ี 1 
สาขาวิชาจกัษุวิทยา ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 18 ราย  รองศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย  และศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการเสนอ 

 

นอกจากนี ้ประธานท่ีประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า ในการตีพิมพ์วารสาร มีเร่ืองของ 
Impact factor ซึ่งในปัจจบุนัสามารถหาข้อมลูในเชิงการอ้างอิง (Citation) ได้ มหาวิทยาลยัควรเพิ่มเติมข้อมลู 
Citation ในเอกสาร ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการสง่เสริมและพฒันาตอ่ไป 

 
5.3  รายงานผลการพิจารณาและขออนมุตัสิัง่จ้างก่อสร้างอาคารศนูย์นวตักรรมทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ณ ท่ีดนิเชา่ของการรถไฟแหง่ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ด้วยท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 365(3/2558) เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 
2558 มีมติเห็นชอบอนุมตัิเงินเพ่ือด าเนินการก่อตัง้โครงการศนูย์นวัตกรรมทางวิชาการเพ่ือบูรณาการและ
เสริมสร้างความร่วมมือกิจการมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 247 ล้านบาท นัน้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามบนัทึกข้อความท่ี มอ 016/60-02502 ลงวนัท่ี 
31 ตลุาคม 2560 ซึง่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ด าเนินการ ดงันี ้

1. เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เพ่ือรับฟังค าวิจารณ์ 
ระหวา่งวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 ถึงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ปรากฏวา่ไมมี่ข้อวิจารณ์แตอ่ยา่งใด เม่ือวนัท่ี 31 
ตลุาคม 2560 

2. เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างฯ โดยก าหนดขอรับ/ซือ้เอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจดัซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตัง้แต่วนัท่ีประกาศ
จนถึงก่อนวนัเสนอราคา คือ ตัง้แตว่นัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 ซึง่มีผู้ขอรับ/ซือ้เอกสาร 
รวมทัง้สิน้ 10 ราย 

3. ก าหนดย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. มีผู้ เสนอราคา จ านวน 4 ราย 
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4. ก าหนดพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวนัท่ี 12 ธนัวาคม 
2560 ตัง้แตเ่วลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชมุ 214 ส านกังานอธิการบดี  

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคณุสมบตัแิละหลกัฐานการเสนอราคาตามท่ีประกาศ
ก าหนด ปรากฏวา่มีผู้ เสนอราคาท่ีคณุสมบตัแิละเอกสารเสนอราคาครบถ้วนเพียง 3 ราย และผู้ เสนอราคาท่ีชนะ
การเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั เสนอราคาต ่าสดุ เป็นเงินทัง้สิน้ 219,980,000 บาท 
(สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทัง้ปวง ซึ่งต ่ากว่าเงินงบประมาณก่อสร้าง 27,020,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 10.94 (ต ่ากว่า
ราคากลาง 33,933,546.85 บาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 15.43) 

 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้มีความคดิเห็นและข้อเสนอแนะในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี  ้
1. มหาวิทยาลยัได้ท าสญัญาเชา่ท่ีดนิของการรถไฟแหง่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา15 ปี 

ซึ่งขณะนีเ้วลาผ่านมา 5 ปีแล้ว จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลยัด าเนินการก่อสร้างอาคารศนูย์นวตักรรมทาง
วิชาการฯ ตอ่ไป 

2. การจดัจ้างการก่อสร้างอาคารศนูย์นวตักรรมทางวิชาการมีราคาท่ีต ่ากวา่ราคากลาง 
15% ในการจดัท าสญัญาจ้าง มหาวิทยาลยัควรพิจารณาจดัท าสญัญาจ้าง ด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ  

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมัติการสั่งจ้างก่อสร้าง
อาคารศนูย์นวตักรรมทางวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ณ ท่ีดินเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
ซึง่ผู้ เสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั เสนอราคาต ่าสดุ เป็นเงิน
ทัง้สิน้ 219,980,000 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน 
คา่ขนส่ง คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทัง้ปวง ซึ่งต ่ากว่าเงินงบประมาณก่อสร้าง 27,020,000 บาท คิดเป็น
อตัราร้อยละ 10.94 (ต ่ากวา่ราคากลาง 33,933,546.85 บาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 15.43) 

  
5.4  การขออนมุตัขิยายภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรณีพิเศษ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขออนมุตัิขยายภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษาของศาสตราจารย์บัญชา สมบูรณ์สุข อาจารย์ประจ าภาควิชาพัฒนาการเกษตร          
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกไม่เกิน 15 คนตอ่ภาคการศกึษา ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อ 23 ภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
ได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ า 1 คน เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทและหรือ
ปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน และหลกัสูตรใดมีอาจารย์ประจ าดแูลนกัศึกษาได้มากกว่า 5 คน อาจขอขยาย
เพิ่มได้ไม่เกิน 10 คน ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ  
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และตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 
7 ตุลาคม 2558 ข้อ 11 ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ก าหนดไว้ว่า  “กรณีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็น       
ต้องดแูลนกัศกึษาเกินกวา่จ านวนท่ีก าหนดให้เสนอตอ่สภาสถาบนัพิจารณา แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กิน 15 คนตอ่ภาค
การศกึษา หากมีความจ าเป็นต้องดแูลนกัศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาเป็นรายกรณี”  

ซึ่งท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 
25 ตลุาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และท่ีประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุม  
ครัง้ท่ี 18(4/2560) เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตักิารขอขยายภาระงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษาของศาสตราจารย์บญัชา  สมบรูณ์สขุ อาจารย์ประจ า
ภาควิชาพฒันาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาโทและปริญญาเอกไมเ่กิน 15 คนตอ่ภาคการศกึษา ตามท่ีเสนอ 

 
5.5  ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม

ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. .... 
ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดคุณสมบัติ 

รองอธิการบดี ผู้ชว่ยอธิการบดี ดงันี ้

มาตรา 38 วรรคหนึ่ง (3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลา
ท่ีก าหนดในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

วรรคสอง นอกจากคุณสมบตัิตามวรรคหนึ่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ต้องมี
คณุสมบตัอ่ืิน และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัจึงได้จดัท าร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณุสมบตัิ
และลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี ผู้ ช่วยอธิการบดี พ.ศ. . ... ซึ่งคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบงัคบั 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชมุเม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2560 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยร่างข้อบงัคบัฯ ดงักล่าวมีสาระส าคญัเก่ียวกับคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของ
รองอธิการบดีและผู้ชว่ยอธิการบดี เป็นต้น 

 

ทัง้นี ้โดยท่ีประชมุได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1. มหาวิทยาลยัควรก าหนดคณุสมบตัิของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีให้เปิดกว้าง

และให้อธิการบดีใช้ดลุยพินิจวา่ต้องการผู้ มีคณุสมบตัอิยา่งไรมาท าหน้าท่ีรองอธิการบดีและผู้ชว่ยอธิการบดี 
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2. อธิการบดีควรจะแตง่ตัง้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามภาระหน้าท่ีท่ีจะปฏิบตัิ 
หากมีการก าหนดคณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะมาเป็นรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีไว้ในข้อบงัคบั หากมีภารกิจ
บางอยา่งท่ีต้องการบคุคลท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษ มหาวิทยาลยัอาจจะพิจารณาบคุคลอ่ืนท่ีมีความสามารถ
พิเศษมาด ารงต าแหนง่ได้ เชน่ มหาวิทยาลยัมาลายาเคยเชิญผู้บริหารผู้จดัการใหญ่ของบริษัทน า้มนัเข้าด ารง
ต าแหนง่ เม่ือต้องการเปิดธุรกิจในลกัษณะดงักลา่ว 

3. หากมีผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีท่ีมีประสบการณ์
ท างานในตา่งประเทศและมีความรู้ความสามารถพิเศษอย่างมาก แตบ่คุคลนัน้ไมเ่คยสอนหรือไมเ่คยบริหารงาน
ในประเทศ อาจจะท าให้อธิการบดีไมส่ามารถแตง่ตัง้เป็นรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีได้ และท าให้เป็น
ข้อจ ากดั หากมหาวิทยาลยัต้องการท่ีจะเป็น International  

4. ในข้อ 4 วรรค 2 “นอกจากคณุสมบตัิตามวรรคหนึง่ รองอธิการบดี ผู้ชว่ยอธิการบดี
ควรมีคณุสมบตัอ่ืิน”  ควร ไมใ่ชค่ณุสมบตั ิแตเ่ป็นสิ่งท่ีใช้พิจารณาประกอบเทา่นัน้ 

5. มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับปรุงข้อบงัคบัฯ โดยเพิ่มข้อ 6 ใหม่ ในกรณีท่ีมี
ความจ าเป็นหรือความต้องการเป็นพิเศษสามารถน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยยกเว้นเกณฑ์
ทัง้หมดได้ แตต้่องมีเหตผุลประกอบ ซึง่จะเป็นอีกวิธีหนึง่ท่ีจะชว่ยยกเว้นข้อจ ากดันีไ้ด้ 

6. รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีมีบทบาทการบริหารงานไม่เหมือนกับคณบดี  
ซึง่บริหารสว่นงาน ดงันัน้ คณุสมบตัขิองรองอธิการบดีและผู้ชว่ยอธิการบดีอาจจะแตกตา่งจากคณุสมบตัิของ
คณบดี 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้น าข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาปรับปรุงร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณุสมบตัิและ
ลกัษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี ผู้ชว่ยอธิการบดี พ.ศ. .... และน าเสนอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัพิจารณา
อีกครัง้หนึง่ 

 
5.6  ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแตง่ตัง้ คณุสมบตัิและลกัษณะ

ต้องห้ามของรองคณบดี ผู้ชว่ยคณบดี พ.ศ. .... 
ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้วิธีการ

แตง่ตัง้ คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของรองคณบดี ผู้ชว่ยคณบดี ดงันี ้

มาตรา 44  วรรคส่ี รองคณบดี ให้อธิการบดีแต่งตัง้โดยค าแนะน าของคณบดี จากผู้ มี
คณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา 38  

วรรคห้า หลกัเกณฑ์ วิธีการแตง่ตัง้และพ้นจากต าแหน่งรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี 
ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั  
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 มหาวิทยาลยัจงึได้จดัท าร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการแตง่ตัง้
คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. .... ซึ่งคณะท างานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชมุเม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2560 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยร่างข้อบงัคบัฯ ดงักล่าวมีสาระส าคญัเก่ียวกบัวิธีการแตง่ตัง้ คณุสมบตัิและลกัษณะ
ต้องห้ามของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี เป็นต้น 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้น าข้อเสนอแนะและความ
คดิเห็นของท่ีประชมุในระเบียบวาระท่ี 5.5 ร่างข้อบงัคบัฯ วา่ด้วยคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี 
ผู้ชว่ยอธิการบดี พ.ศ. .... ไปพิจารณาปรับปรุงร่างข้อบงัคบัฯ วา่ด้วยการแตง่ตัง้ คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม
ของรองคณบดี ผู้ชว่ยคณบดี พ.ศ. .... และน าเสนอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอีกครัง้หนึง่ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง 
6.1  การแตง่ตัง้กรรมการประจ าสว่นงาน 

มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการประจ าสว่นงาน ดงันี ้
1. การแตง่ตัง้รองศาสตราจารย์ดวงพร  เกิดผล คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ า

คณะทนัตแพทยศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 14 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 
2. การแตง่ตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร  แปน้เหลือ คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ

ประจ าคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ ตัง้แตว่นัท่ี 19 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป 
3. การแตง่ตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป จ านวน 2 ราย ดงันี ้
1. อาจารย์ดนยั  ทิพย์มณี 
2. อาจารย์ธนิตา  อารีรบ 

4. การแตง่ตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัง้แตบ่ดันี ้
เป็นต้นไป จ านวน 6 ราย ดงันี ้

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิกลม  ธีรภาพขจรเดช 
2. รองศาสตราจารย์กลุชนาฐ  ประเสริฐสิทธ์ิ 
3. รองศาสตราจารย์เจริญยทุธ  เดชวายกุลุ 
4. รองศาสตราจารย์เสกสรร  สธุรรมานนท์ 
5. อาจารย์พงศ์พฒัน์  สนทะมิโน 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แสงสรีุย์  วสพุงศ์อยัยะ 

5. การแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิเป็นกรรมการอ านวยการสถาบนัทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป จ านวน 5 ราย ดงันี ้

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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2. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. ผู้อ านวยการส านกัวิจยัและพฒันา 

6. การแต่งตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป จ านวน 3 ราย ดงันี ้

1. อาจารย์ธเนศ  ปานรัตน์ 
2. อาจารย์ไพลิน  ถาวรวิจิตร 
3. อาจารย์ธีมา  หมกึทอง 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.2  การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารกองทนุคณะทนัตแพทยศาสตร์  
ตามระเบียบฯ วา่ด้วยการจดัตัง้กองทนุของหน่วยงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2534 ข้อ 10 

ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทนุพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
10.1 ครบวาระการด ารงต าแหนง่ 2 ปี หรือ 
10.2 ตายหรือลาออก หรือ 
10.3 สภามหาวิทยาลยัมีมตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 
เน่ืองจากวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทนุคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี 034/2559 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 ได้ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งแล้ว คณะทนัตแพทยศาสตร์จึงเสนอขอแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารกองทนุคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
ชดุใหม ่ตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ 2 ปี ดงันี ้

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   ท่ีปรึกษา 
2.  ร้อยตรีไพโรจน์  รัตตกลุ     ท่ีปรึกษา 
3.  ศาสตราจารย์(พิเศษ)ทา่นผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกมัพชุ ท่ีปรึกษา 
4.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประมขุ  จิตต์จ านงค์   ท่ีปรึกษา 
5.  ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร  พงศ์พานิช   ท่ีปรึกษา 
6.  คณุหญิงโสภร  วงศ์สวรรค์    ท่ีปรึกษา 
7.  แพทย์หญิงสินเลิศ  ศษิุลวรณ์    ท่ีปรึกษา 
8.  นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์    ท่ีปรึกษา 
9.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณรงค์  สขุสอุรรถ   ท่ีปรึกษา 
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10.  คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์    ประธานกรรมการ 
11.  ประธานกลุม่ทนุการศกึษา    กรรมการ 
12.  ประธานกลุม่ทนุศลัยกรรมเพ่ือการพฒันาศกัยภาพ กรรมการ 
       ในการรักษาผู้ ป่วยด้อยโอกาส  
13.  ประธานกลุม่ทนุทัว่ไป     กรรมการ 
14.  ประธานกลุม่ทนุโครงการชว่ยเหลือบคุลากร  กรรมการ 
       คณะทนัตแพทยศาสตร์ผู้ประสบภยั 
15.  ประธานกลุม่ทนุสนบัสนนุวิชาการและหอประวตั ิ กรรมการ 
16.  ประธานชมรมศษิย์เก่าคณะทนัตแพทยศาสตร์  กรรมการ 
17.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและสารสนเทศ    กรรมการ ผู้จดัการและเลขานกุาร 
       คณะทนัตแพทยศาสตร์  
18.  นายสภุทัร์  พงศาธิรัตน์    กรรมการและผู้ช่วยผู้จดัการ 
ซึ่งท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 14/2560 เม่ือวนัท่ี 

12 ธนัวาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารกองทนุคณะวิทยาการจดัการ 
ตามระเบียบฯ วา่ด้วยการจดัตัง้กองทนุของหน่วยงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2534 ข้อ 10 

ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทนุพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
10.1 ครบวาระการด ารงต าแหนง่ 2 ปี หรือ 
10.2 ตายหรือลาออก หรือ 
10.3 สภามหาวิทยาลยัมีมตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 
เน่ืองจากวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทนุคณะวิทยาการจดัการ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ี 020/2558 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2558 ได้ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งแล้ว คณะวิทยาการจดัการจึงเสนอขอแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารกองทนุคณะวิทยาการจดัการ ชดุใหม ่ 
ดงันี ้

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ท่ีปรึกษา 
2.  คณบดีคณะวิทยาการจดัการ   ประธานกรรมการ 
3.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา   กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศกึษา   กรรมการ 
5.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จฑุามณี  ตระกลูมทุตุา กรรมการ 
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6.  อาจารย์เอกฤทธ์ิ  แก้วประพนัธ์   กรรมการ 
7.  อาจารย์พลัลภชั  เพ็ญจ ารัส   กรรมการ 
8.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ ผู้จดัการและเลขานกุาร 
9.  นางชนิตา  กาญจนารัตน์   ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
10.  นางหทยัรัตน์  ลิ่มอรุณวงศ์   ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
11.  นางสาววารินทร์  รามฤทธ์ิ   ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
 

ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 14/2560 เม่ือวนัท่ี 
12 ธนัวาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 

 
6.4  การให้ความเห็นชอบหลกัสตูร การเปล่ียนแปลง การเพิ่มอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร/

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร การเปิดรายวิชาและแผนการศกึษาใหมส่ าหรับนกัศกึษาตา่งชาต ิของสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่ 

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

สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 17(3/2560) เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 
และในคราวประชมุครัง้ท่ี 18(4/2560) เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสตูรการ
เปล่ียนแปลง การเพิ่มอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร การเปิดรายวิชาและแผนการ
ศกึษาใหมส่ าหรับนกัศกึษาตา่งชาติ ดงันี ้

1. เห็นชอบหลกัสตูรระดบัปริญญาโท คือ หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการทรัพยากรดนิ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

2. เห็นชอบหลักสูตรระดบัปริญญาตรี คือ หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... 

3. เห็นชอบการเปล่ียนแปลง การเพิ่มอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา จ านวน 6 หลกัสตูร ดงันี ้

3.1 เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตรของหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558  
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3.2 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูรของหลกัสูตร
ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยกุต์ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2557 

3.3 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูรของหลกัสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

3.4 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูรของหลกัสตูร
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

3.5 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูรของหลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสตัววิทยา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

3.6 เพิ่มอาจารย์ประจ าหลกัสตูรของหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

4. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร
ของหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี จ านวน 6 หลกัสตูร ดงันี ้

4.1 เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

4.2 เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยกุต์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

4.3 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

4.4 เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2558 

4.5 เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาจลุชีววิทยา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

4.6 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

5. เห็นชอบการเปิดรายวิชาและแผนการศกึษาใหมส่ าหรับนกัศกึษาตา่งชาติ 
เปิดรายวิชาใหม่ และจัดท าแผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา Guangxi Normal 

University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมาเรียนภาษาและวฒันธรรมไทย ณ คณะศลิปศาสตร์ ดงันี ้
เปิดรายวิชาใหม่  จ านวน 12 รายวิชา ดงันี ้
895-720 ทกัษะการฟังการพดูภาษาไทย (Thai Listening and Speaking Skills) 

จ านวน 3(3-0-6) หนว่ยกิต 
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895-721 ทกัษะการอา่นภาษาไทย (Thai Reading Skills) จ านวน 3(3-0-6) หนว่ยกิต 
895-722 ทกัษะการเขียนภาษาไทย (Thai Writing Skills) จ านวน 3(3-0-6) หนว่ยกิต 
895-723 โครงสร้างภาษาไทย (Structure of Thai Language) จ านวน 3(3-0-6) 

หนว่ยกิต 
895-724 ภาษาไทยกับการแสดง (Thai Language and Performance) จ านวน 

3(2-2-5) หนว่ยกิต 
895-725 สนุทรียศาสตร์ในวฒันธรรมไทย (Aesthetics in Thai Culture)  จ านวน 

3(2-2-5) หนว่ยกิต 
895-726 การอ่านตีความภาษาไทย (Thai Interpretive Reading) จ านวน 3(3-0-6) 

หนว่ยกิต 
895-727 การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ (Thai Creative Writing) จ านวน 3(3-0-6) 

หนว่ยกิต 
895-728 การสนทนาภาษาไทย (Thai Conversation) จ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
895-729 ภาษาไทยในวฒันธรรมพืน้บ้าน (Thai Language in Folk Culture) 

จ านวน 3(3-0-6) หนว่ยกิต 
895-730 บรูณาการฝึกสอน (Integrated Teaching Practicum) จ านวน 3(2-2-5) 

หนว่ยกิต 
895-731 ภาษาไทยเพ่ือการทอ่งเท่ียว (Thai for Tourism) จ านวน 3(2-2-5) 

หนว่ยกิต  
 

 แผนการศกึษาส าหรับนกัศกึษา Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศกึษาท่ี 1                                               จ านวนหน่วยกิต  

   (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
895-720 ทกัษะการฟังการพดูภาษาไทย   3(3-0-6) 
895-721 ทกัษะการอา่นภาษาไทย    3(3-0-6) 
895-722 ทกัษะการเขียนภาษาไทย    3(3-0-6) 
895-723 โครงสร้างภาษาไทย    3(3-0-6) 
895-724 ภาษาไทยกบัการแสดง    3(2-2-5) 
895-725 สนุทรียศาสตร์ในวฒันธรรมไทย   3(2-2-5) 
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ภาคการศกึษาท่ี 2                        จ านวนหนว่ยกิต  
  (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

895-726 การอ่านตีความภาษาไทย    3(3-0-6) 
895-727 การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์   3(3-0-6) 
895-728 การสนทนาภาษาไทย    3(2-2-5) 
895-729 ภาษาไทยในวฒันธรรมพืน้บ้าน   3(3-0-6) 
895-730 บรูณาการฝึกสอน     3(2-2-5) 
895-731 ภาษาไทยเพ่ือการทอ่งเท่ียว   3(2-2-5) 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.5  การให้ความเห็นชอบและการอนมุตักิารเปิดหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์และวิทยาการค านวณ จากสภาวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

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

สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครัง้ท่ี 20(4/2560) เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 
2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดหลกัสตูรระดบัปริญญาโท คือ หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์และวิทยาการค านวณ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. .... 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.6  การให้ความเห็นชอบการปรับเกณฑ์การส าเร็จการศกึษาของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

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

สภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชมุครัง้ท่ี 14(3/2560) เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเกณฑ์การส าเร็จการศกึษาของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา คณะเทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม ดงันี ้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2557 โดยส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้รับรองหลกัสูตร 

เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 

หวัข้อ เดมิ เปล่ียนแปลงเป็น 

เกณฑ์การส าเร็จการศกึษา แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิจยัต้องได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในวารสารวิชาการ ISI Web 
of Science หรือระดบัคณุภาพวารสาร
ท่ีตีพิมพ์ในประเทศตามฐานข้อมูล 
TCI ทาง ด้ านวิ ทยาศาสต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี ระดบั 5 excellent (ดีเย่ียม) 
หรือ ระดบั 4 very good (ดีมาก) หรือ 
ระดบั 3 good (ดี) 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ก าหนดส าหรับหลกัสตูรนานาชาติ โดยมี
ผลใช้กบันกัศกึษารหสั 57XXXXXXXX 
เป็นต้นไป 

 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(หลกัสตูรนานาชาติ) หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองจากส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา 

หวัข้อ เดมิ เปล่ียนแปลงเป็น 

1. คณุสมบตัอิาจารย์ท่ีปรึกษา 
    วิทยานิพนธ์ 

จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ภายหลัง
การจบการศึกษา ในวารสารท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล  ISI Web of Knowledge 
จ านวนอย่างน้อย 2 ผลงาน โดยผลงาน 
วิจัยเหล่านีจ้ะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์    

ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวฒุิ
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2548 คือ มีคณุวฒุิ    
ไม่ต ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์
การท าวิจยั 
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หวัข้อ เดมิ เปล่ียนแปลงเป็น 

2. เกณฑ์การส าเร็จการศกึษา   
 2.1 การตีพิมพ์ผลงานวิจยั
เพ่ือวิทยานิพนธ์ 

ผลงานวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์  
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
อย่างน้อย จ านวน 2 ผลงานในวารสาร 
วิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI โดยมี
อยา่งน้อย 1 ผลงานท่ีอยูใ่นควอร์ไทล์ท่ี 1 
และอย่างน้อยหนึ่งผลงานท่ีอยู่ใน 
ควอร์ไทล์ท่ี 1 หรือ 2 หรือเทียบเทา่ 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ก าหนดส าหรับหลกัสตูรนานาชาต ิโดยมี
ผลใช้กบันกัศกึษารหสั 57XXXXXXXX  
เป็นต้นไป  

    2.2 เกณฑ์ภาษาองักฤษ   
IELTS 6.5 6 
TOEFL (Computer-based Test) 232 197 
TOEFL (Paper-based Test) 575 530 
TOEFL (Internet-based Test) 91 71 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา 20(5) และ (6) เพ่ือไปเป็นกรรมการ

สรรหาอธิการบดี 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครัง้ท่ี 391(11/2560) เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 

2560 ได้มีมติเห็นชอบรายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5) และ (6) แห่งพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 จ านวน 12 คน ซึ่งจะต้องเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน เพ่ือไปเป็น
กรรมการสรรหาอธิการบดี ตามความในข้อ 5(8) แหง่ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 นัน้ 

มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา 20(5) และ (6)  
ทัง้ 12 คน ด าเนินการเลือกกนัเองเสร็จสิน้แล้ว ผลการเลือกมีผู้ ได้คะแนนสงูสดุท่ีจะเป็นตวัแทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัตามมาตรา 20(5) และ (6) แหง่พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 เพ่ือไปเป็น 
กรรมการสรรหาอธิการบดี ตามความในข้อ 5(8) แหง่ข้อบงัคบัฯ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. 2560 คือ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์ 

ท่ีประชมุรับทราบ 
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7.2  การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั 
                                  อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั
ดงันี ้
เร่ืองท่ี ประชมุวนัท่ี ประเดน็มต/ิข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
1 ครัง้ท่ี 391(11/2560)         

วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 
2560 

ให้จดัท ากรอบแผนพฒันามหาวิทยาลยั
ใน 5 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้ในการสรรหา
อธิการบดีคนใหม่ โดยมีศาสตราจารย์
นกัสิทธ์ ควูฒันาชยั เป็นท่ีปรึกษาในการ
ด าเนินการ 

มอบอธิการบดี และกองแผนงาน
ไปด าเนินการ 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน ๆ  
8.1  ก าหนดวนัประชมุสภามหาวิทยาลยั ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์
สปัดาห์ท่ี 3 ของเดือน นัน้ ส าหรับในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัได้ก าหนดการประชมุสภามหาวิทยาลยั ดงันี ้

ครัง้ท่ี วันประชุม เวลา สถานที่ประชุม  หมายเหตุ 

393(1/2561) เสาร์ท่ี 20 มกราคม 2561  - กรุงเทพมหานคร   

394(2/2561) เสาร์ท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2561  - วิทยาเขตหาดใหญ่   

395(3/2561) เสาร์ท่ี 17 มีนาคม 2561  - กรุงเทพมหานคร   

396(4/2561) เสาร์ท่ี 21 เมษายน 2561  - วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี   

397(5/2561) เสาร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2561  - วิทยาเขตหาดใหญ่   

398(6/2561) เสาร์ท่ี 16 มิถนุายน 2561  - วิทยาเขตปัตตานี   

399(7/2561) เสาร์ท่ี 21 กรกฎาคม 2561  - กรุงเทพมหานคร   

400(8/2561) เสาร์ท่ี 18 สิงหาคม 2561  - วิทยาเขตตรัง   

 




