
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 402(10/2561) 

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561   
ณ ห้องประชุมขนอมซันไรส์ รีสอร์ท อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม 
2. ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
14. อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ
15. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักดิ์  จันทรัตน์
16. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายสมพงษ์  เจริญสุข
17. รองศาสตราจารย์พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
19. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา

วาระที่ 2 ร่าง ร่ าง เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน 2561 แลว 
ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 403(11/2561) 
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20. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

21. ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
23. นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
2.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
7.  ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายคมกริช  ชนะศรี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒ ิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

และนโยบายสาธารณะ 
3.  อาจารย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และพัฒนาคุณภาพ  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

และบริการวิชาการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
7.  รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
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8.  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
 และคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

วิทยาเขตภูเก็ต 
และคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 

10. รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
และรักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
และวิทยาการจัดการ 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 
 และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
12. ศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจง  วิทยวีรศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
16. ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย   
18. รองศาสตราจารย์อุษา  เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี  หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวหะมะ คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวุรรณ  ทับเที่ยง คณบดีคณะวิเทศศึกษา 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ รักษาการในต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภิาดา  เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
26. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา 
27. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ตันรัตนกุล ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

ยางพาราไทย-จีน 
28. ดร.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ ์ ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง 
29. นางสุวิมล  คงพล ผู้อ านวยการกองกลาง 
30. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
31. นายแดง  โฉมทอง ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 และรักษาการแทนผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
32. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
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33. นายนิติธร  ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
34. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน  
35. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน 
จากนั้นได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 7 ราย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา 
2.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  
3.  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ 
4.  ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี 
5.  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ 
7.  นายคมกริช  ชนะศรี 
  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.2  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล 
ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558      
ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นั้น เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป              
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล ยังคงด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป
จนกว่าจะครบวาระตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ. ศ. 2559 ต่อมา              
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล ได้ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 397(5/2561) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าความกราบบังคับทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว 
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บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ 
ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 401(9/2561)  
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 
5.1  การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นั้น อธิการบดีเสนอขอแต่งตั้ง
รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ จ านวน 18 ราย ดังนี้ 

1. อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขที่ 4034 
ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

4. อาจารย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขที่ 2026 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  วงษ์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขที่ 3996 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ าบัด คณะแพทยศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม  
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขที่ 1282 

คณะนิติศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขที่ 1273 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขที่ 0543 

คณะนิติศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  

10. รองศาสตราจารย์ อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัย      

สงขลานครินทร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 

11. ดร.อัตชัย  เอ้ืออนันตสันต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขที่ 4638 ภาควิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายระบบ

สารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี  

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง

เลขที่ 1070 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

วิทยาเขตปัตตานี  

13. ดร.บดินทร์  แวลาเตะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขที่ 3824 ภาควิชาภาษา

ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี  

14. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขท่ี 3439 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต  

15. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขที่ 

1174 คณะการบริการและการท่องเที่ยว ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต  

16. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขที่ 4219      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

17. รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขที่ 1788 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

18. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขท่ี 

0705 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิการบดี  

ฝ่ายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ตามท่ีเสนอ 

ทั้งนี้ ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รายที่ด ารงต าแหน่งข้าราชการบ านาญ ไม่ต้องมีข้อความ “อีกต าแหน่งหนึ่ง” ต่อท้าย 
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5.2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 60(5/2561) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับ
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
1.1  เห็นชอบให้แตง่ตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 8 ราย ดังนี้ 

1.1.1  อาจารย์จิรวดี  สถิตเรืองศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่30 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.2  ดร.ฉริยาวรรณ  จรัลสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชา พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยา 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.3  ดร.ฐิติมา  รุจิราลัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่18 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.4  ดร.อุไรวรรณ  ศิริมหาชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.5  ดร.ปรัชญานันท์  เที่ยงจรรยา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง  
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560  เป็นต้นไป  ซึ่งเป็นวันที่
คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.6  ดร.เกรียงศักดิ์  ด าชุม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.7  ดร.กัลยา  ดาราหะ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  19 กรกฎาคม 2560  เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.8  ดร.ถาวรินทร  รักษ์บ ารุง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานฉบับปรับปรุงแก้ไข 
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1.2  เห็นชอบให้แตง่ตัง้รองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  สันป่าเป้า พนักงานมหาวิทยาลัย 

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคพืช 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน 

1.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ  ทองประจุแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นตน้ไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยชนนี  สิทธิชัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนด

ต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3  เห็นชอบให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ จ านวน 1  ราย ดังนี้ 

1.3.1  รองศาสตราจารย์ปริศนา  ปริพัฒนานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา

ศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาศัลยศาสตร์

ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ

เอกสารครบถ้วน 

1.4  ไมเ่ห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1.4.1  ดร.เรชา  ชูสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชา 

การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา  

1.4.2  ดร.ธีราธร  ล าเนาครุฑ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา

เอเชียศึกษา คณะวิเทศศึกษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 

1.4.3  อาจารย์บุษบรรณ  เชิดเกียรติสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตร าจารย์ 

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จ านวน 8 ราย  รองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย  ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
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2.  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

2.1  เห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ รายอาจารย์
กาญจนา  สหะวิริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาเกาหลี โดยก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

2.1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธินี  ธรรมชัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  

 

2.1.2  Prof. Dr. Jung Hwan-Seung (ศาสตราจารย์ ดร.ณองส์ ฮวันซึง) 
Faculty of Thai of Oriental Language Hankuk University of Foreign Studies, South Korea 

2.1.3  รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์  เทพกาญจนา คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.2  เห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ราย ดร.สรัญญา 
พัฒนสิน คณะวิเทศศึกษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ โดยก าหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์  พิทยาภรณ์ 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.3  เห็นชอบการก าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

2.3.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธินี  ธรรมชัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  

2.3.2 Prof. Dr. Jung Hwan-Seung (ศาสตราจารย์  ดร.ณองส์  ฮวันซึ ง ) 
Faculty of Thai of Oriental Language Hankuk University of Foreign Studies, South Korea 

2.3.3  รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์  เทพกาญจนา คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.3.4  รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์  พิทยาภรณ์ คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานทางวิชาการรายอาจารย์กาญจนา สหะวิริยะ และราย ดร.สรัญญา พัฒนสิน และอนุมัติการก าหนดรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ  เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 4 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้ 
1. หน้าที่ 3  ข้อ 2.1.1 ราย ดร. เรชา  ชูสุวรรณ ในประเด็นความเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย 

ข้อ 2 ให้แก้ไขค าว่า “แปรผล” เป็น “แปลผล”  
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2. เอกสารหมายเลข 2 แบบเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน    
ทางวิชาการ ราย ดร.สรัญญา  พัฒนสิน ให้แก้ไขต าแหน่งทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จาก     
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์  พิทยาภรณ”์ เป็น “รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์  พิทยาภรณ”์ 

 
5.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 018/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558       
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ทิพยรัตน์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบก าหนด 4 ปี ในวันที่ 30 เมษายน 
2562 นั้น 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระต าแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 
   ที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่ประชุม
ก าหนด 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขตท่ีจะด าเนินการสรรหาคณบดี 

จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
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3.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ  
1)  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ 
2)  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว 
3)  ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงศ์ตระหง่าน   

4.  คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน   
เป็นกรรมการ  

1)  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
2)  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

5.  คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
1)  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6.  ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ 
7.  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 

 

5.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 069/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559       

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 นั้น  

บัดนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และได้รับอนุญาตให้ลาออกแล้ว ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ที่ 1849/2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี  
พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระต าแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 
   ที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ    
   หรือใกล้เคียงจ านวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
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6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่ประชุม
ก าหนด 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

1.  อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขตที่จะด าเนินการสรรหาคณบดี 

จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
3.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ  

1)  ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช   
2)  รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ 
3)  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข 

4.  คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน   
เป็นกรรมการ  

1)  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2)  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

5.  คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
1)  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6.  ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ 
7.  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 

 
5.5  การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง

สาขาวิชาต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 
2561 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดสาขาวิชาให้ตรงตามบัญชี
รายชื่อสาขาวิชาตามประกาศของ ก.พ.อ. ทีป่ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561  

มหาวิทยาลัยจึงเสนอการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1.1  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  รัตนพันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 3302 คณะเภสัชศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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1.2  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง      
เป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 3302 คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 
2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาวิชา
ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาต าแหน่งศาสตราจารย์ ตามท่ีเสนอ 

 

5.6  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง    
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 
2561 ข้อ 4 กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยไม่ระบุ
สาขาวิชาหรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์นี้ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญของผู้นั้น  
อย่างแท้จริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไว้แล้วให้เป็นไปตามเอกสาร     
แนบท้ายประกาศ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่ถือเป็นการข้ามสาขาวิชา อันเป็นเหตุให้ต้องก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 

มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
พิจารณาก าหนดชื่อสาขาวิชาและการเทียบเคียงสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ       
ที่ได้รับแต่งตั้งปัจจุบันให้เป็นชื่อสาขาวิชาตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดตามประกาศ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว   มีมติเห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาและการ
เทียบเคียงสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งปัจจุบันให้เป็นชื่อสาขาวิชา
ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดตามประกาศ ก.พ.อ. จ านวนทั้งหมด 872 ราย แบ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา จ านวน 181 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 691 ราย ดังรายละเอียดในเอกสาร ตามท่ีเสนอ 

 
5.7  การทบทวนกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผน

อัตราก าลังระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 (ครั้งที่ 2) 
ด้วยมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับเงินเดือนของต าแหน่ง  
และจ านวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่    
ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

การก าหนดตามวรรคหนึ่งให้ก าหนดคราวละสี่ปี โดยต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ 
ความไม่ซ้ าซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด” 
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ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 “ข้อ 4 ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี (หรือกว่านั้น) โดยก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์
ความต้องการคณาจารย์เป็นรายวิชาที่ชัดเจน และน ามาก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการ
เป็นรายสาขาวิชาเป็นรายปี”  

และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ต าแหน่งคณาจารย์ประจ าที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ก าหนดว่า 
“ให้ส่วนงานพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้น ๆ ที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ ดังนี้ 

1. เป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นของส่วนงานและเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
มิใช่สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะขออยู่ปฏิบัติงานต่อ 

2. พิจารณาจากภาระงานของส่วนงานเป็นส าคัญ ซึ่งงานนั้น ๆ มีความจ าเป็นและขาดแคลน
ต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อย่างต่อเนื่องประกอบกับคุณสมบัติ ภาระงาน 
และผลงานทางวิชาการ 

3. ส่วนงานจะต้องมีอัตรารองรับส าหรับการให้อยู่ปฏิบัติงานต่อ 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ต าแหน่งคณาจารย์ประจ า
ที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลังตามแผน
อัตราก าลังระยะ 4 ปี 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 379 (9/2559) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 
ได้มีมติอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 รวมทั้งสิ้น 979 อัตรา จ าแนกตามปีงบประมาณ ดังนี้  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     จ านวน  462  อัตรา  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     จ านวน  172  อัตรา  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     จ านวน  176  อัตรา  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     จ านวน  169  อัตรา  
และขอให้มหาวิทยาลัยน าเรื่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเป็นประจ า

ทุกปีนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอการทบทวนกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาม
แผนอัตราก าลัง ระยะ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 (ครั้งที่ 2) ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 663 อัตรา ดังนี้ 

1. จ าแนกตามปีงบประมาณ  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     จ านวน  111  อัตรา  
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- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     จ านวน  171  อัตรา  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     จ านวน  215  อัตรา  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     จ านวน  166  อัตรา  

2. จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง ดังนี้  
- ต าแหน่งวิชาการ   จ านวน  317  อัตรา  
- ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ  จ านวน  346  อัตรา 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกรอบอัตราก าลังพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ตามที่เสนอ 
ทั้งนี้ โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับยุทธศาสตร์การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังจากแนวคิดเดิมที่วิเคราะห์   
จากฐานงานประจ าเป็นแนวคิดที่จะสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย แต่จากข้อมูลกรอบอัตราก าลัง  

มีสัดส่วนอัตราก าลังสายสนับสนุนมากกว่าสายวิชาการ ซึ่งยุทธศาสตร์ในการจัดท ากรอบอัตราก าลังควรให้
สอดคล้องกับพันธกิจ เช่น กรอบอัตราทดแทนจัดสรรคืนในหน่วยงานที่สอดคล้องตามพันธกิจและยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ยกเว้นกรอบอัตราก าลังงานบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดท าข้อมูลอัตราก าลังในภาพรวมทั้งหมด ทั้งอัตรามีคนครอง 
และอัตราว่าง (มีเงิน) ข้อมูลภาพรวมที่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย ทั้งที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และที่จ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ในการขอเพ่ิมกรอบอัตราก าลัง (เพ่ิมกรอบใหม่) ควรจะ
ระบุความจ าเป็นให้ชัดเจน 

3. แนวทางในการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจะต้อง
วิเคราะห์ให้เห็นถึงความจ าเป็น เพ่ือให้สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการขอจัดสรรงบประมาณและเป็นกรอบอัตราก าลัง
ที่สะท้อนกับภาระงานจริงและสามารถจัดสรรงบประมาณตามกรอบอัตราก าลังดังกล่าวได้  

 
5.8  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การแพทย์ 1 หลัง ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแพทย์ 1 หลัง ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณก่อสร้างจ านวน 900,000,000 (เก้าร้อยล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียด
ในรายงานขอจ้าง มอ 350(6.4)/61-7479.1 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นั้น คณะแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. รายงานขอจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณก่อสร้างจ านวน 900,000,000 (เก้าร้อยล้านบาทถ้วน) พร้อมประกาศ
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เชิญชวนทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
โดยก าหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 26 กันยายน 2561 และก าหนดการพิจารณาผลการประกวดราคา ภายในวันที่ 
28 กันยายน 2561  

2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ได้ก าหนดอ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ข้อ 84 การสั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็น
อ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 

1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  200,000,000 บาท 
2) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น  เกิน     200,000,000 บาท 
เนื่องจากการสั่งจ้างในครั้งนี้เกินอ านาจอธิการบดี มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอพิจารณา

อนุมัติสั่งจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้างเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแพทย์ 1 หลัง ณ คณะแพทยศาสตร์ ในวงเงินค่าจ้าง 818,880,000 บาท (แปดร้อยสิบแปดล้าน
แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
จึงขอให้มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบรายละเอียด ขั้นตอนการด าเนินงาน โดยให้สอบถามกรมบัญชีกลาง กระทรวง 
การคลัง เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งให้ปรึกษาหารือกับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและรองอธิการบดี    
ฝ่ายบริหารและการเงิน โดยให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 

6.1  การแต่งตั้ง 
6.1.1  การแต่งตั้งกรรมการประจ าส่วนงาน 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานของคณะที่จัดตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ข้อ 10 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย คณบดี 
รองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา (ถ้ามี) เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ ง
จากคณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย จ านวนและการได้มาซึ่งกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นไปตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2522 โดยอนุโลม  

มหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้งกรรมการประจ าส่วนงาน ดังนี้ 
1. การแต่งตั้ง ดร.รพี  พงษ์พานิช คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะ 

ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  
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2. การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล คณาจารย์ประจ า     
เป็นกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 
2 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติ ตามที่เสนอ 
 

6.2  การให้ความเห็นชอบการก าหนด การขอปรับลด/การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายวิชา และการปรับสาระในหลักสูตรของสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) ก าหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง 
หรือการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและทักท้วง และพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม 
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ นั้น 

สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และวันที่ 10 ตุลาคม 
2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนด การขอปรับลด/การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสูตร การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายวิชา และการปรับสาระในหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการก าหนด/การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1.1 การก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะศิลปศาสตร์ ตามข้อสังเกตของ สกอ. 

1.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 

1.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

1.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 คณะแพทยศาสตร์ 

2.  เห็นชอบการขอปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตร/การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

2.1 การขอปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 
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2.2 การขอปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
เภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

2.3 การขอปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

2.4 การขอปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 

2.5 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 

3.  เห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
3.1 ปรับปรุงรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร

เภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557 ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2558 - 2560  ดังนี้   

เดิม ใหม่ 
895-xxx  วิชาเลือกด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์  
             Humanity or Sociology 4(x-y-z) 
โดยเลือกเรียน 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 
895-107  ประชากรศาสตร์ (Demography) 2(2-0-4)  
895-123  การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียน 
 งานวิชาการ    2(2-0-4) 
             (Information Searching and Academic  

 Writing)  
895-132  ทักษะการสื่อสาร 2(2-0-4)
 (Communication Skills)  
895-231  การพูดในที่ชุมชน         2(1-2-3)              
 (Public Speaking)   
895-321  ปรัชญาจริยะ   2(2-0-4) 
  (Ethical Philosophy)           
895-323  การสร้างสรรค์และผลิตสิ่งพิมพ์    2(1-2-3) 
             (Creation and Production of Printed 
  Materials) 
895-363  การพูดภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 2(2-0-4) 
             (Spoken Thai for Foreigners)   
รวมทั้งรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่จะเพ่ิมเติมในภายหลัง 

895-xxx  วิชาเลือกด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์  
  Humanity or Sociology 4(x-y-z) 
โดยเลือกเรียน 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 
895-107  ประชากรศาสตร์ (Demography) 2(2-0-4)  
895-123  การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียน 
 งานวิชาการ    2(2-0-4) 
             (Information Searching and Academic  

 Writing)  
895-132  ทักษะการสื่อสาร  2(2-0-4) 
 (Communication Skills)    
895-231  การพูดในที่ชุมชน  2(1-2-3)                     
  (Public Speaking)         
895-321  ปรัชญาจริยะ  2(2-0-4) 
 (Ethical Philosophy)       
895-323  การสร้างสรรค์และผลิตสิ่งพิมพ์    2(1-2-3) 
             (Creation and Production of Printed  
  Materials) 
895-363 การพูดภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 2(2-0-4) 
            (Spoken Thai for Foreigners)  
หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ที่จัดเป็นรายวิชาด้านมนุษยศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์ รหัส 895-xxx 
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3.2 ปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เป็นวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาการบริบาล
ทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

เดิม เปลี่ยนแปลงใหม่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
347-203  ชีวสถิติ                                 3(2-2-5) 
             (Biostatistics)  
เรียนภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

หมวดวิชาเลือกเสรี   
347-203  ชีวสถิติ                               3(2-2-5) 
             (Biostatistics)  
เรียนภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

3.3 เปลี่ยนชื่อรายวิชาและเปลี่ยนแปลงเลขภายในวงเล็บของหน่วยกิตของรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และหมวดวิชาเลือกเสรี หลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ส าหรับนักศึกษารหัส 61 
เป็นต้นไปก าหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็นได้เฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 

 3.3.1 เปลี่ยนชื่อรายวิชา  

เดิม ใหม่ 

891-261   ภาษามือไทย 1                3(3-0-6) 
    (Thai Sign Language I)  

891-261   ภาษามือไทย                3(3-0-6) 
              (Thai Sign Language) 

 3.3.2 เปลี่ยนแปลงเลขภายในวงเล็บของหน่วยกิต 

เดิม ใหม่ 
895-135  สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต  3(2-2-5) 
    (Life Aesthetics) 

895-135  สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 3(3-0-6) 
             (Life Aesthetics) 

895-231  การพูดในที่ชุมชน 3(2-2-5) 
     (Public Speaking) 

895-231  การพูดในที่ชุมชน 3(3-0-6) 
     (Public Speaking) 

895-304  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ 
             โครงงานและการวิจัย 3(2-2-5) 
   (Data Analysis Techniques for Project  
             and Research) 

895-304  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ 
             โครงงานและการวิจัย 3(3-0-6) 
   (Data Analysis Techniques for Project  
             and Research) 

4.  เห็นชอบการปรับสาระ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
ให้สอดคล้องกับประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (มคอ.1)   
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 และนโยบายของสภาการพยาบาล โดยปรับ
สาระในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

4.1 ปรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ และตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
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4.2 ปรับเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 

พ.ศ. 2560 และเพ่ิมการบูรณาการเนื้อหาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ตามนโยบายของสภาการพยาบาล 

4.3 ปรับแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 

6.3  การให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการของสภาวิทยาเขตตรัง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) ก าหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง 

หรือการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอ  

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและทักท้วง และพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม 

หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ นั้น 

สภาวิทยาเขตตรัง โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และในคราวประชุมครั้งที่ 

22(3/2561) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชา 948-333 การพิจารณารับประกันภัยและการจัดการ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้เป็นวิชาชีพเลือกของด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย

และการจัดการความเสี่ยง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 เป็นต้นไป 

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป จ านวน 

2 หลักสูตร ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 






