ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 408(4/2562)
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
ร่าง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครั้งที่ 407(3/2562)
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา
2. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
3. ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข
5. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
6. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
7. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
8. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
9. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
10. นายวิจิตร ณ ระนอง
11. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
12. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
13. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี
14. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
15. นายกสมาคมศิษย์เก่า
นายสมพงษ์ เจริญสุข
16. อธิการบดี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ
17. ประธานสภาอาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์
18. ประธานสภาพนักงาน
นายคมกริช ชนะศรี
19. นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
20. รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
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21. รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
23. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
24. ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
26. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
27. ดร.สมพร ช่วยอารีย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุวรรณโณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
30. นางเปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์
31. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
32. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง
33. ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางสุวิมล คงพล
34. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางปัทมา กาญจนพงศ์
ผู้มาประชุมไม่ได้
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
2. นายสราวุธ เบญจกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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3.
4.
5.
6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม

7. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
8. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล
11. รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี
12. ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
14. รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร วรกุล
15. ดร.สินาด ตรีวรรณไชย
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล
17. รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์
18. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
19. รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม
20. ดร.มูอัสซัล บิลแสละ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์
24. ดร.ชูศักดิ์ ชูศรี
25. นายสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต
26. นายแดง โฉมทอง
27. นางนิษณา เหมกุล
28. นายนิติธร ชำนาญเมือง
28. นายผดุงศักดิ์ อรนพ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
และรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน
วิทยาเขตปัตตานี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิเทศศึกษา
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และรักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และเนื่องจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ถึงแก่อสัญกรรม
ประธานที่ประชุมจึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันยืนไว้อาลัย ต่อจากนั้น
ได้แนะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุวรรณโณ คณาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยใหม่ และได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 กรรมการที่ขอลาการประชุม
ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
2. นายสราวุธ เบญจกุล
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 406(2/2562)
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ความคืบหน้าการดำเนินงานของกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ได้นำเสนอความ
คืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
3.1.1 ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
2 ครั้ง คือ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 และในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
28 เมษายน 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่มาของประเด็น
ที่คณะกรรมการจะพิจารณา ขอบเขตของคณะกรรมการ และประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการจะพิจารณาในการ
กำหนดนโยบาย เป็นต้น
3.1.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน 2 ครั้ง คือ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 และในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การบริหาร
การลงทุนทางการเงินของมหาวิทยาลัย การกำหนดวงเงินการลงทุน และการบริหารการลงทุน เป็นต้น
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3.1.3 ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล
คณะกรรมการนโยบายบริห ารบุคคลได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
บริหารบุคคล ครั้งที่ 2(2/2562) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ ประเด็นจุดอ่อนของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และประเด็นความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย เป็นต้น
3.1.4 ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผลได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการหารือสร้าง
ความชัดเจนในกรอบหน้าที่งานเพิ่มเติมที่จะเป็นการให้นโยบายเพื่อการวางระบบการประเมินผลในภาพรวม
การนำผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้ให้บรรลุยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
การวางระบบกลไกประเมินอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงาน การวางระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการ
ติดตามและประเมินผลภาพรวมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวางระบบการสื่อสารผลการประเมินเพื่อการพัฒ นา
และการอภิปรายกรอบการวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
3.1.5 ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานคลังสมองยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย (Think tank)
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 406(2/2562) เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2562 ในระเบียบวาระเรื่องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานคลังสมองยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (Think Tank)
เพื่อทำหน้าที่เป็นเวทีระดมความเห็น ที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
ก้าวข้ามข้อจำกัดในรูปแบบวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ ไปสู่การสร้างวิถีวัฒนธรรมใหม่ที่สามารถสอดรับกับการ
เปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ คณะทำงานคลั งสมองยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้มี
การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบจัดการศึกษาใหม่
เพื่อตั้งรับอนาคต ลักษณะการบริหารงานช่วงเปลี่ยนผ่าน และความเป็นหนึ่งเดียวกันของวิทยาเขตโดยใช้ Digital
Platform
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติ เห็นชอบการรายงานความคื บหน้า
การดำเนินงานของกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1. คณะกรรมการนโยบายวิชาการ
1.1 ประเทศไทยยังมีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา เพราะฉะนั้นการที่ ม.อ. จะมี
ความยั่งยืนได้ต้องเน้นคุณภาพเป็นหลักทั้งคุณภาพด้านการสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และ
คุณภาพด้านการวิจัยทั้งการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) และการวิจัยตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
(Agenda Based) เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น
1.2 ม.อ. มีจุดแข็งในด้านนวัตกรรม มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้เพื่อหารายได้และ
ช่วยชุมชน เช่น นวัตกรรมด้านการเกษตร ยางพารา เป็นต้น
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1.3 ม.อ. ต้องทำให้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกั น
อย่างมีความสุข เกิดทักษะสังคม (Social Skills)
1.4 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น การผลิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว
1.5 ม.อ. ได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลาในการจัดทำแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดสงขลา ม.อ. ควรจัดทำเป็นต้นแบบกรอบการพัฒนาพื้นที่ที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วน
โดยให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ตลอดจนอาจจะขยายไปยังวิทยาเขตต่าง ๆ
2. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
2.1 ในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีมูลนิธิที่เป็นนิติบุคคลคือ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีกองทุนต่าง ๆ ในอนาคตมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายดูแลระบบบัญชี
มหาวิทยาลัย บัญชีมูลนิธิ นอกจากนี้ ต้องมีการจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
จำนวนมากไปฝากกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด การจัดการความเสี่ยงที่ดิน
และทรัพย์สินต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ บางพื้นที่หากไม่ใช้ประโยชน์จะเป็นปัญหา เช่น
การใช้พื้นที่ทุ่งไสไช อำเภอไชยาของวิ ทยาเขตสุราษฎร์ธานี พื้นที่ที่ตำบลสะพานหินของวิทยาเขตภูเก็ต การใช้
พื้นที่ที่ได้รับคืนจากไปรษณีย์ของวิทยาเขตหาดใหญ่ และพื้นที่เช่าที่ดินการรถไฟที่กรุงเทพฯ เป็นต้น
2.3 มหาวิทยาลัยต้องมีระบบการเงินที่ดี มีระบบบัญชีที่ถูกต้องได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
การที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้แจ้งข้อมูลว่าระบบบัญชีของ ม.อ. ไม่เป็นที่ยอมรับได้สะท้อน
ปัญหาระบบบัญชีของ ม.อ.
2.4 มหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลด้านการเงินของทุกคณะ/หน่วยงาน หลายคณะมีเงิน
จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องมีระบบธรรมาภิบาลในการบริหารเงินดังกล่าวที่ชัดเจน
2.5 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้นำเงินรายได้จำนวนมากฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยง มหาวิทยาลัยควรกำหนดวงเงินหรือเพดานเงิน
ที่จะฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรจะกระจายความเสี่ยงในการ
ลงทุน มีเพดานในการลงทุน จัดลำดับ และในระยะยาวควรนำไปลงทุนในกองทุนเพิ่มขึ้น
2.6 มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรทั้งอาจารย์ อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ หากมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน และมีการแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะทำให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หากจะมีการลงทุนในที่ดินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยควรมีการขอความเห็น
จากบริษัท จะทำให้การลงทุนตรงกับความต้องการของตลาดและความต้องการของมหาวิทยาลัย
2.7 มหาวิทยาลัยควรจะศึกษาวิจัยระบบการบริหารการเงิน (Financial Management)
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรูปแบบใหม่ในการบริหารการเงินที่ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2.8 มหาวิทยาลัยควรจะมีนโยบายการใช้เงิน และควรระมัดระวังหมวดเงินเดือน
ค่าจ้างบุคลากร ซึ่งหากค่าใช้จ่ายเงินหมวดนี้มีจำนวนสูงมากจะเกิดผลกระทบกับงบพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งหลาย
มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายงบประมาณด้านการวิจัยไว้อย่างชัดเจน เช่น งบวิจัยไม่ต่ำกว่า 20% ของงบประมาณ
เป็นต้น
3. คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล
3.1 การจ้างอาจารย์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยรวมแล้วค่าตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยยังด้อยกว่าระบบข้าราชการ ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถดึงดูดคนเก่งเข้าระบบ ซึ่งจะทำให้เกิด
ความอ่อนแอในระยะยาว ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมียุทธศาสตร์การแก้ปัญหาดังกล่าวในระยะยาว
3.2 องค์กรจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องมีคนเก่ง ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
นอกจากเงินเดือนแล้ว มหาวิทยาลัยควรมีสวัสดิการอื่น ๆ ที่สร้างความมั่นคงให้แก่อาจารย์
4. คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล
4.1 ขอให้คณะกรรมนโยบายติดตามและประเมินผลไปพิจารณาวางระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีที่ดำรงตำแหน่งวาระครึ่งเทอม โดยเป็นการประเมินเพื่อพัฒนา
5. คณะทำงานคลังสมองและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Think tank)
5.1 ในเอกสารประกอบการพิจารณาควรปรับปรุงแก้ไขคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ และการพิจารณาผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2562
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 405(1/2562) เมื่อวันที่ 12
มกราคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย
อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุล ละวณิช ย์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ
และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ นั้น คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 ได้ดำเนินการ ดังนี้
1. ทำหนังสือแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน และผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2560 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งประวัติและผลงานไปยังกรรมการและเลขานุการ
ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562
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2. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ และอนุมัติการมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังนี้
1. การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์
1.1 พระบรมวงศานุวงศ์
1) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
2) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จีนศึกษา)
(คณะวิเทศศึกษา)
3) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(คณะทันตแพทยศาสตร์)
1.2 ราชวงศ์ต่างประเทศ
1) สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์)
(คณะทรัพยากรธรรมชาติ)
2. การมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ราย
2.1 นายกัมพล ตันสัจจา
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประเภททั่วไป
(คณะวิทยาการจัดการ)
2.2 แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิติวิทยาศาสตร์)
ประเภททั่วไป
(คณะวิทยาศาสตร์)
2.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประเภทวิชาการ
(คณะแพทยศาสตร์)
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2.4 Dr.Petra Chaloupková
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน)
ประเภททั่วไป
(คณะทรัพยากรธรรมชาติ)
2.5 Prof.Dr.Jacobus (Jacques) Wilhelmus Maria Noordermeer
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ประเภทวิชาการ
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

มีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ

5.2 การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 63(2/2562) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเกี่ยวกับ
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
1. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
1.1 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 10 ราย ดังนี้
1.1.1 อาจารย์อิทธิชัย ศักดิ์อรุณชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาท
ศัลยศาสตร์ รหัส 2153 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.2 ดร.สุธิตา ชูสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากำหนดการ
เชิงคณิตศาสตร์ รหัส 0108 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.3 ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รหัส 5501 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.4 อาจารย์สุวนาถ ทองสองยอด พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รหัส 6105 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์
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1.1.5 ดร.เทียนทิพย์ ไกรพรม พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รหัส 5114 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21
กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.6 ดร.เสาวภา ด้วงปาน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
พืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ รหัส 5103
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.7 ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ภาควิชา
เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์ รหัส 1810 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.8 ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
เคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รหัส 0145 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่
1.1.9 ดร.อุทิศ สังขรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
สารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา รหัส 6110
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.10 ดร.รอฮานิ เจะอาแซ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ รหัส 3701 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.2 อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลภา พฤกษานุศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ์ รหัส 2174 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร เรืองช่วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่ง
เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง รหัส 5502 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รหัส 0104 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561
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1.3 อนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.3.1 รองศาสตราจารย์กมลวิช เลาประสพวัฒนา ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ รหัส 2181 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.3.2 รองศาสตราจารย์ลัดดา เหมาะสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ รหัส 2181 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.4 อนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จำนวน 1 ราย ดังนี้
1.4.1 ศาสตราจารย์อุ่นใจ กออนันตกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) รหัส 2174 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม
2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.5 ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
สารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็น ศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์
รหัส 6106 อนุสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ รหัส 610603
1.5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
เทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2
สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ รหัส 0165
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จำนวน 10 ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือน
ขั้นสูง จำนวน 1 ราย และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการเสนอ
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย
2.1 เห็นชอบการกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จำนวน 8 ราย ดังนี้
2.1.1 อาจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช ่ว ย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 6101 กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 ราย
ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2) รองศาสตราจารย์
ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2.1.2 ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง คณะนิติศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากฎหมายมหาชน รหัส 6702 กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) รองศาสตราจารย์ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำรอง)
2.1.3 ดร.กฤตณะ พฤกษากร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รหัส 1804 กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงาน
ทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.อลิส ชาร์ป สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำรอง)
3) รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำรอง)
2.1.4 ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ รหัส 1801 กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผล
งานทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยะจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.1.5 ดร.ธเนศ ปานรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 1806 กำหนดผู้ทรงคุ ณวุฒ ิ ฯ เพื่อประเมิ นผลงาน
ทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำรอง) 3) รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ
ไชยจารุวณิช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำรอง)
2.1.6 อาจารย์มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ รหัส 7116 กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผล
งานทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิบรอเหม เต๊ะเห คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แซมซู เจะเลง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ฟาฏอนี 3) รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกษียณ)
2.1.7 ดร.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ รหัส 7116 กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงาน
ทางวิชาการ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิบรอเหม เต๊ะเห คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ฟาฏอนี 3) Assoc. Prof. Dr. Shamsul Jamili Bin Yeob Department of Arabic Language
and Literature, Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International
Islamic University Malaysia 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (เกษียณ)
2.1.8 ดร.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน รหัส 7115 อนุสาขาวิชาภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ รหัส 711501
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กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตั้งยืนยง
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พฤกษ์พงศ์รัตน์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.2 เห็น ชอบการกำหนดรายชื ่ อผู้ ทรงคุ ณวุฒ ิเป็ นผู้ ทรงคุ ณวุ ฒ ิใ นบั ญชีร ายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 22 ราย ดังนี้
2.2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.2.3 รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.2.4 รองศาสตราจารย์ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.2.5 รองศาสตราจารย์ ดร.อลิส ชาร์ป สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.2.6 รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.2.7 รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.2.8 รองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.2.9 รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยะจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.2.10 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.2.11 รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.2.12 รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.2.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิบรอเหม เต๊ะเห คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2.2.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แซมซู เจะเลง คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2.2.15 รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
2.2.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ สถาบันอิสลามและ
อาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2.2.17 Assoc. Prof. Dr. Shamsul Jamili Bin Yeob Department of Arabic
Language and Literature, Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International
Islamic University Malaysia
2.2.18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
2.2.19 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตั้งยืนยง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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2.2.20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พฤกษ์พงศ์รัตน์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2.2.21 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
2.2.22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
ผลงานทางวิชาการรายอาจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ดร.กฤตณะ พฤกษากร ดร.อัจฉรา
ธรรมรัตน์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ อาจารย์มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ ดร.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง ดร.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ
และเห็นชอบการกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงาน
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 16 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการเสนอ
5.3 การแต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ตามที่ส ภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขต
ภูเก็ต ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการสรรหาตามลำดับ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการประจำคณะ
จัดทำแผนพัฒนาคณะ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และใช้
ประกอบการพิจารณาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนกำหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการภายในพบบุคลากรคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เพื่อชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
4. ออกหนังสือแจ้งกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 2 กลุ่ม ในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมคือ
กลุ่มบุคลากรตำแหน่งสายสนับสนุน และกลุ่มบุคลากรตำแหน่งสายวิชาการ เพื่อจัดดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของแต่ละกลุ่มประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม ซึ่งจะให้ข้อมูล
การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการสรรหาฯ กลุ่มละ 3 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่อ
อธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
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5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติงาน
ในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (วันที่พบบุคลากร
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งประสงค์จะเสนอผู้สมควรจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562
6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562
7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพื่อกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อเบื้องต้น
จากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาฯ
ภายนอก เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 8 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ จำนวน 5 ราย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา
โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การนำแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาคณะ และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้า
สนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมา
สนทนากับคณะกรรมการ จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 3 คน ผู้แทนผู้จัดการหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร/หัวหน้าศูนย์/ผู้อำนวยการ จำนวน 3 คน ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 3 คน และผู้ตอบรับการ
ทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอแนวทาง
การบริหารคณะ และกลยุทธ์การนำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และที่เป็นแนวคิด
ของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอ
สภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วีระพงค์ เกิดสิน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
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5.4 การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตามที ่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ง ตั ้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์
ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ดำเนินการสรรหาตามลำดับดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจำคณะจัดทำแผนพัฒนาคณะ
เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ และใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ (ในระหว่างที่คณะยังไม่จัดทำแผนพัฒนาคณะให้ใช้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณา
สรรหาคณบดีไปพลางก่อน) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนกำหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาทุกท่าน
พิจารณา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการภายในพบบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เพื่อชี้แจง
รายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
4. ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานระดับภาควิชา จำนวน 15 หน่วยงาน ในคณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อจัดดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ ของแต่ละหน่วยงาน ประชุมปรึกษาหารือกัน
ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แ ทน
หน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 1 คน
รวม 15 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ให้เสนอชื่อต่ออธิการบดีประธานกรรมการสรรหาฯ จำนวน 1 ชื่อ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เสนอชื่อ คนละ 1 ชื่อ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพื่อกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อ
เบื้องต้น จากการเสนอชื่อจากข้อ มูล ประวัติ บุคคล การบริห ารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุม ให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอกเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาเพื่อจะมาดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 18 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา
โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์ การนำแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ
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ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ
ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย
ของการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญ
มาสนทนา จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย ผู้ที่เป็นผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา ในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ โดยนำเสนอแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การนำแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ ตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสม
จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์
ดร.อัญชนา ประเทพ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์
ดร.อัญชนา ประเทพ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลประวัติบุคคลของผู้ที่ได้รับ
การเสนอแต่งตั้งว่าในส่วนของข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการปฏิบัติงาน ควรเป็นข้อมูลที่ระบุระยะเวลาที่ชัดเจน
5.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 060/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1
ธันวาคม 2558 ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นั้น
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี
พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ ดังนี้
“ข้อ 5 เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระตำแหน่งคณบดีเหลือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี ”
ประกอบด้วย
1. อธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต
ที่จะดำเนินการสรรหาคณบดี จำนวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสามคน เป็นกรรมการ
4. คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานั้น ๆ
หรือใกล้เคียง จำนวนสองคน
เป็นกรรมการ
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5. คณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่นในสาขานั้น ๆ
หรือใกล้เคียงจำนวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
6. ประธานสภาอาจารย์
เป็นกรรมการ
7. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เป็นเลขานุการ
การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) (4) (5) ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกตามวิธีการซึ่งที่ประชุม
กำหนด
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
กรรมการ
3. นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข
กรรมการ
5. ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
กรรมการ
6. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
กรรมการ
7. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
8. คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ
9. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการ
10. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เลขานุการ
5.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 5(4) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ตามข้อ 5(4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 3 คน จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย ด้านบริหารการอุดมศึกษา และด้านบริหารงานบุคคล โดยประธานกรรมการตามข้อ 5(1) ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตามข้อ 5(2) ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสถาบันหรือสำนัก และกรรมการตามข้อ 5(3) ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นคณาจารย์ ประจำ
และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 5(4) ของข้อบังคับฯ เมื่อวันที่
10 เมษายน 2562 โดยมีรายชื่อกรรมการที่ได้รับเลือก ดังนี้
1. นายสุรเชษฐ์ ศรีกระจ่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
2. นายวิชาญ ธรรมสุจริต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการอุดมศึกษา
3. นายกบิลพล แตงผลดก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล
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จึงขอเสนอแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 5(4) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์จากผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 5(4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ
5.7 การขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ด้วยรองศาสตราจารย์กําพล ประทีปชัยกูร ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อเดือนกันยายน
2561 ที่ผ่านมา โดยทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมีนักศึกษาในความดูแลซึ่งยังไม่สำเร็จการศึกษา
จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายณรงค์ อินทพรหม (ปริญญาโท) หัวข้อวิทยานิพนธ์ “กระบวนการผลิตเชื้อเพลิง
อิมัลชัน ดีเซล-น้ำไบโอดีเซียล ด้วยเครื่องอัลตราโซนิกและการทดสอบในเครื่องยนต์การเกษตร”
2. นายเขมราฐ รอดเนียม (ปริญญาโท) หัวข้อวิทยานิพนธ์ “การออกแบบและสร้างชุดทดสอบ
เครื่องยนต์การเกษตรด้วยระบบตรวจจับสำหรับเชื้อเพลิงอิมัลชัน ดีเซล-น้ำ-ไบโอดีเซล”
3. MR. YE MIN OO (ปริญญาเอก) หัวข้อวิทยานิพนธ์ “Biodisel production from
mixed crude palm oil (MCPO) using hydrosonic cavitation”
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 ข้อ 10.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ข้อย่อย 2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
กำหนดไว้ดังนี้ “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ทีม่ ีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก ำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัว ข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ” ซึ่งรองศาสตราจารย์ก ำพล ประทีปชัยกูร ไม่มีคุณวุฒิปริญญาเอก แต่มีมีตำแหน่งทางวิช าการ
เป็นรองศาสตราจารย์ซึ่งไม่ตรงตามเกณฑ์ดังกล่าว และมีข้อมูลผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา 3 ราย
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์กำพล
ประทีปชัยกูร ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาพนธ์ร่วมระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษ ตามที่เสนอ
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5.8 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
ได้กำหนดไว้ว่า การประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ซึ่งเป็นข้อบังคับใหม่ตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลั ย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่
5 กันยายน 2560 และที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว
โดยร่างข้อบังคับ ฯ ดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย การกำหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระการประชุมและขั้นตอนการนำเสนอเรื่อง การประชุมสภามหาวิทยาลัย การลงมติ
การประชุมลับ และการจัดทำรายงานการประชุม เป็นต้น
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
ประธานที่ประชุมขอให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยนำร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวไปพิจารณา หากมีประเด็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้นำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้มีข้อสังเกตในประเด็นการเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย “ข้อ 13(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัย นอกเหนือจากข้อ 13(1) ให้เสนอเรื่องเข้าระเบียบ
วาระการประชุมผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องควรพิจารณาปรับแก้ไข
นอกจากนี้ หากมหาวิทยาลัยมีประเด็ นที่เห็นว่าควรเพิ่ มเติ ม ในร่างข้ อบังคับฯ ดังกล่าวสามารถนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาได้
5.9 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. .....
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน การพัสดุ
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 นั้น คณะกรรมการยกร่างฯ ได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
10 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพย์สิน ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว
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มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายได้และการจัดเก็บเงินรายได้ การบริหารจัดการเงิน และการเก็บรักษาเงิน การบริหาร
รายจ่าย การบัญชี รายงานการเงินและการสอบบัญชี และกองทุนและโครงการอื่น ๆ เป็นต้น
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่เสนอ
อนึ่ง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ซึ่งข้อบังคับกำหนดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เมื่อมหาวิทยาลัยไปดำเนินการอาจจะเกิดข้อขัดข้องสามารถปรับแก้ไขได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
หากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีประเด็นปัญหาที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขสามารถเสนอสภามหาวิ ทยาลัยพิจารณาแก้ไขได้ เช่น ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้นำเงินรายได้
จำนวนมากฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ควรกำหนดวงเงินที่จะฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้มีความเหมาะสม เป็นต้น
5.10 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ....
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน การพัสดุ
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 นั้น คณะกรรมการยกร่างฯ ได้ยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่
3 เมษายน 2561 และที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยร่างระเบียบฯ
ดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มี มติอนุมัติร่างระเบีย บมหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. .... ตามที่เสนอ
อนึ่ง สำหรับการกำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการ
จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อมูลหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมเดิมที่ใช้อยู่
มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการกำหนดเบี้ยประชุมให้มีความเหมาะสม
5.11 ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และยังใช้บังคับ
ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 กำหนดให้
มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในสามปี ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศ ให้นำพระราชกฤษฎีกา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 ที่ใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 นั้น จากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังใช้พระราชกฤษฎีกา
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงประมาณ 270 ฉบับ เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอนุบัญญัติ
(ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่ง) ที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 ให้มีผลใช้บังคับต่อไป และเป็นไปตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติในหลักการใช้ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
ที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 ไปพลางก่อนเป็นเวลาหนึ่งปีจนกว่าจะได้
แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยรีบดำเนินการ
จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศให้แล้วเสร็จ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2559 ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันและไม่จำเป็น
ต้องปรับปรุงแก้ไขเนื้อหามากนักให้มหาวิทยาลัยรีบดำเนินการจัดทำและเสนอคณะทำงานกลั่นกรองข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป ส่วนข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบให้มหาวิทยาลัย
จัดทำข้อมูลสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอใช้ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ
พ.ศ. 2522 ไปพลางก่อน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาทักท้วง
6.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ การแต่งตั้ง
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารกองทุนคณะพยาบาลศาสตร์
6.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2534 กำหนดให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถจัดตั้งกองทุนของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้ชื่อ
หน่วยงานเป็นชื่อกองทุน นั้น วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนฯ ตามหนังสือ
ที่ มอ 142/412 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่จึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ปรึกษา
2. ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
ที่ปรึกษา
3. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประธานกรรมการ
4. อาจารย์ใจเอก ฤทธิพฤกษ์
กรรมการ
5. อาจารย์ธีมา หมึกทอง
กรรมการ
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6. ดร.ธเนศ ปานรัตน์
กรรมการ
7. อาจารย์ธาดา หวังธรรมมั่ง
กรรมการ
8. ดร.อาทิตยา นิตย์โชติ
กรรมการ ผู้จัดการและเลขานุการ
9. นางสาวจุฑาภรณ์ ดวงจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
6.1.2 การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง (เพิ่มเติม)
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 041/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ไปแล้วนั้น วิทยาเขตตรั ง
ขอเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพิ่มเติม
จำนวน 1 ราย ดังนี้
- นายแพทย์ประพนธ์ โชติกมาศ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
6.1.3 การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารกองทุนคณะพยาบาลศาสตร์
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 010/2561 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะพยาบาลศาสตร์ ไปแล้วนั้น เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร
กองทุนคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
1. ลำดับที่ 4 จากเดิม “รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ”
เปลี่ยนแปลงเป็น “รองคณบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี”
2. ลำดับที่ 10 จากเดิม “รองคณบดีฝ่ายบุคคล การเงินและทรัพยากร” เปลี่ยนแปลง
เป็น “รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพและการเงิน”
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

มีมติเห็นชอบ ตามที่เสนอ

6.2 การให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การปรับรายวิชา และการขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของสภาวิทยาเขตปัตตานี
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) กำหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง
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หรือการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและทักท้วง และพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด -ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ นั้น
สภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 22(2/2562) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
และโดยมติเวียน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มคุณสมบัติผู้ เขาศึกษา
และการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน การปรับรายวิชา การเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
1. เห็นชอบการเพิ่มคุณสมบัติผู้เขาศึกษาและการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสื่อสาร
2. เห็นชอบการปรับรายวิชา
ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) คณะศึกษาศาสตร (การขอปรับ
รหัสวิชากระบวนการทางคณิตศาสตรเพื่อการจัดการเรียนรู และ การขอปรับหน่วยกิตราย วิชา 721-345 เคมี
นิวเคลียร)
เดิม
ปรับปรุง
หลักสูตร
262-302 กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 262-305 กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) หลักสูตรปรับปรุง
เพื่อการจัดการเรียนรู้
เพื่อการจัดการเรียนรู้
พ.ศ. 2560
721-345 เคมีนิวเคลียร์
2(2-0-4) 721-345 เคมีนิวเคลียร์
3(3-0-6) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554 และ
พ.ศ. 2560
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การขอเพิ่มรายวิชา 747-211 หลักสถิติ 3(2-2-5) เป็นวิชาเอกเลือก)
2.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (การปรับปรุงรายวิชา 950-101
ชีวิตที่ดี และการขอใช้รายวิชา 117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ทำ-นำ-สุข 3(3-0-6) แทนรายวิชา 950-101 จิตวิวัฒน์
1(1-0-2) และ 117-114 คิด-ทำ-นำ-สุข 2(2-0-4)
3. เห็นชอบการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จำนวน 11 หลักสูตร
3.1 ระดับปริญญาโท จำนวน 7 หลักสูตร
- ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561
- ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561
3.2 ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร
- ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
- ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

มีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ

6.3 การให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร การขออนุมัติหลักสูตร และการขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของสภาวิทยาเขตภูเก็ต
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) กำหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง
หรือการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเส นอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและทักท้วง และพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด -ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ นั้น
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สภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 19(2/2562) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1.3 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานานาชาติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะวิเทศศึกษา
1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัย
ธรรมชาติอันดามัน
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะวิเทศศึกษา
2.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ลำดับที่
อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)
1 อาจารย์เปรมสินี คำทัปน์*
คงเดิม*
2 Mr.He Ke*
คงเดิม*
3 อาจารย์ธรณิศ ลีลาเศรษฐกุล
คงเดิม
4 อาจารย์ศิริขวัญ ไผทรักษ์
Miss Wang Yang
คุณวุฒิ: M.A. (Chinese International Education)
5 ดร.นาฏกานต์ ดิลท์ส
คงเดิม
หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.2 เปลี ่ ย นแปลงอาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ:จีน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ลำดับที่
อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)
1 อาจารย์รัตติยาภรณ์ ทองย่น*
ดร.ณิชา โตวรรณเกษม*
คุณวุฒิ: Ph.D.(International Development
and Cooperation)
2 Ms.Wang Yi*
คงเดิม*
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ลำดับที่
อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)
3 อาจารย์จิรเมธ รุ่งเรือง
4 อาจารย์ภุชพงศ์ พันธุ์เถกิงอมร
5 อาจารย์เรืองฉาย เรืองยังมี
หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
มีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ

6.4 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายวิชา แผนการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) กำหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง
หรือการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและทักท้วง และพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด -ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ นั้น
สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 24(1/2562) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562
และโดยมติเวียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชา แผนการศึกษา การเพิ่ม
และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์แ ละ
วิทยาการจัดการ
1.3 หลั ก สู ต รศิล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี นเพื ่อ การสื ่ อ สารทางธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2. เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชา 927-265 กระบวนการทำไม้และแปรรูปเบื้องต้น
(Wood Logging and Primary Processing) จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต เป็น 927-265 กระบวนการทำไม้
และแปรรูปไม้ปฐมภูมิ (Wood Logging and Primary Processing) จำนวน 3(2-3-4) หน่วยกิต ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
3. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 4 แผนสหกิจศึกษา จากเดิมกำหนดไว้ในภาคการศึกษาที่ 1 เป็นภาคการศึกษาที่ 2 โดยมีผลสำหรับนักศึกษา
รหัส 59 เป็นต้นไป
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4. เห็นชอบการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
4.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ลำดับที่
อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)
1 ดร.บุญฑริกา ใจกระจ่าง*
คงเดิม*
2 ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู*
คงเดิม*
3 อาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์
คงเดิม
4 อาจารย์ศศิทร ราชพิบูลย์
ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์*
คุณวุฒิ: - Ph.D. การจัดการ,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556
- บช.ม. การบัญชี,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
- บช.บ. การบัญชี,
มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540
5 อาจารย์วิลานุช ผดุงเดช*
อาจารย์สมนึก เลิศแก้ว*
คุณวุฒิ: - บช.ม. การบัญชี, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
- บธ.บ. การบัญชี, มหาวิทยาลัยตาปี, 2547
หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับที่
อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ* คงเดิม*
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์* คงเดิม*
3 ดร.ณัฐพล บุญนำ*
คงเดิม*
4 ดร.วิชุตา แซ่เจีย*
คงเดิม*
5 ดร.อเนกวิทย์ บุญเกษม*
คงเดิม*
6 ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์
คุณวุฒิ: - ปร.ด. สถิติ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555
7 ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์
คุณวุฒิ: - วส.ด.วิทยาการสารสนเทศ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558
หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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4.3 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรและเพิ่มเติม
อาจารย์ประจำหลักสูตรจากวิทยาเขตปัตตานีของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับที่
อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)
1 รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา*
คงเดิม*
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแขฑิตา
ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล
กาญจนโสภา*
คุณวุฒิ: - ปร.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
3 ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง
ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์
คุณวุฒิ: - Ph.D. (Ecophysiologie Vegetable),
Université de Blaise Pascal, France,
2552
4 ดร.สุชาติ เชิงทอง*
คงเดิม*
5 ดร.สุรพล ฐิติธนากุล
คงเดิม*
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์
คุณวุฒิ: - วท.ด. (พืชสวน),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
7 ดร.เทียนทิพย์ ไกรพรม
คุณวุฒิ: - ปร.ด. (สัตวศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.4 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับที่
อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ* คงเดิม*
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์* คงเดิม*
3 ดร.ณัฐพล บุญนำ*
คงเดิม*
4 ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์
คงเดิม
5 ดร.วิชุตา แซ่เจีย*
คงเดิม*
6 ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์
คงเดิม
7 ดร.อเนกวิทย์ บุญเกษม*
คงเดิม*
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญิสา แซ่หล่อ
คุณวุฒิ: - กศ.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549
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ลำดับที่
9

อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)
-

10

-

11

-

12

-

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)
ดร.จินดา คงเจริญ
คุณวุฒิ: - Ph.D. Applied Statistics, University
of Wollomgong, Australia, 2556
ดร.ภัทราพร วรินทรเวช
คุณวุฒิ: - Ph.D. Computer Science,
Universite Montpellier2, France, 2556
ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
คุณวุฒิ: - Ph.D. Informatics, University of Reading,
United Kingdom, 2557
ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข
คุณวุฒิ: - ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

มีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ

6.5 การให้ความเห็นชอบการปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายผล
การเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา/หลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) กำหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง
หรือการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและทักท้วง และพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด -ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ นั้น
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 23(1/2562) โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายผล
การเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา และในคราวประชุมครั้งที่ 24(2/2562) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณา
หลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้
1. เห็นชอบการปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรู้
หลักสูตร สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง และ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

31
2. เห็นชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
คณะแพทยศาสตร์
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะเศรษฐศาสตร์
3. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะทรัพยากร
ธรรมชาติ จำนวน 7 หลักสูตร โดยเพิ่ม ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร 2 ปริญญา (Dual Degree/Double Degree) ภายใต้โ ครงการ ERASMUS+ ไว้ในหมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป ข้อที่ 5 รูปแบบของหลักสูตรในหลักสูตร ดังนี้
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

มีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
7.1 การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อแนะนำและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้
เรื่องที่
ประชุมครั้งที่
ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ
การดำเนินงาน
1 ครั้งที่ 406(2/2562) การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มอบรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
16 มีนาคม 2562
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์ บุคคลและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วย
พิเศษควรจะมีหลักเกณฑ์วิธีการในการแต่งตั้ง อธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากร
เช่นเดียวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุคลและคณะทำงานไปดำเนินการ
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อให้
การแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน
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เรื่องที่
ประชุมครั้งที่
2 ครั้งที่ 406(2/2562)
16 มีนาคม 2562

3

ครั้งที่ 406(2/2562)
16 มีนาคม 2562

ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรเปลี่ยน Platform ในการ
บริหารหลักสูตรให้มี Engagement Factor
ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
ของสังคม รวมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่า
และเหมาะสมของหลักสูตร
ให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย
เพิ่มเติมว่าในแต่งละเรื่องมีการดำเนินงาน
อย่างไร ข้อมูลผลงานวิจัยที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญา และรายได้ที่เกิดจากการที่ได้รับ
การขายสิทธิ์ให้กับภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยให้นำเสนอใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

การดำเนินงาน
มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษา
และนวัตกรรมการเรียนรู้ไป
ดำเนินการ
มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม สำนักวิจัยและ
พัฒนา และอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไปดำเนินการ

ที่ประชุมรับทราบ
7.2 รายงานการดำเนินงานการจัดทำมาตรการป้องกันและติดตามผู้กู้ยืมค้างชำระหนี้กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 400(8/2561) เมื่อวันที่ 18
สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการติดตามการชำระเงินคืนกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของบัณฑิต ม.อ. โดยให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ติดตาม
การชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนฯ ของบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดทำมาตรการต่าง ๆ โดยตั้ง
เป้าหมายให้การชำระเงินคืนกองทุนฯ ของมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศ นั้น
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ของมหาวิทยาลัย
โดยขอข้อมูลผลการชำระหนี้ของผู้ครบกำหนดชำระหนี้จากข้อมูลบัญชีลูกหนี้กองทุนฯ ณ เดือนสิงหาคม 2561
ร้ อ ยละของผู ้ ก ู ้ ย ืม ที ่ช ำระหนี ้ ตามที ่ก ำหนด 54.94 และร้ อ ยละผู ้ ก ู ้ย ื ม ที่ ค ้า งชำระหนี ้ 45.06 นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
5 วิทยาเขต เมื่อวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2561 เพื่อกำหนดมาตรการและกิจกรรมให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
โดยได้นำรายงานสรุปผลการจัดทำมาตรการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และที่ประชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 83(2/2562) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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7.3 ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 406(2/2562) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
2562 ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
เช่น ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา รายได้ที่เกิดจากการที่มหาวิทยาลัยได้ให้ License แก่บุคลากรภายนอก
การยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ข้อมูลค่าใช้จ่ายและข้อมูลมูลค่า นั้น
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย ที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ ผลงาน
นวัตกรรมเด่น ผลงานเด่นสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา สถาบันวิจัยระบบ
พลังงาน สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ผลงานเด่นเครือข่ายวิจัย ได้แก่
สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา สถานวิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศการวิเคราะห์
สารปริมาณน้อยและไบโอเซ็นเซอร์ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และผลงานที่ออกสู่ตลาด ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
7.4 การกำหนดวงเงินในการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน
หรือการร่วมลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยภายใต้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 7 และมาตรา 14(5)
วรรคสอง กำหนดไว้ว่า การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน
ถ้าเป็นจำนวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน เนื่องด้วยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้มีการกำหนดวงเงินในการดำเนินการตามมาตรา 14(5) วรรคสองไว้ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถดำเนินการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประโยชน์จากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติฯ
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดวงเงิน ในการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้า
เป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติฯ ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คือ กำหนดให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้า
เป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุนได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสินทรัพย์ของมหาวิทยาลั ย
และกำหนดให้มหาวิทยาลัยกู้ยืมเงินได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย โดยจะ
นำเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
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7.5 รายงานโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง (Thailand’s Education
Hub for Lower Region of ASEAN Countries) ปีงบประมาณ 2557 - 2561
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งที่ได้รับจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ภายใต้โครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง
(Thailand’s Education Hub for Lower Region of ASEAN Countries) ให้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ
สร้างความเข้มแข็งทางวิช าการระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งขยายฐานการศึกษาวิจัยสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
โดยกำหนดระยะเวลาของการให้งบประมาณสนับสนุน 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2557 - 2561 บัณฑิตวิทยาลัย
เห็นควรให้มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้การประเมินมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการและมีความน่าเชื่อถือ บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดให้มีการศึกษาวิจัยสถาบันในหัวข้อ “Internationalization
and Graduate Scholarships: Experiences of Prince of Songkla University, Thailand” โดยมีระยะเวลา
การทำวิจัย 1 ปี ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2561 - เมษายน 2562 เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในกลุ่ม
ตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าทั้งนานาชาติและไทย) เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่สอนระดับบัณฑิตศึกษา และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร
หลักสูตรจนถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีจ ำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 30 คน นอกจากนี้ ข้อมูลบางส่วนได้จากการ
ให้ข้อเสนอของกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ซึ่งรายงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายในการดำเนินการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และการจัดตั้งศูนย์กลาง
ด้านการศึกษาในภาคพื้นอาเซียนต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
7.6 รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 23(3/2561) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561
ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ในคราวประชุมครั้งที่ 23(3/2561) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแผนการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากร
ประมง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 การปรับรายวิชาและแผนการศึกษา หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ การขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นต้น
ที่ประชุมรับทราบ

