
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ครั้งที่ 403(11/2561) 

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561   
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชวน  หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายสราวุธ  เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
12. อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ  แก้วประดับ
13. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักดิ์  จันทรัตน์
14. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายสมพงษ์  เจริญสุข
15. อาจารย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
16. รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
17. รองศาสตราจารย์พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ยูรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

วาระที่ 2 ร่ าง ร่  าง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 แลว 
ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 404(12/2561) 
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19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
20. ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
22. นางเปญจมาภรณ์  อภิรมย์รักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1.  ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นายวิจิตร  ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.  ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายคมกริช  ชนะศรี 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
11. ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒ ิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
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5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
10. รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 อุตสาหกรรม 

และแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 
13. นางสุวิมล  คงพล ผู้อ านวยการกองกลาง 
14. นายแดง  โฉมทอง ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

และรักษาการแทนผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
15. นางนิษณา  เหมกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล 210 ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.  ดร.บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.  รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บษุบง  ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจง  วิทยวีรศักดิ์ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8.  ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
9.  รองศาสตราจารย์อุษา  เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภิาดา  เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ตันรัตนกุล ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

ยางพาราไทย-จีน 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ  บุญปกครอง ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
14. นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
15. นายผดุงศักดิ์  อรนพ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน  
16. นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
1.  ดร.อัตชัย  เอ้ืออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน  

วิทยาเขตปัตตานี 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี  หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหูัมมัดรอฟลี  แวหะมะ คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
4.  ดร.รอฮานิ  เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
 และรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
2.  ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รักษาการในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 แทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม 

กล่าวเปิดประชุม และได้แนะน ารองศาสตราจารย์อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี อาจารย์
บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ต่อจากนั้น ได้แนะน า   
ดร.อัตชัย เอ้ืออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหม ่
จากนั้นได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  กรรมการที่ขอลาการประชุม  

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จ านวน 12 ราย ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย 
2.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  
3.  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล 
4.  ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช 
5.  นายวิจิตร  ณ ระนอง 
6.  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว 
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7.  ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี 
11. ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ 
12. นายคมกริช  ชนะศรี 
  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 402(10/2561)  
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561   
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

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

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ได้มีโครงการก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแพทย์ จ านวน 1 หลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นอาคารปฏิบัติการวิจัยพ้ืนฐานทางด้าน Biomedical 
Science  Biomedical Engineering  Central Research Lab เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการใช้วัสดุ  ครุภัณฑ์  
และรองรับการขยายงานด้านวิจัยและนวัตกรรมที่มีความก้าวหน้าทันสมัยในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 402(10/2561) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการ
ก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ จึงขอให้มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบรายละเอียด ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน โดยให้สอบถามกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งให้
ปรึกษาหารือกับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายสราวุธ เบญจกุล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน โดยให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น คณะแพทยศาสตร์ได้ชี้แจงการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1.  การให้ความเห็นชอบในหลักการที่จะก่อสร้างอาคาร 
ทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4(12/2559) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 

2559  หัวหน้าภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  
และคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560        
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการการก่อสร้างอาคารวิจัยและนวัตกรรม กรอบแนวคิด สร้างอาคารที่เป็น 
Comprehensive research building สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
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2.  ขออนุมัติพิกัดพ้ืนที่ก่อสร้างและขออนุมัติรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม 
คณะกรรมการผังแม่บทวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 4(1/2560) เมื่อวันที่ 

10 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้คณะแพทยศาสตร์ใช้พ้ืนที่บริเวณบ้านพักคนงานและพ้ืนที่โรงจอดรถบัส    
คณะแพทยศาสตร์เพ่ือก่อสร้างอาคารวิจัยฯ มีชั้นจอดรถและระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร เป็นอาคารสูง 14 - 17 
ชั้น โดยจะถมบ่อบ าบัดน้ าเสียเดิมได้พ้ืนที่ประมาณ 8 ไร่ให้เป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ส าหรับโรงพยาบาล และอนุมัติ
รื้อบ้านพักคนงาน โรงจอดรถ อาคารส านักงานและห้องพักเวร ร.ป.ภ. ซึ่งได้ด าเนินการตามกฎหมายราชพัสดุ      
ซ่ึงรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะได้สั่งด าเนินการ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

3.  การออกแบบอาคาร 
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณส าหรับการออกแบบอาคารวิจัยฯ จ านวน 15,000,000 บาท      
โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเพ่ือใช้ ค านวณ
ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร งบก่อสร้างอาคาร 450 ล้านบาท (ค่าออกแบบ 7.9 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2560 ด าเนินการจ้างออกแบบเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบเมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2560 และได้ตรวจรับแบบงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ราคากลาง 916 ล้านบาทเป็นวงเงิน
ทีค่่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่มีพ้ืนที่ใช้งานหลากหลาย มีห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ
ในระดับ 3 รวมทั้งมีงานในระดับใต้ดินท าให้ราคาค่าก่อสร้างสูง 

4.  อนุมัติงบประมาณกองทุนวิจัยค่าจ้างก่อสร้างอาคาร 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544         

ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่ละกองทุน ข้อ 15(2) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของกองทุน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 2561 ข้อที่ 8 วัตถุประสงค์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย    
8.5 อาคารวิจัยและนวัตกรรม 100,000,000 บาท และตามบันทึกงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์     
ได้เสนอประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร 900 ล้านบาท โดยขออนุมัติ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างในระบบ e-GP และเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบเพ่ืออนุมัติ
งบประมาณ และคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561     
ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร ปี 2561 – 2564 รวม 900 ล้านบาท 

5. ขออนุมัติด าเนินการจ้างก่อสร้าง (e-bidding)  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดผู้มีอ านาจและการมอบอ านาจ ข้อ 6 ผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบได้แก่ผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ข้อ 7 ผู้มีอ านาจด าเนินการตามข้อ 6 หรือผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตาม
ระเบียบนี้จะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้ค านึงถึง
ระดับต าแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ ซึ่งตามค าสั่งมหาวิทยาลัย           
ที่ 1611/2560 ได้มอบอ านาจให้คณบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ ให้มีอ านาจสั่ง แต่งตั้ง มอบหมาย 
อนุญาต อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ รับทราบ และด าเนินการอ่ืนใดทุกกระบวนการที่ก าหนดในระเบียบฯ แต่อ านาจ
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ในการสั่งซื้อสั่งจ้างให้มีอ านาจภายในวงเงินแต่ละวิธี (วิธีประกาศเชิญชวนหรือ e-bidding ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน     
50 ล้านบาท) คณบดีได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีให้มีอ านาจสั่งด าเนินการได้ ซึ่งค าสั่งมอบ
อ านาจไม่ได้ก าหนดวงเงินของอ านาจด าเนินการ แต่คณบดีไม่ได้ใช้อ านาจนั้น (มีการก าหนดวงเงินเฉพาะการ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง) เนื่องจากวงเงินสูงมากจึงเสนออธิการบดี  ซึ่งอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติราคากลาง 
916,643,218.51 บาท 

6.  รายงานผลการจัดจ้างและขออนุมัติสั่งจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดอ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง ข้อ 84 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง 
ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน ดังนี้ 1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200 ล้านบาท      
2) ผู้อ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 200 ล้านบาท และตามบัญชีเอกสารแนบท้ายก าหนดประเภทของผู้มีอ านาจ
เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น (5) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่  สภามหาวิทยาลัย   
คณะแพทยศาสตร์จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารายงานผลการจัดจ้างและขออนุมัติสั่งจ้างตามผลการ
ประกวดราคา e-bidding 818,880,000 บาท  

มหาวิทยาลัยได้ประชุมปรึกษาหารือกับนายสราวุธ เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ว ที่ประชุมมีความเห็ น
ว่าจากการตรวจสอบ คณะแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและถูกต้องตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติให้สั่งจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ 1 หลัง         
ณ คณะแพทยศาสตร์ ในวงเงินค่าจ้าง 818,880,000 บาท (แปดร้อยสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
ตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปจัดท าเอกสารบันทึกการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยให้
มีรายละเอียดประเด็นในการหารือและสรุปความคิดเห็นจากการประชุมดังกล่าว  

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. การก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์จะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ควรจะร่วมกันท างานกับ  
คณะต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางมากขึ้น เช่น การร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย เป็นต้น 

2. ในกรณีที่มีการก่อสร้างอาคารในวงเงินเกิน 200,000,000 บาท ซึ่งเกินอ านาจอนุมัติ
ของอธิการบดีและเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติ ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณามีความรอบคอบ 
สภามหาวิทยาลัยควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนานิติกร
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าว 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  แผนบริหารจัดการด้านการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้น าเสนอแผนบริหารจัดการด้านศึกษา พ.ศ. 2561 - 2565 
ซึ่งมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน 
ภายในปี 2570 และก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ พัฒนาสู่การเป็น Education Hub ในภูมิภาค 

ความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต 
- การเปลี่ยนแปลงของโลกรวดเร็วมาก และคาดการณ์ไม่ได้ 
- ความก้าวหน้าของ Technology ก้าวกระโดด 
- ประชากรวัยเรียนลดลง / สงัคมสูงอายุ 

 - ความต้องการบัณฑิตเปลี่ยน อาชีพใหม่ 
 - Thailand 4.0 - นวัตกรรมที่บูรณาการความรู้ 

- ทักษะที่จ าเป็นในอนาคต 
การจัดการศึกษา ม.อ.  
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีทักษะของพลเมืองโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าสู่ตลาดงานสากล สร้างงานเอง สร้างสรรค์นวัตกรรม ตามนโยบาย Thailand 4.0  
แนวทางการด าเนินงานระยะ 4 ปี  
1. การพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปลาย   
2555 

ให้ความรู้  ปรบัเจตคติ  น าร่อง สนับสนุน   นโยบาย พัฒนา 

• อบรมเชิงปฏิบัติการ 
กลุ่มน าร่อง 

• กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู ้

• ให้ทุนการจัดการจัด
เรียนการสอน /วิจัย 
ในชั้นเรียน 

• ให้ทุนผลิตส่ือการเรียน
การสอน 

• ให้ทุนสนับสนุนการ 
เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
เสนอผลงาน 

• บรรยาย การจัดการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 - Active 
Learning 

• อบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามกลุ่มสาขา 

• กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู ้

• อบรมเชิงปฏิบัติการ 

• กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

• ให้ทุนการจัดการ
เรียนการสอน /
วิจัยในชั้นเรียน 

• ให้ทุนผลิตส่ือ 

• Active Learning 

• WIL 

• สหกิจศึกษา 

• PSU-TPSF 

• อบรม พัฒนา 

• ให้ทุนการจัดการ
เรียนการสอน /
วิจัยในชั้นเรียน 

• ให้ทุนผลิตส่ือ 

 2556  2557 
 2558 - 
 2560 

2561 - 
2565 

ขยายผล สนับสนุน น าร่องหลักสูตรแบบใหม ่

• หลักสูตร OBE 
• หลักสูตรบูรณาการตอบโจทย์

อุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
• หลักสูตรร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม 
• หลักสูตรร่วม Double /joint 

degrees ต่างประเทศ 
• หลักสูตรนานาชาต ิ
• หลักสูตรต่างประเทศใน ม.อ. 
• หลักสูตร ม.อ. ในต่างประเทศ 
• หลักสูตรเพิ่มศักยภาพแรงงาน

ทุกวัย ทุกกลุ่มงาน (non 
degree – Ed. For all) 

• พัฒนาเทคโนโลยีการสอน 
(Online course, MOOC) 

• พัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้าน
การสอนตามกรอบ PSU-TPS 

• Rewarding System → 
Career path 



9 
 

เป้าหมาย: 
1. บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ พร้อมท างาน: ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ สร้างสรรค์

นวัตกรรม การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเข้าใจและอยู่ได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม   
2. เกิดหลักสูตรรูปแบบใหม่ ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  และหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เกิดหลักสูตรบูรณาการ ที่สอนร่วมกันระหว่างศาสตร์/คณะ/วิทยาเขต และหลักสูตร

ร่วมกับหน่วยภายนอกทั้งใน/ต่างประเทศ  
4. เกิดการ shared – mobilized resources ระหว่างคณะ/วิทยาเขต ทั้งทรัพยากร

บุคคล และวัสดุอุปกรณ ์
5. มีระบบ Credit Transfer ให้นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต และระบบ Credit Bank  

ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิต และสามารถออกแบบการศึกษาได้เอง 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อการสอน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
    เป้าหมาย: 

1. มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา/แนะน า ส่งเสริม พัฒนา แสวงหาโอกาส ในด้าน
การศึกษาและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

2. เกิดการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ และการจัดท า Online course และ Massive 
Open Online Course (MOOC) 

3. มีหลักสูตร/รายวิชา ที่สอนออนไลน์ในรูปแบบ MOOC 
4. มีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

3. พัฒนาอาจารย์ 
เป้าหมาย: 
SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบสมรรถนะสากล PSU-TPSF ไม่ต่ ากว่าระดับสอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Active Learning 
    - outcome based education 
    - course design  
    - assessment 
    - WIL /สหกิจศึกษา 
• การผลิตสื่อด้วยเทคโนโลย ี

- การสร้าง storyboard ส าหรับ    
    สื่อแบบ Interactive   
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ LMS2@PSU,   
    PSU MOOC  
  - แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
• หลักสตูรก้าวแรกสู่ครูมืออาชีพ 
    ส าหรับอาจารย์ใหม่  
• ประชุมวิชาการประจ าป ี

 - PSU Education Conference 

  PSU-Teaching Professional    
  Standards Framework  
 
  PSU-TPSF  
 
  ระดับ 1 Fellow Teacher 
  ระดับ 2 Professional Teacher 
  ระดับ 3 Scholarly Teacher 
  ระดับ 4 Mastery Teacher 
 Rewarding System → Career path 
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4. พัฒนานักศึกษา 
เป้าหมาย: 
1.  บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ พร้อมท างาน: ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์

นวัตกรรม การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเข้าใจและอยู่ได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีและถูกต้อง 

และรู้ภาษาที่ 3 เช่น จีน บาฮาซามาเลย์หรืออินโด 
3. นักศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) 

ได้อย่างดี และเท่าทัน 
4. นักศึกษามีอัตลักษณ์ I-WiSe 
5. นักศึกษาเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม อยู่ได้อย่างกลมกลืนและมีความสุข 

5. อ่ืน ๆ 
โครงการ ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข และ ศูนย์กลางการศึกษา ในภูมิภาค 
เป้าหมาย : 

    Medical Hub                                
                                                        ตะวันออกกลาง 
                                                               (บาห์เรน เป็น Hub) 
            Education Hub   

PSU - Centre ในประเทศกลุ่มอาเซียน เช่นประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน  
 

ประเด็นการขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
นโยบาย Top down ที่ชัดเจน เพ่ือสื่อสารทั่วทั้งองค์กร 
1.  นโยบายการเปิด-ปิด-บูรณาการหลักสูตร 
  เปิด   - ต้องมีจุดแข็ง เชี่ยวชาญจริง  
          - ต้องเป็นความต้องการของประเทศ/สังคม/ชุมชน จริง (จากยุทธศาสตร์ชาติ 

การออกแบบ-OBE และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/ร่วมผลิต) 
            - ต้องบูรณาการ ใช้ความรู้ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายศาสตร์/คณะ 
     ปิด   - หลักสูตรที่ล้าสมัย คนไม่เรียน ปิด หรือ ปรับใหม่ 
          - หลักสูตรเหมือน/คล้าย บูรณาการกัน เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
 ปริญญาตรี: non-degree, degree ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทุกช่วงวัย Module  

WIL สหกิจศึกษา Credit Bank - Credit Transfer 
 ปริญญาโท: หลักสูตรพัฒนาต่อยอด วัยท างาน ตรงตามความต้องการ  
 ปริญญาเอก: สร้างผู้น า เก่ง โจทย์เชิงลึก แก้ปัญหาซับซ้อน นวัตกร โจทย์ร่วมกับ

หน่วยงาน ใช้งานได้จริง 
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2.  นโยบายการจัดการศึกษาร่วม หลายคณะ หลายวิทยาเขต: ปรับโครงสร้างที่ท าให้เกิด
การบูรณาการ 

    - สลายพรมแดน คณะ/สาขาวิชา/หน่วยงาน ให้เกิดการไร้ตะเข็บ 
    - เกิด Staff Mobility ภายในมหาวิทยาลัย Student Mobility ระหว่างคณะ/วิทยาเขต 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - การบูรณาการวิชาการเข้ากับกับกิจการนักศึกษา เสริมการพัฒนาทักษะให้นักศึกษา 

3. การบริหารความต่าง คณะเลือกสัดส่วน สายสอน วิจัย:  แยก career path ก าหนดต่าง 
บริหารความต่างตามความเด่นของคณะ สายสอน วิจัย ควรจะมีการทบทวนสมดุล วิจัย-การเรียนการสอน 

4.  การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย โดยมีนโยบายจัดสรรกองทุนการจัด
การศึกษา เพ่ือใช้สนับสนุนให้เกิดขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา 

5.  ระบบ IT เพ่ือสนับสนุนงานด้านฐานข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ ระบบทะเบียน และอ่ืน ๆ 
ที่เชื่อมโยงทุกวิทยาเขต ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการแผนบริหารจัดการ 
ด้านการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามท่ีเสนอ และให้มหาวิทยาลัยไปจัดท ารายละเอียดเพ่ือด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวต่อไป 

ทั้งนี้ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. การสร้างคนดีเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต้องมี

คุณลักษณะพิเศษคือเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาเรียน   
อยู่ในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้องสอนและปลูกฝังความเป็นคนดีให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควร
จะเพ่ิมเติมและเน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มี Critical Thinking Judgment and Decision Making ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีมีความจ าเป็นอย่างมาก 

2. การสร้างนักศึกษาให้มีทักษะด้าน Active Learning และ Digital Learning เป็นเรื่อง
ที่สามารถฝึกฝนได้ แต่เรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากคือการสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดี (Good Citizen)    
ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของ ม.อ. ที่ยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า 
“ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 

3. การปรับโครงสร้างของคณะกับภาควิชาเพ่ือลด Boundary ควรจะรีบด าเนินการ 
รวมทั้งหลักสูตรระหว่างวิทยาเขตที่เปิดสอนในสาขาวิชาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันควรจะจัดท าเป็นหลักสูตรเดียว 
หรือเป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงกัน เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ในปัจจุบันเปิดสอนอยู่ที่วิทยาเขตภู เก็ต 
วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เศรษฐศาสตร์อิสลาม
ที่วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรเกี่ยวกับยางพาราที่เปิดสอนในวิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะด าเนินการให้เป็นรูปธรรมให้มี
ความเชื่อมโยงกับทุกวิทยาเขตจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ส าหรับการจัดตั้งกองทุนจัดการศึกษาต้องคิดการ
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บริหารด้านการเงิน รายรับ รายจ่าย เพ่ือให้การใช้เงินเกิดประโยชน์คุ้มค่า และในส่วนของการจัดตั้งส านักการศึกษา
และนวัตกรรมการเรียนรู้ (Education and Innovation Learning Academy) ต้องเป็นองค์กรที่เน้นการพัฒนา
อาจารย์และปรับกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ 

4. การก าหนดตัวชี้วัดควรจะเน้น Outcome Based Education คือ 1) อัตราการมีงานท า
ของบัณฑิต ม.อ. และ 2) อัตราค่าจ้างบัณฑิตของ ม.อ. ในภาคธุรกิจเอกชนเมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตจากสถาบัน 
อุดมศึกษาอ่ืน ๆ ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 ข้อนี้หากสามารถจัดท าได้อย่างมีระบบและมีความชัดเจน มหาวิทยาลัยสามารถ
น าข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การเปิด-ปิดหลักสูตรต่าง ๆ ได้ 

5. จากข้อเสนอของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานด้านการศึกษา อยากเห็นรายละเอียด   
ในหลายเรื่อง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น เช่น ประเด็นการเพ่ิมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการลด
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีสัดส่วนระหว่างปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกอย่างไร และจะเกิด
ผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ในส่วนของการจัดตั้งกองทุนจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยต้องการ
เงินทุนจ านวนเท่าใดและจะมีเงินทุนได้จากที่ไหน เป็นต้น 

6. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมให้อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับ Andragogy โดยควรจะมี
มาตรการอย่างจริงจังให้อาจารย์เข้าอบรมในเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ 

7. อาจารย์ผู้สอนควรมีทั้งความรู้วิชาการและความรู้ประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ เช่น  
ในสาขาวิชาด้านการเกษตร อาจารย์ต้องลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง เพ่ือน าความรู้และประสบกาณณ์มาพัฒนาการ
เรียนการสอนนักศึกษา เป็นต้น 

8. ในอดีตมีการเปิดภาควิชาและหลักสูตรต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก มี Boundary ระหว่าง
ภาควิชากับหลักสูตร และในอนาคตจ านวนนักศึกษาจะลดลง มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 
มหาวิทยาลัยจะประสบความส าเร็จได้ต้องให้ความส าคัญทั้งดิจิตอล (Digital) และด้านกายภาพ (Physical) 
มหาวิทยาลัยจะต้องมีความชัดเจนว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจะด าเนินงานไปในทิศทางไหน มหาวิทยาลัยจะท างาน
แบบเดิมไม่ได ้ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการท างาน 

9. การก าหนดอัตลักษณ์ของ ม.อ. (Identity) โดยใช้ค าย่อ I-Wise (Integrity, Wisdom, 
Social Engagement) ค่อนข้างเข้าใจยาก ควรมีวิธีการสื่อสารให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าใจเรื่องดังกล่าว 

10. มหาวิทยาลัยต้องปลูกฝังให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมีบทบาทเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1  การแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์  ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช   ศาสตราจารย์อาวุธ ศรีศุกรี            
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหา
ตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจ าคณะจัดท า
แผนพัฒนาคณะ เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์ และใช้ประกอบการพิจารณา
การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ในระหว่างที่คณะยังไม่จัดท าแผนพัฒนาคณะให้ใช้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประกอบการพิจารณาสรรหาคณบดีไปพลางก่อน) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการภายในพบบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์    
เพ่ือชี้แจงรายละเอียด วิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 

4. ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานระดับภาควิชา จ านวน 9 หน่วยงาน ในคณะ
พยาบาลศาสตร์ คือ ส านักงานเลขานุการ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ภาควิชาการพยาบาลสูติ -นรีเวชและผดุงครรภ์ ภาควิชาการ
บริหารการศึกษาพยาบาลและบริการพยาบาล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือจัดด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน 
ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ 
และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ 
หน่วยงานละ 1 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 

5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์  
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ซึ่งประสงค์จะเสนอผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดี  
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
จ านวน 1 ชื่อ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการสรรหาภายใน                 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อ
เบื้องต้นจากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ภายนอก เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาเพ่ือจะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจ านวน 9 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 
3 ราย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมา
สนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะ  
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ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็น
วันสุดท้ายของการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมี
ผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา จ านวน 3 ราย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 

9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประกอบด้วย ผู้ที่เป็นผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสม    
จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561   

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้ ง           
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป   

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์    

ดร.นงนุช  บุญยัง ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 
 

5.2  การแต่งตั้งคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว  ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์  
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ    
ได้ด าเนินการสรรหาตามล าดับ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการประจ าคณะจัดท า
แผนพัฒนาคณะ เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และใช้ประกอบการ
พิจารณาการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (ในระหว่างที่คณะยังไม่จัดท าแผนพัฒนาคณะให้ใช้
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาสรรหาคณบดีไปพลางก่อน) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 

2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนก าหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561  

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการภายในพบบุคลากรคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  
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4. ออกหนังสือแจ้งให้คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมประสานงานประชุมผู้ปฏิบัติงาน      
ในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพ่ือจัดด าเนินการให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม กลุ่มละไม่เกิน 3 ชื่อ  และคัดเลือกผู้แทน
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหา
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการสรรหาฯ (ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 3 คน 
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 3 คน รวม 6 คน) โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 

 5. ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่องเที่ยว ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
พลังงาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระบบโลก หัวหน้าสถานวิจัยพ้ืนที่ชุ่มน้ าและหัวหน้าสถานวิจัยสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เสนอชื่อผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม คนละ 1 ชื่อ และให้ข้อมูลต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 

 6. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สังกัดคณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติงานในคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561  
ซ่ึงประสงค์จะเสนอผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี 
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ชื่อ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 

 7. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการสรรหา 
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 

8. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อ
เบื้องต้นจากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ภายนอก เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ   
การจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 6 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญ    
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 4 ราย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 

9. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้ว    
มาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดท าแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การน าแผนพัฒนาคณะ
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีผู้ตอบรับการ
เชิญมาสนทนา จ านวน 2 ราย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 

 10. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา ในฐานะที่จะมาด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยน าเสนอแนวทางการบริหารคณะ และ กลยุทธ์การน าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
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ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และท่ีเป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสม
จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
2561 เป็นต้นไป  

ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 

 
5.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 064/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559   
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นั้น ต่อมารองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม ได้ยื่นหนังสือ
ลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2561 และได้รับอนุญาตให้ลาออกแล้ว 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2117/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 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 
6. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นเลขานุการ 
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การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่ประชุม
ก าหนด 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขตท่ีจะด าเนินการสรรหาคณบดี 

จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
3.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ  

1)  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว 
2)  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบ ารุงสุข 
3)  รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ 

4.  คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน   
เป็นกรรมการ  

1)  คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2)  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   

5.  คณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในสาขานั้น ๆ หรือใกล้เคียง จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
1)  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6.  ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ 
7.  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 

 

5.4  การพิจารณาผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) 
ตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  

ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และตามความในข้อ  5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดไว้ว่า 
คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคน แต่ไม่เกินสามสิบห้าคน และมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหาผู้เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2559 และได้เสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 387(7/2560) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 
และครั้งที่ 393(1/2561) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 พิจารณา ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ     
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การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
ที่ 045/2560 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 005/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2561 รวมจ านวน 33 คน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบการเสนอให้ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปี 2551 ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่ น 
ตั้งใจในการเข้ามาท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีเครือข่ายในการท างานกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย จึงเป็น
บุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง ดร.ชาติชาย  
นรเศรษฐาภรณ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) ตามท่ีเสนอ 

 
5.5  เสนอผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ 
พ.ศ. 2557 ข้อ 6 ก าหนดให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงาน
ของผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดต่อส านักวิจัยและพัฒนาเพ่ือกลั่นกรองก่อนน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
โดยผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์จะต้องด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (Professor) 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (Emeritus Professor) หรือผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ที่มีชื่อเสียงและมีจริยธรรมเป็นที่ยอมรับ 
มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญการวิจัยระดับโลก มีต้นสังกัดแน่นอนและเป็นสถาบันหรือองค์กรที่มี
ชื่อเสียงในระหว่างการด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย  

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้เสนอชื่อ Professor Dr.Shabbir H. Gheewala เพ่ือขอ
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์
กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor) ได้พิจารณากลั่นกรองชื่อพร้อมประวัติและผลงาน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง Prof. Dr.Shabbir 
H. Gheewala จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ โดยมี
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี ตามท่ีเสนอ 

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการด าเนินการเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ เนื่องจาก Prof. Dr.Shabbir H. Gheewala เป็นบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดังนั้น ม.อ. ควรขอความร่วมมือกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
โดยตรง เพ่ือขอความช่วยเหลือหรือสร้างความร่วมมือทางวิชาการมากกว่าการติดต่อประสานงานด้วยเอกสาร  
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5.6  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....  

ตามที่ ก.พ.อ. ได้มีหลักเกณฑ์พิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และตามมาตรา 63 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

 ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าร่างข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่ มหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างข้อบังคับดังกล่าวขึ้นส าหรับใช้เป็นการ
ชั่วคราว เพ่ือให้การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะท างานกลั่นกรอง
ร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว  

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์      
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ให้ใช้เป็นการชั่วคราว ตามท่ีเสนอ 

ส าหรับการจัดท าร่างข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าและเหมาะสม
สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยรีบด าเนินการยกร่างข้อบังคับ
ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาภายในระยะเวลา 1 ปี  

 
5.7  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งผู้อ านวยการ 

พ.ศ. .... 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และลักษณะต้องห้ามของผู้อ านวยการ ดังนี้  
มาตรา 38 รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ

ส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ต้องส าเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

(1) ได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  

(2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัย รับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  
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(3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ต้องมี 
คุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 45 วรรคสาม ผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนงานนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 38 

วรรคห้า หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการ           
รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งผู้อ านวยการ 
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561    
และคณะท างานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าวแล้ว  โดยร่างข้อบังคับดังกล่าวมี
สาระส าคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณสมบัติอ่ืน และลักษณะต้องห้ามของผู้อ านวยการ และการด าเนินการแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการ เป็นต้น 

 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งผู้อ านวยการ พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. ในการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เช่น ร่างข้อบังคับฯ ควรจะมี

รายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าเรื่องดังกล่าว และควรมีข้อมูลเปรียบเทียบจากข้อบังคับเดิม รวมทั้ง
ควรจะมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมคณะท างาน
กลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

2. ระบบโครงสร้างของมหาวิทยาลัยควรจะมีการบริหารจัดการที่มีความหลากหลาย 
เนื่องจากการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานอาจจะมีการด าเนินงานในลักษณะเฉพาะและมีบริบทที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรให้อิสระในการบริหารจัดการแก่หน่วยงานและต้องมีการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง
ไปสู่หน่วยงานย่อย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของผู้บริหาร เนื่องจากการด าเนินงานของหน่วยงาน
ย่อยอาจจะมีการด าเนินงานที่แตกต่างกัน บางหน่วยงานมีลักษณะการด าเนินงานที่เป็นอิสระ เช่น สถาบันวิจัย
เฉพาะเรื่อง และบางหน่วยงานมีการด าเนินงานในลักษณะที่เป็นหน่วยงานส่วนกลางเพ่ือรองรับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ซึ่งค าจ ากัดความของค าว่าสถาบัน/ส านักในร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งผู้อ านวยการ พ.ศ. .... 
ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน      
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ของผู้อ านวยการ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม โดยหากผู้อ านวยการไม่ผ่านการประเมิน อธิการบดีควรจะมีอ านาจ  
ในการบริหารจัดการและมีสิทธิ์ ที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือถอดถอนได้ ซึ่งอาจจะท าให้การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
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 และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จากคณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย จ านวนและการได้มาซึ่งกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นไปตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2522 โดยอนุโลม  

มหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้งกรรมการประจ าส่วนงาน ดังนี้ 
1. การแต่งตั้งอาจารย์ธิษณา  อิงคศรี คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ า 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 
2. การแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะพาณิชยศาสตร์และการ

จัดการ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  เยี่ยมค านวณ 
2) อาจารย์จงกลนี  รุ่งเรือง 

3. การแต่งตั้ง ดร.จุฬาลักษณ์  โชคไพศาล คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ า
คณะการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 

ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติ ตามที่เสนอ 
 

6.2  การให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการศึกษา การขอเพ่ิม และการขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสภาวิทยาเขตปัตตานี 

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

สภาวิทยาเขตปัตตานี โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 และเม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 
2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการการปรับแผนการศึกษา การเพ่ิม และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตามการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ส าหรับนักศึกษา
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

2. เห็นชอบการเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวน 3 หลักสูตร  ดังนี้ 

3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษายุโรป (แขนงวชิาภาษาฝรัง่เศส) หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

3.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการขอชะลอการรับนักศึกษาของสภาวิทยาเขตภูเก็ต 

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 

สภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 17(3/2561) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และการชะลอการรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะวิเทศศึกษา 
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1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะวิเทศศึกษา 

2.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1 อาจารย์พรณรงค์  อ่อนชาติ * คงเดิม 
2 อาจารย์ภทรธร  เอ้ือกฤดาธิการ* ดร.ธนิตา  อารีรบ* 

คุณวุฒิ:  - ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
  2557 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม* คงเดิม 

4 ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล* คงเดิม 

5 ดร.วิลาสินี  ศรีพรหม* คงเดิม 

หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  วงศ์นิรามัยกุล* คงเดิม 
2 ดร.ธนิตา  อารีรบ* ดร.จันทินี  บุญชัย* 

คุณวุฒิ:  - Ph.D.(Environmental Management),  
  University of Queensland, 
  Australia, 2556 

3 Dr.Raymond Jame Ritchie* คงเดิม 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา  ศรีชัย ดร.สุภัสรา  ขุนศร ี

คุณวุฒิ:  - Ph.D.(Environment & Earth Science),  
  University of Texas at Arlington,  
  2558 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน  บุญถวิล คงเดิม 

หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

http://web1.phuket.psu.ac.th/emeeting_academic/images/files/88-60/5.2.pdf
http://web1.phuket.psu.ac.th/emeeting_academic/images/files/88-60/5.2.pdf
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2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  วงศ์นิรามัยกุล* คงเดิม 

2 ดร.ธนิตา  อารีรบ* ดร.จันทินี  บุญชัย* 
คุณวุฒิ:  - Ph.D.(Environmental Management),  

  University of Queensland, 
   Australia, 2556 

3 Dr.Raymond Jame Ritchie* คงเดิม 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา  ศรีชัย ดร.สุภัสรา  ขุนศร ี

คุณวุฒิ:  - Ph.D.(Environment & Earth Science),  
  University of Texas at Arlington,  
  2558 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน  บุญถวิล คงเดิม 

หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิเทศศึกษา 
ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1 อาจารย์ปุญชิดา  แสนพิทักษ์* คงเดิม 
2 อาจารย์เนติมา  บูรพาศิริวัฒน์* คงเดิม 

3 Miss Kim Jihyun Miss Ha Goune 
คุณวุฒิ:  - M.Ed  Korean Language Education  

  as a Foreign Language 

4 Miss Lee Myung Hee Mr. Ahn Chang Soon 
คุณวุฒิ:  - M.Ed. Korean Language Education 

5 Mr. Dean Lorne McMillan Ms. Rut Toronell Ballber 
คุณวุฒิ:  - MIC&DHA Master in international  

  Cooperation for Development 
  and Humanitarian Aid 

6 ดร.เอมีล่า  แวอีซอ คงเดิม 

หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ:จีน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิเทศศึกษา 
ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1 อาจารย์รัตติยาภรณ์  ทองย่น* คงเดิม 

2 Ms. Wang Yi คงเดิม 
3 อาจารย์จิรเมธ  รุ่งเรือง คงเดิม 

4 อาจารย์ภุชพงศ์  พันธุ์เถกิงอมร คงเดิม 
5 Mr. Christopher Mark Dilts อาจารย์เรืองฉาย  เรืองยังมี 

คุณวุฒิ:  - Master of International Business 

หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1 อาจารย์กุลวรรธน์  เชาวนวาที ดร.คมสันต์  กาญจนสิทธิ์ 
คุณวุฒิ:  - Ph.D. (Electrical Engineering),  

  Heriot-Watt University, U.K., 2558 

2 อาจารย์อัมรินทร์  ดีมะการ ดร.กฤตศิลป์  ศิลานนท์ 
คุณวุฒิ:  - ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 

3 ดร.กรวิทย์  พฤษชัยนิมมิตร* คงเดิม 

4 ดร.อดิศักดิ์  อินทนา* คงเดิม 
5 อาจารย์มนชนก  ทองเทพ คงเดิม 

หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. เห็นชอบการชะลอการรับนักศึกษาเข้าศึกษา ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา     
จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ในปีการศึกษา 2561 คณะวิเทศศึกษา 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 

 

6.4  การเปิดรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย 

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

สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเปิดรายวิชา 935-401 สหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ (Cooperative Education for 
International Students) จ านวน 8(0-32-0) หน่วยกิต เป็นรายวิชากลางของทุกคณะ ทุกหลักสูตรในวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป    
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตเิห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินการทางวินัย จ านวน 1 ราย 

ด้วยนางสาวดวงยิหวา อุตรสินธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ 
มีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องมิได้มาปฏิบัติงานและเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นั้น คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนกรณีดังกล่าว 
ซึ่งนางสาวดวงยิหวา อุตรสินธุ์ ได้ให้ถ้อยค าโดยยอมรับว่าไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักรในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 
15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยไม่ได้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือเดินทางออกนอก

ราชอาณาจักรเพ่ือไปดูแลคู่หมั้นที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและพักรักษาตัวอยู่ ณ รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเชื่อโดย
สุจริตว่าช่วงระยะเวลาดังข้อกล่าวหาเป็นช่วงเวลาปิดภารเรียนไม่มีภาระงานสอนจึงไม่กระทบต่อการท างาน    
และในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังประสานดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย    
อย่างร้ายแรงแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าการกระท าดังกล่าวของนางสาวดวงยิหวา อุตรสินธุ์ 
ไม่ถือเป็นการละท้ิงหน้าที่ในส่วนการเรียนการสอนโดยไม่มีเหตุอันสมควรอันเนื่องจากในการลงเวลาของบุคลากร
สายวิชาการของคณะรัฐศาสตร์มีความยืดหยุ่นโดยใช้วิธีลงเวลาปฏิบัติงานย้อนหลังในบัญชีลงเวลาได้ตลอดเวลา   

แต่กรณีเดินทางออกนอกราชอาณาจักรการกระท าดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบแผน
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 6(3) ของบังคับฯ ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 ซึ่งเห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากนางสาวดวงยิหวา อุตรสินธุ์ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จึงเห็นควรยุติเรื่อง 

 

ที่ประชุมรับทราบการยุติเรื่องการลงโทษภาคฑัณฑ์ รายนางสาวดวงยิหวา อุตรสินธุ์ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ แล้ว ตามที่เสนอ 
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7.2  รายงานสรปุการสัมมนาสภามหาวิทยาลยั เรื่องแนวทางการปฏิบัติหนา้ที่ของสภามหาวิทยาลัย 
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2561 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสัมมนาสภามหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 - 27 
ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา และขนอมซันไรส์ รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้แนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารบุคคล และด้านการเงินและทรัพย์สิน 
และเพ่ือให้ได้แนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารที่เหมาะสมกับการบริหารงานแบบมหาวิทยาลัย
หลายวิทยาเขต ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นผ่านกระบวนการ World Cafe ไดมี้ข้อสรุปให้มีคณะกรรมการเพ่ิมข้ึน 
4 คณะ คือ 1) คณะกรรมการนโยบายวิชาการ มีบทบาทหน้าที่เป็น Think Tank ในการวางยุทธศาสตร์ และก าหนด
นโยบายเพ่ือยกระดับคุณภาพด้านวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิต 2) คณะกรรมการนโยบาย
บริหารบุคคล มีบทบาทหน้าที่เป็น Think Tank ในการวางยุทธศาสตร์ และก าหนดนโยบายด้านการบริหารบุคคล 
3) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มีบทบาทหน้าที่เป็น Think Tank ในการวางยุทธศาสตร์และก าหนด
นโยบาย ด้านการเงินและทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เงิน และเพ่ิมเสถียรภาพด้านการเงินและการคลัง
ของมหาวิทยาลัย และ 4) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล มีบทบาทหน้าที่ในการติดตามประเมินผล 
โดยเน้น Accountability และ Compliance and Audit นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้น าเสนอโมเดลโครงสร้าง
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณา และเพ่ือให้
ก าหนดโครงสร้างของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนและถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด สภามหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ง
คณะท างานพิจารณาโครงสร้าง ประกอบด้วย  

1) ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล    ที่ปรึกษา  
2) อธิการบดี    ประธาน  
3) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ  รองประธาน  
4) รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต    กรรมการ  
5) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
6) ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
 

ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้อธิการบดีน าประเด็นเรื่องการ
แต่งตั้งกรรมการนโยบายวิชาการ คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล และคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินไปพิจารณาเพ่ิมเติมว่าควรจะแต่งตั้งกรรมการชุดใดเพ่ิมเติม รวมทั้งพิจารณาการจัดโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้
ดังนี้ 

1. ประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผล เดิมมหาวิทยาลัย   
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
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ในเชิง Financial Audit, Conformance Audit และ Performance Audit หากจะน าเรื่องการประเมินผล   
เข้าไปรวมกับการตรวจสอบ อาจจะท าให้เพ่ิมกระบวนการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องการเงิน
และบัญชี ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาแยกการประเมินผลออกไปต่างหาก ซึ่งจะท าให้บริหารจัดการ    
ได้ง่ายกว่า อีกท้ังหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยตรง  

2. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะมีระเบียบวาระเข้ามาให้พิจารณาเป็นจ านวนมาก 
อาจจะท าให้มีระยะเวลาน้อยลงในการพิจารณาเรื่องที่มีความส าคัญ ดังนั้น การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
เป็นกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการ จะท าให้กรรมการนโยบาย  
ชุดต่าง ๆ ท างานได้ดียิง่ขึ้น 

3. ส าหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยอาจจะปรับให้มีการประชุมทุก 2 เดือน         
โดยระหว่างนั้นอาจจะให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ พิจารณากลั่นกรองเรื่อง เช่น คณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สินที่จะช่วยพิจารณาเรื่องรายรับ -รายจ่าย สภาพทางการเงิน และงบประมาณ      
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายจะมีบทบาทในการออกนโยบาย ก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ      
และตัดสินใจในภาพรวม  

 
7.3  รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 17(3/2561) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 

ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตภูเก็ตได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุม
ครั้งที่ 17(3/2561) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร การขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร การขอชะลอการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท และรายงานแผนสนับสนุนทาง
การเงินจากหน่วยงานภายนอกของวิทยาเขตภูเก็ต เป็นต้น 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.4  รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 21(2/2561) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 
ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรังได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุม

ครั้งที่ 21(2/2561) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน 
จังหวัดตรัง ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปี 2558 - 2561 ในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ทิศทางการด าเนินงานของวิทยาเขตตรัง ผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ผลการด าเนินงานด้าน  
การวิจัย ผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ และผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเ ล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561            
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ การปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ การงดรับนักศึกษาและงดรับการประเมิน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ปีการศึกษา 2560 
เป็นต้นไป การงดรับนักศึกษาและงดรับการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์




