ไดผานการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 409(5/2562)

วาระที
่ 2 แลว
2562
ร่าง
ร่ าง เมื่อวันที่ 21 กันยายน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครั้งที่ 408(4/2562)
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
-------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชวน หลีกภัย
2. ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา
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. นายวิจิตร ณ ระนอง
10. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
11. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
12. นายกสมาคมศิษย์เก่า
นายสมพงษ์ เจริญสุข
13. อธิการบดี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ
14. ประธานสภาอาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์
15. ประธานสภาพนักงาน
นายคมกริช ชนะศรี
16. รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
17. รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
19. ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
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20. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
21. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
22. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุวรรณโณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
24. นางเปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์
25. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
26. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง
27. ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางสุวิมล คงพล
28. หัวหน้างานการประชุม กองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางปัทมา กาญจนพงศ์
ผู้มาประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร
1. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้มาประชุมไม่ได้
1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
3. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
4. นายสราวุธ เบญจกุล
5. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี
6. นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
8. ดร.สมพร ช่วยอารีย์
คณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
9. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์
16. รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุ บุญปกครอง
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ หีดนาคราม
18. ดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุล
19. นางกนกรัตน์ ภูมิสมบัติ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
รองอธากรบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
และรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต
คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คณบดีคณะวิเทศศึกษา
รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
วิทยาเขตภูเก็ต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาเขตภูเก็ต
หัวหน้าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
1. ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกือ้ อนันต์ เตชะโต
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
5. ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
6. ดร.สินาด ตรีวรรณไชย
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
8. รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ แซ่ชั่น
15. นายสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต
16. นายแดง โฉมทอง

17. นางนิษณา เหมกุล
18. นายนิติธร ชำนาญเมือง
19. นายผดุงศักดิ์ อรนพ
20. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
นายทวาทศ สุวรรณโร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
และรักษาการแทนผู้อำนวยการกองทะเบียน
และประมวลผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
2. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน
วิทยาเขตปัตตานี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ดร.มูอัสซัล บิลแสละ
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
7. อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
วิทยาเขตปัตตานี
8. อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
วิทยาเขตปัตตานี
ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1. รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. ดร.นิตยา อัมรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดา ธาดาเดช
5. ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู
6. อาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม ต่อจากนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 กรรมการที่ขอลาการประชุม
ประธานที่ประชุมแจ้งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุม จำนวน 8 ราย ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
3. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
4. นายสราวุธ เบญจกุล
5. ศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี
6. นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
8. ดร.สมพร ช่วยอารีย์
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 407(3/2562)
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ความคืบหน้าการดำเนินงานของกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ได้นำเสนอความ
คืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
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3.1.1 ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
2 ครั้ง คือ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการฯ ได้เชิญอธิการบดีเข้าร่วม
ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับทิศทางการดำเนินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ปี 2562 กับการดำเนินการด้านการศึกษา
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ปี 2562 กับการดำเนินการด้านวิจัยและนวัตกรรม
และในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการฯ ได้เชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุม
ได้ให้ข้อเสนอแนะและให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมนำประเด็นไปจัดทำแผนปรับเปลี่ยนด้านการวิจัย
และนวัตกรรมเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป
3.1.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน 2 ครั้ง คือ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยบริษัทร่วมทุนพีเอสยู โฮลดิ้ง จำกัด (PSU Holding company) พ.ศ. .... ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยเงินบำรุง
กิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์ พ.ศ. .... ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินงาน
และการเงินของศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. .... ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และร่างประกาศฯ
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภท และอัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... แนวทางการลงทุนในตราสารด้อยสิทธิ์ และการ
รายงานทางการเงิน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้น
3.1.3 ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผลได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผลได้ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบติดตามและ
ประเมินผลของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และระบบ PSU Monitoring
and Evaluation System เป็นต้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติ เห็นชอบการรายงานความคื บหน้า
การดำเนินงานของกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ
ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมแจ้งว่าคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ อาจจะไม่ต้องรายงาน
ความคืบหน้าการดำเนินของคณะกรรมการฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง แต่หากมีประเด็นที่ต้องการ
ข้อคิดเห็นหรือการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยสามารถนำประเด็นเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้
นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอความคิดเห็นว่าในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารควรมีขั้นตอนการประเมินในระยะเวลาที่สั้น เนื่องจากผู้บริหารมีวาระการดำรง
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ตำแหน่งไม่นาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นการประเมินเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำผล
การประเมินไปปรับปรุงให้เกิดการพัฒนา โดยควรมีการสรุปผลการประเมินประเด็นสำคัญที่สามารถนำไปใช้งานได้
3.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
ได้กำหนดไว้ว่า การประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมห าวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่
5 กันยายน 2560 และที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว
โดยร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย การกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระการประชุมและขั้นตอนการนำเสนอเรื่อง การประชุมสภามหาวิทยาลัย การลงมติ การประชุมลับ
และการจัดทำรายงานการประชุม เป็นต้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มี ม ติ อ นุ ม ั ติ ร ่ า งข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขการ
เขียนคำนิยามในข้อ 3 ให้คำว่า “มหาวิทยาลัย” ขึ้นก่อนคำว่า “สภามหาวิทยาลัย”
นอกจากนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับฯ เพิ่มเติม
ในประเด็นการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย
4.1 การขับเคลื่อนวิทยาเขตภูเก็ตสู่ความเป็นนานาชาติ
อธิการบดีและรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาเขต
ภูเก็ตสู่ความเป็นนานาชาติ ซึ่งมีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้
วิทยาเขตภูเก็ตเป็นวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ ในทำเลของความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลั ย
สงขลานครินทร์ได้มีนโยบายสร้างความเป็นนานาชาติในภารกิจที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง เช่น เป็น Hub ทางด้าน
การศึกษา การสนับสนุนโครงการ Smart City ตามนโยบายของรัฐที่จะให้ภูเก็ตเป็นเมือง Smart City เป็นต้น
จุดเน้นของวิทยาเขตภูเก็ต
1. ผู้นำวิทยาเขตสีเขียว (Green Campus)
2. ความเป็นวิทยาเขตนานาชาติ (International Campus)
3. วิทยาเขตอัจฉริยะ (Smart Campus)
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วิทยาเขตภูเก็ตมีคณะและหน่ว ยงานที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 4 คณะ ได้แก่
คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และคณะวิเทศศึกษา
มีสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทั้งสิ้น 22 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรนานาชาติ
16 สาขาวิชา และหลักสูตรภาษาไทย 6 สาขาวิชา มีนักศึกษาชาวต่างชาติ จำนวน 261 คน จาก 26 ประเทศ
โดยมีนักศึกษากลุ่มหลักเป็นนักศึกษาจากประเทศจีน มีบุคลากรและอาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน 43 คน สำหรับ
การรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 วิทยาเขตภูเก็ตรับนักศึกษาทั้งหมด 551 คน ซึ่งมีจำนวนนักศึกษา
ต่างชาติ จำนวน 96 คน คิดเป็น 17% ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ที่มีจำนวนนักศึกษา
ต่างชาติ คิดเป็น 2% และปีการศึกษา 2561 9%
วิทยาเขตภูเก็ตได้มีความร่วมมือทางด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศต่าง ๆ
มีการประชาสัมพันธ์ (Roadshows) ไปในประเทศต่าง ๆ เช่น Guokai Education Group, China Guizhou
University, China Japan College of Foreign Languages (JCFL), Japan Jiangxi University of Science&
Technology (JUST), China ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะมีความร่วมมือกับ Guokai (ASEAN College) Office
in at Qingdao, China (Education Center) ทั้งนี้ วิทยาเขตภูเก็ตยังมีสถาบันขงจื๊อภูเก็ต เป็นศูนย์การเรียนการ
สอนภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุด ศูนย์การทดสอบภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรมจีนในภาคใต้
ของประเทศไทย มีห น่ว ยงานที ่จ ัด ตั ้ง ขึ ้น รองรั บความเป็ นนานาชาติ International Affairs Center (IAC)
Supports Services for International Staff and Students มีการจัดประชุมวิชาการและกิจกรรมนานาชาติ
ต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ครั้งที่ 6 การแข่งขัน Asian Beach
Games 2014 เป็นเจ้าภาพแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ครั้งที่ 40 (ACM-ICPC World
Finals 2016) การแข่งขัน International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2017 นอกจากนี้
วิทยาเขตภูเก็ตได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคาร สถานที่ เพื่อให้พร้อมต่อการขับเคลื่อนวิทยาเขตภูเก็ต
สู่ความเป็นวิทยาเขตนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น ที่พักสำหรับชาวต่างชาติ หอพักนักศึกษาต่างชาติ สื่อการเรียน
การสอน PSU Airlines Smart Classroom AMTEC PSU Phuket Sports Complex เป็นต้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานที่ประชุมขอให้วิทยาเขตภูเก็ตนำเรื่องโครงการรับนักศึกษา
จากประเทศจี น (Guokai (ASEAN College) Office in at Qingdao (Education Center)) เสนอที ่ ป ระชุ ม
คณะทำงานคลังสมองยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (Think Tank) พิจารณา และให้นำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ภายในเวลา 2 – 4 เดือน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็นโอกาส
(Opportunistic) เกี่ยวกับเรื่องฉวยโอกาส ใช้โอกาส ลักษณะที่ 2 Strategic มีลักษณะความหมายในเชิงเป็น
ยุทธศาสตร์เพื่อไปให้บรรลุ ยุทธศาสตร์ แต่ถึงแม้ว่าจะแบ่งเป็น 2 เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic) แบบจะทำหรือไม่
ทำก็ต้องคำนึงหลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นโครงการแบบ Opportunistic หรือ Strategic
โครงการทั้ง 2 แบบนี้ต้องรู้ว่าทำเพื่ออะไร อะไรคือประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คื อเรามีทรัพยากรอยู่เท่าไร
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จะจัดสรรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ มีเรื่องที่เราจะต้องทำหรือไม่ ทำแล้วยั่งยืนหรือไม่ จะต้องพยายามตอบโจทย์
ว่าเป็น Opportunistic หรือ Strategic ถ้าเป็น Opportunistic บางครั้งไม่ต้องไปคิดลึกมาก เมื่อมีโอกาสคว้าไว้ก่อน
ส่วนเรื่องที่ 2 Strategic คือการพิจารณาโครงการ ซึ่งเป็นลำดับท้ายของการพิจารณา แต่ก่อนที่จะมาถึงการพิจารณา
โครงการจะต้องตอบโจทย์ก่อนว่าโจทย์ของเราคืออะไร ทำไมถึงต้องตอบโจทย์นี้ แล้วจะตอบโจทย์อย่างไร
เพราะว่าข้อเสนอของวิทยาเขตหรือมหาวิทยาลัยที่เสนอมายังสภามหาวิทยาลัย มี 2 เรื่องที่ปนกันอยู่ เรื่องที่ 1
เป็นเรื่อง Strategic ที่พูดถึงเรื่องการทำ Internationalize Program แต่ถ้าจะพิจารณาโครงการ Goukai ให้ชัดเจน
จะต้องมีเหตุผลพอว่าจะตอบโจทย์นี้ได้อย่างไร โดยใช้หลักทั่วไป คือ What Why How แต่ความคิดต้องชัดก่อน
ว่าอะไรคือ What Why ที่จะตอบให้ What แล้วจะ How เพื่อตอบโจทย์นี้ Internationalize มีนิยามได้หลายแบบ
วิทยาเขตภูเก็ตเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยใช้ตัวชี้วัด 3 ตัว คือ 1) หลักสูตร ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต มีหลักสูตรนานาชาติ
ประมาณ 16 หลักสูตรจากทั้งหมด 22 หลักสูตร 2) จำนวนนักศึกษา ที่เรียกว่า International Student จำนวน
12 % อันใหม่ 17% 3) International Staff 10% นี่คือนิยามของมหาวิทยาลัยความเป็น International แต่ยังมี
นิยามอื่น ๆ อีก ต้องทำความคิดให้ชัดว่า What ในที่นี้ของคำว่า ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
คืออะไร อย่าลืมว่าตอนที่ ก่อตั้งมหาวิทยาลัยไม่มีใครเคยจำกัดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ห้ามคิดเรื่องนอก
ประเทศไทย ไม่ห้ามการรับนักศึกษาต่างประเทศ ไม่มีมหาวิทยาลัยไหนที่เขียนว่าห้ามรับ International Staff
แน่นอนคือนิยามที่บ อกว่าหลักสูตรความรู้ International หรือสอนภาษาอังกฤษถือว่าเป็น International
ใช่หรือไม่ What ในที่นี้คืออะไร ซึ่งจะไปตอบ Why หรือไปตอบ How ไม่ได้ถ้า What ยังไม่ชัด เพราะฉะนั้น
ต้องตอบ What ให้ชัดก่อนว่า Internationalization แปลว่าอะไร คำถามต่อไปคือว่าทำไมต้องตอบโจทย์นี้
จำนวนนักศึกษาไทยลดน้อยลง คนเราเกิดน้อยลง ต้องการจะขยายตลาดใช่หรือไม่ แล้วภารกิจมหาวิทยาลัย ได้แก่
สอน วิจัย บริการสังคม ศิลปวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นที่บอกว่า What ต้องนิยามตรงนี้ ถ้าสมมติเมื่อเพิ่มมิติที่ 4
ขึ้นมาของ What ว่า International accepted พอมา Why บอกว่าทำไมต้องสอน ต้องสอนได้คุณภาพอย่างนี้
เพราะ Definition ของ What คือ Internationalize accepted แต่ถ้าบอกว่า สอนเพราะว่ามีครูเยอะแต่ว่า
นักเรียนน้อย ลูกค้าลดลง อยากจะเพิ่มขยายตลาดค่อยมาคิดโมเดล จะให้เขามาเรียนหรือส่งครูไปเรียนไม่สำคัญ
อันนี้เป็น How เป็นโมเดลมากกว่า แต่ต้องตอบ What ชัด แล้ว Why ต้องตามมาว่าทำไม ถ้าบอกว่ามีครูสอนเยอะ
แต่ไม่มีลูกค้าเรียน ต้องถามไปว่ามีคุณภาพพอไหม โครงการ Goukai ผ่านไปแล้ว ครูเหลือเพียงพอที่จะสอน
เยาวชนไทย เพราะถ้าจะตั้งตรงนั้นจะมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือจะเป็นแหล่งความรู้ มีครูอาจารย์ นักวิจัยจาก
นานาชาติเข้ามา ทำให้ครูอาจารย์ของ ม.อ. วิจัยเก่งขึ้น คือ What เสร็จ Why ทำไมจะต้องตอบโจทย์ด้วย What
เสร็จแล้วก็มา How Goukai เป็น Case แต่ว่าถ้าไม่ตอบ 2 อันแรก การตอบ How เหมือนยังไม่ค่อยมั่นใจว่า
ในระยะยาวจะเป็นอย่างไร อาจจะตอบไปในทาง Opportunistic ต้องระวังเหมือนกัน เหมือนกับบางที่ที่ประสบ
ความสำเร็จ เพราะว่าไม่ได้คำนวณในเรื่องของประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความยั่งยืน เพียงพออย่างนี้เป็นต้น
หรือมองในทางกลับกัน อยากจะทำเผยแพร่ชื่อเสียง พอทำไปสัก ระยะหนึ่งจะไม่ใช่เผยแพร่ชื่อเสียง ไม่ทำต่อ
ดีกว่า ถ้าสมมติว่ า Why ของ ม.อ. คืออยากจะเผยแพร่ชื่อเสียงทำไปแล้วไม่มีประสิทธิผล ไม่บรรลุผลต้องถอย
เพราะฉะนั้น how ตรงนี้ต้องบอกให้ช ัดว่าเป็น Opportunistic หรือเป็น Strategic ถ้า Strategic จะได้จัดสรร
ทรัพยากรแบบ long term ถ้า Opportunistic ดี ก็ทำ result ไม่พอ คลาดแคลนเลยถอยเพราะเป็นเรื่องของ
โอกาส แต่จะตอบ How โครงการ Goukai ไม่ได้เลย ถ้าไม่รู้ว่า What คืออะไร และ Why คืออะไร และต้อง
วิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า Goukai เป็น Opportunistic หรือ Strategic
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2. การเป็ น นานาชาติ รู ป แบบใดที ่เ ป็น ประโยชน์ก ั บ มหาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทร์
โดยภาพรวมจะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องจีน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี
และมีความสำคัญ แต่สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติของวิทยาเขตภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจีน นอกจากประโยชน์
ด้านการศึกษาแล้วต้องพิจารณาการร่วมมือกับ Guokai โครงการนี้มีความเชื่อมโยงที่จะทำให้ ม.อ. มีผลงานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ การจัดอันดับ (Ranking) ดีขึ้นอย่างไร ตลอดจนมหาวิทยาลัยควรจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายได้
ที่เกิดจากการจัดทำโครงการนี้ แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากประเด็นรายได้แล้ว มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึง Brand
Value และ Brand Reputation ของมหาวิทยาลัยด้วย และการจัดทำโครงการ Goukai จะมีความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน หรือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ซึ่งการมี Education Center นอกจากจะสร้าง
ความมั่นคงด้านการเงินแล้ว โครงการนี้ต้องช่วยส่งเสริมด้านการเรียนการสอน และการวิจัยให้ดีขึ้นด้วย
3. ประเทศจีนเป็นตลาดแหล่งใหญ่ หากได้นักศึกษาจีนที่มีคุณภาพเข้ามาเรียนจะเป็น
ผลดี แต่ถ้าได้นักศึกษาที่มีคุณภาพต่ำ มหาวิทยาลัยจะเสียหาย นอกจากนี้ วิทยาเขตภูเก็ตควรมีความสมดุล
ในการรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งจะได้ประโยชน์ในด้านการศึกษา การตลาด และด้าน
การเงิน การมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนจะช่วยลดปัญหาวิกฤติจำนวนนักศึกษาไทยที่มีจำนวนลดน้อยลง
4. ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ตได้กำหนดเป็น International Campus ซึ่งตัวชี้วัดความเป็น
นานาชาติมีหลายตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนนักศึกษาชาวต่างชาติ บุคลากรชาวต่างชาติ วิทยาเขตภูเก็ตควรจะมีคู่เทียบ
กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ความร่วมมือระหว่างอาจารย์ของ ม.อ. กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ความหลากหลาย
ของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียน นอกจากนี้ ในบางประเทศการรับนักศึกษาต่างชาติมาเรียน นักศึกษาจะต้อง
เป็นคนเก่งและต้องเป็นคนดี เป็นต้น
5. จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยคือการปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง
หาก ม.อ. ต้องการพัฒนางานวิจัย และเพิ่ม Ranking ม.อ. ควรร่วมมือทำวิจัยกับบริษัทหรือหน่วยงานภาคเอกชน
ที่เก่งในด้านนี้ ตลอดจนควรทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศอย่างจริงจัง จะทำให้มหาวิทยาลัย
ทได้เรียนรู้และพัฒนาได้เร็วขึ้น
6. ควรวิเคราะห์คณะที่นักศึกษาจะเข้ามาเรียน หากนักศึกษาเรียนจบแล้วมีงานทำ
จะตอบโจทย์ในระยะยาว หลักสูตรในประเทศไทยยังมีปัญหาอาจารย์ผู้สอนไม่เก่ง ถ้าอาจารย์เก่งจะตอบโจทย์ได้
สำหรับโครงการ Guokai นับเป็นโอกาสที่ควรทำ ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยจะได้ประโยชน์ด้วย
7. ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต ต้องมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนเพื่อให้เป็น International
Campus ที่ แท้จริง และจากวิ กฤติน ั กศึ กษาไทยลดน้ อยลง ถ้าไม่แก้ป ัญหานี ้มหาวิ ทยาลัยจะลำบาก การมี
Education center ที่ประเทศจีน เป็นการเตรียมความพร้อมด้าน International ทั้ง 5 วิทยาเขต จึงถือเป็น
โอกาสและทำให้เกิดความเชื่อมั่นอีกด้วย
8. การให้นักศึกษาจีนเรียนปี 1 ที่ประเทศจีน ส่วนปีที่ 2 – 4 เรียนที่ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต
หากนักศึกษาเรียนไม่จบเป็นเรื่องที่น่ากังวล ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะมีข้อมูลที่ชัดเจน และมีการศึกษาความเป็ น
ไปได้ของโครงการ (Feasibility) การรับนักศึกษาต่างชาติของประเทศออสเตรเลีย จะมีหลักสูตร Pre University
Courses เป็นเวลา 1 ปี หากผ่านเกณฑ์จึงจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ สำหรับ ม.อ. การเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี
หากภาษาไม่ดีจะเสี่ยงปัญหาคุณภาพ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายวิจิตร ณ ระนอง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหา
ตามลำดับดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการประจำคณะจัด ทำ
แผนพัฒนาคณะ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ และใช้ประกอบการพิจารณา
การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ในระหว่างที่คณะยังไม่จัดทำแผนพัฒนาคณะให้ใช้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประกอบการพิจารณาสรรหาคณบดีไปพลางก่อน) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนกำหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหา
ทุกท่านพิจารณา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการภายในพบบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
เพื่อชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
4. ออกหนังสือแจ้งหั ว หน้าหน่ว ยงานระดับภาควิชา จำนวน 4 หน่ว ยงาน ในคณะ
วิทยาการจัดการ เพื่อจัดดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ของแต่ละหน่วยงาน
ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ
และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
(ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการ 3 คน ภาควิชาบริหารธุรกิจ 3 คน ภาควิชาการบัญชี 2 คน และ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 คน) รวม 10 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ที่ปฏิบัติงานในคณะ
วิทยาการจัดการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยให้เสนอชื่อต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ จำนวน 1 ชื่อ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอชื่อโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหา
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
7. ประชุม คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพื่อกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อ
เบื้องต้น จากการเสนอชื่อจากข้ อมูล ประวัติบุ คคล การบริห ารงาน ผลงาน และเวี ยนวาระการประชุ ม ให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอกเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาเพื่อจะมาดำรงตำแหน่งคณบดี
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คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจำนวน 6 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรให้เชิญ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมาสนทนา
โดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การนำแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ
ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย
ของการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผู้ตอบรับการ
เชิญมาสนทนา จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562
9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประกอบด้วย ผู้ที่เป็นผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา ในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ โดยนำเสนอแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การนำแผนพัฒนาคณะไปปฏิบัติตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะ
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
2562 เป็นต้นไป
ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
5.2 การแต่งตั้งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และ
การจัดการ ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นายวิจิตร ณ ระนอง คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ได้ดำเนินการสรรหาตามลำดับ ดังนี้
1. แจ้งให้คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยคณะกรรมการประจำคณะจั ดทำ
แผนพัฒนาคณะ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และใช้
ประกอบการพิจารณาการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนกำหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
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3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการภายในพบบุคลากรคณะพาณิชยศาสตร์และ
การจัดการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
4. ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 6 หน่วยงาน และ 1 กลุ่ม ในคณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ คือ สาขาวิชาบัญชี สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภาษา สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ กลุ่มบุ คลากร
สายสนับสนุนที่สังกัดวิทยาเขตตรัง เพื่อจัดดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการของแต่ละหน่วยงาน ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหา
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 1 คน สำหรับกลุ่มบุคลากร
สายสนับสนุนที่สังกัดวิทยาเขตตรัง คัดเลือกผู้แทน จำนวน 2 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธาน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการจัดการ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่ 2
พฤษภาคม 2562
5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่ปฏิบัติงาน
ในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 (วันที่พบบุคลากร
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ) ซึ่งประสงค์จะเสนอผู้สมควรจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ จำนวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพื่อกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อ
เบื้องต้นจากการเสนอชื่อจากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ภายนอก เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยพิจารณาแผนพัฒนาคณะประกอบ ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 13 ราย
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 5 ราย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้ ว
มาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การนำแผนพัฒนาคณะ
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทามเพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ
ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ซึ่งมี ผู้ตอบรับ
การเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ ประกอบด้วย ผู้แทนสาขาวิชาการบัญชี ผู้แทนสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แทน
สาขาวิชาภาษา ผู้แทนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ผู้แทนสาขาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้แทนสาขา
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ศิลปะการแสดงและการจัดการ ผู้แทนกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดวิทยาเขตตรัง และผู้ตอบรับการทาบทาม
มาสนทนาในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการโดยนำเสนอแนวทางการ
บริหารคณะและกลยุทธ์การนำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่
ตอบรับการทาบทามและพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้พิจารณาแล้วมีมติ
เสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้ง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
5.3 การแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขต
หาดใหญ่ รองศาสตราจารย์บุญสม ศิริบำรุงสุข รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหา
ตามลำดับดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแจ้งให้วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัย เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขต
หาดใหญ่ และใช้ประกอบการพิจารณาการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ในระหว่างที่
วิทยาลัยยังไม่จัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยให้ใช้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาสรรหาคณบดี
ไปพลางก่อน) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนกำหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหา
ทุกท่านพิจารณา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการภายในพบบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขต
หาดใหญ่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
4. ออกหนังสือแจ้งกลุ่มบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 2 กลุ่ม ในวิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อจัดดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ของแต่ละกลุ่มประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
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วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่มละไม่เกิน 3 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ กลุ่มละ 4 คน รวม 8 คน โดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2562
5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562
ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่ อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยให้เสนอชื่อต่อ
อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ จำนวน 1 ชื่อ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้ส มควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอชื่อโดยตรงต่ออธิการบดี ประธาน
กรรมการสรรหา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพื่อกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อ
เบื้องต้น จากการเสนอชื่อจากข้อ มูล ประวัติ บุคคล การบริห ารงาน ผลงาน และเวียนวาระการประชุม ให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอกเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาเพื่อจะมาดำรงตำแหน่งคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่ งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจำนวน 8 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
เห็นสมควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 6 ราย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้วมา
สนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารวิทยาลัย และกลยุทธ์การนำแผนพัฒนา
วิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็น
วันสุดท้ายของการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562
9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วย ผู้ที่เป็นผู้แทนหน่วยงาน ผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา ในฐานะที่จะมาดำรง
ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยนำเสนอแนวทางการบริหารวิทยาลัย และกลยุทธ์
การนำแผนพัฒนาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม
และพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้พิจารณาแล้วมีมติ
เสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้ง ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
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ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ
ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
5.4 รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ดำเนินการสรรหาตามลำดับ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจำคณะจัดทำ
แผนพัฒนาคณะ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และใช้ประกอบการพิจารณา
การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562
2. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเวียนกำหนดขั้นตอนการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการภายในพบบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์
เพื่อชี้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
4. ออกหนังสือแจ้งหน่ว ยงานในคณะศิล ปกรรมศาสตร์ คือ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป แขนงวิชาทัศนศิลป์ แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ แขนงวิชาศิลปะการแสดงและแขนงวิชา
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย เพื่อจัดดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
ของแต่ละกลุ่ม ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ ยกเว้นแขนงวิชาศิลปะการแสดง และแขนงวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เพียง 1 ชื่อ และคัดเลือกผู้แทนกลุ่มซึ่งจะให้
ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ต่ อคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
4.1 ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายละ 3 คน
4.2 แขนงวิชาทัศนศิลป์และแขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ แขนงวิชาละ 3 คน
4.3 แขนงวิชาศิลปะการแสดงและแขนงวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่ ง กาย
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ แขนงวิชาละ 1 คนโดยให้เสนอโดยตรงต่ออธิการบดี
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 21
มกราคม 2562
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5. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ซึ่งประสงค์จะเสนอผู้สมควรจะดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรง ต่ออธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรจะดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้เสนอโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
7. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในเพื่อกลั่นกรองข้อมูลรายชื่อ
เบื ้ อ งต้ น จากการเสนอชื ่อ จากข้ อ มูล ประวั ติ บุ ค คล การบริ ห ารงาน ผลงานและเวีย นวาระการประชุมให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอก เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะทาบทามมาสนทนาในฐานะที่ จะมาดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 3 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้
เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
8. ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองแล้ว
มาสนทนาโดยแจ้งให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามจัดทำแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การนำแผนพัฒนาคณะ
ไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ
ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้งการตอบรับ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผู้ตอบรับการ
เชิญมาสนทนา ทั้ง 2 ราย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มบุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ผู้แทนกลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้แทนกลุ่ม
บุคลากรแขนงวิชาทัศนศิลป์ ผู้แทนกลุ่มบุคลากรแขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ผู้แทนกลุ่มบุคลากรแขนงวิชา
ศิลปะการแสดง และแขนงวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย และผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนาในฐานะ
ที่จะมาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยนำเสนอแนวทางการบริหารคณะ และกลยุทธ์การนำ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะ และที่เป็นแนวคิดของผู้ที่ตอบรับการทาบทามและพิจารณา
กลั่นกรองผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
10. คณะกรรมการสรรหาฯ พบบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแ ต่งตั้ง
คณบดี พ.ศ.2561 ข้อ 13 วรรคสาม กำหนดว่า กรณีที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีเห็นว่าไม่มีผู้เหมาะสมดำรง
ตำแหน่งคณบดี หรือสภามหาวิทยาลัยไม่ให้ความเห็นชอบชื่อที่เสนอมา ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ
สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีใหม่ ตามวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยเห็นเหมาะสม
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อนึ่ง ในระหว่างไม่มีผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เห็นสมควร
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี รักษาการแทนคณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ไปพลางก่อน
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และมีมติให้
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ชุดเดิมดำเนินการสรรหาฯ โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ. 2561 ตามข้อ 12(2)
สัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงาน
5.5 การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 64(3/2562) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติ
เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
1. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
1.1 อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 17 ราย ดังนี้
1.1.1 ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
ชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล
รหัส 2103 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์
1.1.2 อาจารย์ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์
โรคติดเชื้อ รหัส 2135 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.3 อาจารย์ธารทิพย์ แสงสุวรรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว รหัส 2113 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
1.1.4 อาจารย์มนภัทร สุกใส พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์
มารดา และทารกในครรภ์ รหัส 2174 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.5 ดร.ศรัณยา พีระเกียรติขจร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา รหัส 0141
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
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1.1.6 ดร.วินิตา ยลธรรม์ธ รรม พนักงานมหาวิ ทยาลั ย ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รหัส 0104 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.7 ดร.สมพงษ์ ฉุยสุริฉาย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รหัส 0104 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
1.1.8 ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์
รหัส 0113 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
1.1.9 ดร.จารุณี ดวงสุวรรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ รหัส 0107 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.10 ดร.อุไรวรรณ วีระพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ รหัส 0133 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.11 ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 1113 อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร รหัส 111301 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.12 ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
รหัส 1104 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์
1.1.13 ดร.รักกฤตว์ ดวงสร้อยทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิช าวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 1113 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.14 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล บรรจุสุวรรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 6101
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
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1.1.15 ดร.บุ ญ ญฤทธิ ์ ฉั ต รทอง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตำแหน่ ง อาจารย์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ รหัส 0151
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.16 อาจารย์อุษณีย์ บุญศรีรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์
โรคไต รหัส 2134 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์
1.1.17 ดร.วัชรินทร์ หนูสมตน พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา รหัส 6104
อนุสาขาจิตวิทยาองค์การ รหัส 610403 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.2 อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี รหัส 3302 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา รหัส 2102 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงานประเภทตำรา
ฉบับปรับปรุงแก้ไข
1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราห์ ยื นยงวิวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รหัส 2166 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะ
รับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
1.2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
เภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยี
รหัส 3302 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่องและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์
1.3 อนุมัติให้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จำนวน 1 ราย ดังนี้
1.3.1 ศาสตราจารย์สุเทพ จารุรัตนศิริกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง สาขาวิชา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ รหัส 2135 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
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1.4 ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้
1.4.1 ดร.มูนีราห์ ยามิรูเด็ง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา รหัส
9102
1.5 ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้
1.5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา นิจจรัลกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา รหัส 6501
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ใ ห้ แ ต่ ง ตั ้ ง ตำแหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ จำนวน 17 ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือน
ขั้นสูง จำนวน 1 ราย ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง
ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย
2.1 เห็นชอบการกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ราย ดังนี้
2.1.1 ดร.อุสมาน ยูนุ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา รหัส 7801 กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 ราย
ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮาลิม ไซซิง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2.1.2 ดร.เกตุ อั ส มิ ม านะ วิ ท ยาลั ย อิ ส ลามศึ ก ษา ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ผู ้ช ่ว ย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ รหัส 7116 กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน
2 ราย ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกษียณ)
2) รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ การีนา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกษียณ)
2.1.3 อาจารย์พิชามญชุ์ วรรณชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 7101 กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ
จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินทร์ จารุวร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.1.4 ดร.รักกฤตว์ ดวงสร้อยทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 1113 กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน
1 ราย ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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2. 2 เห็น ชอบการกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 6 ราย ดังนี้
2.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮาลิม ไซซิง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ การีนา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.2.4 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินทร์ จารุวร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2.2.5 รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2.2.6 รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
ผลงานทางวิชาการราย ดร.อุสมาน ยูนุ ดร.เกตุ อัสมิมานะ อาจารย์พิชามญชุ์ วรรณชาติ ดร.รักกฤตว์ ดวงสร้อยทอง
และเห็นชอบการกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อประเมินผลงาน
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 6 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการเสนอ
5.6 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตามที่ส ภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามคำสั่งที่ 002/2558 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และคำสั่งที่ 010/2562 ลงวันที่
18 มีนาคม 2562 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้กำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และติดตามการบริหารงาน
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ ให้มีการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิผล ในรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2561
ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ซึ่งมีผลการดำเนินงานขอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
จำนวน 4 ข้อ สรุปได้ดังนี้
1. กำกับดูแลการบริหารจัดการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแล ดังนี้
1.1 การสร้างความเข้มแข็งระบบคอมพิวเตอร์สู่ e-University ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้สารสนเทศเชื่อมโยงทุกวิทยาเขต มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารข้อมูลมีความสมบูรณ์และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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1.2 การติดตามหนี้สินค่าธรรมเนียมการศึกษาคงค้างในระบบโปรแกรมลงทะเบียน
ซึ่งอาจเกิดจากนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมโดยตรงที่ธนาคาร แต่ไม่ได้ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินทำให้ไม่มีข้อมูล
ในระบบ
2. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานการ
ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในตั้งแต่เดือน
เมษายน - กันยายน 2561 สามารถแยกประเภท คือ การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ด้านการบริหารพัสดุ
ด้านการดำเนินงาน ด้านสารสนเทศ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
รวมจำนวน 28 กิจกรรม/หน่วยงาน และติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจำนวน 24 กิจกรรม/
หน่วยงาน
3. ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตาม
ดังนี้
3.1 รายงานการบริหารความเสี่ยงทางด้านการรับ - จ่ายเงินและการบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพการดำเนิ นงานบริหารความเสี่ยงในภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยพิจารณาจากความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก การบริหารทรัพย์สินและ
บริหารเงินฝาก ได้มีการลงทุนในกองทุนรวมระยะสั้น การลงทุนใน Private Fund ให้มีดอกผลเพิ่มพูนอย่าง
สม่ำเสมอร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการ
3.2 ด้านความเสี่ยงทางการเงินของมหาวิทยาลัย ได้ติดตามรายงานงบการเงิน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยได้สอบถามผู้อำนวยการกองคลังในเรื่องความถูกต้อง
การปรับปรุงรายการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดมี
ความเชื่อถือได้
3.3 ด้านการควบคุมภายใน ได้ติดตามการปฏิบัติตามและปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้สอบทานประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
4. ติดตามการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตาม
4.1 การดำเนินงานบริหารบุคคล มีการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้บริหาร พัฒนาบุคลากร
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ใหม่ การเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ กลไกการ
ได้มาและการดูแลบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ Talent Management มีการจูงใจให้คนเก่งเข้าสู่องค์กร
ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงาน
4.2 ในการกำกั บดูแลตามหลั กธรรมาภิบ าล มีคณะกรรมการอุ ทธรณ์ ร้ อ งทุ ก ข์
กรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย ศูนย์รับข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย มีระบบการสรรหาคัดเลือกและ
ประเมินผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีถึงอธิการบดี
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4.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการลูก หนี้เงินยืม
จัดทำโครงการวิจัยค้างนาน เพื่อเร่งดำเนินการชดใช้หนี้เงินยืมและให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่
กำกับดูแลแก้ไขปัญหาและติดตามลูกหนี้เงินยืมให้เสร็จสิ้นต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่เสนอ
นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อเสนอแนะว่า บางคณะ/หน่วยงาน
ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง จึงขอให้มหาวิทยาลัยรับประเด็นการพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ดังกล่าวให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างโดยการส่งไปอบรม ซึ่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้จัดอบรม
ในเรื่องนี้อยู่เป็นประจำ
5.7 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 13(1) ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีล ะ 1 ครั้ง
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 แล้ว นั้น
ซึ่งกฎบัตรใหม่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการ
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลให้มีการดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ทั้งมหาวิทยาลัย ติดตามการบริหารความเสี่ยง ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
ตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามที่เสนอ

มีมติเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการ

5.8 การกำหนดโครงสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559)
ด้วยกองแผนงานได้ขอถอนระเบียบวาระเรื่องการกำหนดโครงสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559) ออกไปก่อน
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5.9 การเสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
เดิมการขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวม
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาของคณะต่าง ๆ เสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมแต่ละครั้ง ต่อมาที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 83(4/2525) เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2525 ได้มีมติมอบหมาย
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
ตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัย
มีอำนาจหน้า ที ่ อนุ มั ติ ให้ป ริญ ญา ประกาศนีย บั ตรบัณ ฑิต อนุปริญญา และประกาศนี ยบัต ร แต่ปัจจุ บั น
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ได้ ปรั บเปลี ่ ยนสถานภาพเป็ นหน่ วยงานในกำกั บของรัฐ ตามพระราชบั ญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 23(7) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใด ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น
รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยสามารถเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาได้ตลอด โดยไม่ต้องรอระยะเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะเป็นประโยชน์
โดยตรงกับผู้สำเร็จการศึกษา ในการยื่นหลักฐานสมัครเข้าทำงาน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณามอบหมายให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจอนุมัติให้
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ตามมาตรา 23(7) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สำเร็จการศึกษา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติให้แก้ไขการใช้ถ้อยคำให้ถูกต้อง ซึ่งไม่ใช่
การมอบหมายให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
สามารถออกไปทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัวในการบริหาร
และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้สำเร็จการศึกษาที่ต้องการใช้หลักฐานในการสมัครงาน ขอให้นายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้ลงนามอนุมัติปริญญาดังกล่าว
นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมขอให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการไปพิจารณากระบวนการ
ในการอนุมัติปริญญาว่ามีขั้นตอนอย่างไร โดยเฉพาะอย่า งยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษา การรับรองวิทยานิพนธ์
ผ่านกระบวนการอย่างไร เช่น มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจะมี
ชาวต่างประเทศร่วมเป็นกรรมการเพื่อเป็นเครื่องมือการันตีว่ามีคุณภาพ เป็นต้น ดังนั้น การที่สภามหาวิทยาลัย
จะอนุมัติปริญญาได้ต้องมีรายละเอียด มีกระบวนการที่ดี และต้องมี Internal Control System
5.10 อนุมัติการต่อเวลาราชการของข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ดังนี้
ข้อ 6 ข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ตำแหน่งศาสตราจารย์ หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าภายในวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุราชการ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ซึ่งได้ยื่นคำ
ขอดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อนยื่นคำขอต่อเวลาราชการ ก็ให้มีสิทธิยื่นได้แต่มหาวิทยาลัยจะต่อ
เวลาราชการให้ บ ุ ค คลนั ้ น ได้ ก ็ ต ่ อ เมื ่ อ มี ค ำสั ่ ง แต่ ง ตั ้ ง ให้ ผ ู ้ น ั ้ น ดำรงตำแหน่ ง รองศาสตราจารย์ ก ่ อ นสิ้ น
ปีงบประมาณที่เกษียณอายุราชการ
(2) เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
(3) คุณสมบัติอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
(4) มีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่
เกษียณอายุราชการ ดังนี้
(ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
(ข) มีผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ตำรา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเฉลี่ยปีละ 1 เล่มหรือรายการ หรือบทความทางวิชาการเฉลี่ยปีละไม่น้อย
กว่า 3 เรื่อง ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้รับการเผยแพร่ และมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
ในกรณีที่ผู้ขอต่อเวลาราชการดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ลดบทความทางวิชาการ
เหลือเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
ในกรณีที่ผู้ขอต่อเวลาราชการดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ ไม่ครบ 3 ปี
ให้นำผลงานทางวิชาการในขณะดำรงตำแหน่งก่อนหน้านั้นมานับรวมได้
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 371(1/2559) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ได้มี
มติเห็นชอบเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และ
มหาวิทยาลัยกำหนด และ
2. ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ หรือ
3. กรณีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้ องรักษา
คณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อ หากไม่ต่อเวลาราชการก็จะมีผลกระทบอย่างยิ่งกับคณะ/หน่วยงาน เช่น
3.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หาผู้ที่จะทำ
หน้าที่แทนได้ยาก
3.2 การเป็นอาจารย์คุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หรือการเป็นอาจารย์
ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
3.3 การเป็นพี่เลี้ยงบ่มเพาะนักวิจัย และถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิจัยใหม่
ซึ่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์และมีว ุฒิ
ปริญญาเอก และตำแหน่งศาสตราจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ราย โดยมีผู้ขอต่อเวลาราชการ จำนวน
3 ราย คณะโดยคณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงานได้พิจารณาบุคคลภายในคณะ/หน่วยงานจากข้อมูลภาระงาน
และผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี แผนอัตรากำลัง 4 ปี และสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนและจำเป็นต้อง
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รักษาคณาจารย์ให้ปฏิบ ัติงานต่อภายหลังเกษียณอายุร าชการ เกณฑ์การพิจารณาต่อเวลาราชการที ่ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 371(1/2559) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559
และคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการต่อเวลาราชการ ตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2558 แล้ว เห็นสมควรให้ต่อเวลาราชการ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2. ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
3. ศาสตราจารย์ประยงค์ เวชวนิชสนอง คณะแพทยศาสตร์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ในคราวประชุมครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ต่อเวลาราชการ จำนวน 3 ราย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมัติการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
ที่จะเกษียณอายุ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จำนวน 3 ราย ตามที่เสนอ ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2. ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
3. ศาสตราจารย์ประยงค์ เวชวนิชสนอง คณะแพทยศาสตร์
นอกจากนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประเด็นอาจารย์หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญ เมื่อเกษียณแล้วหากไม่ได้รับการต่อเวลา มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการรักษา
ให้บุคลากรดังกล่าวทำงานต่อในมหาวิทยาลัยอย่างไร มหาวิทยาลั ยจะกำหนดอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างไร
และให้นำประเด็นดังกล่าวเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล
5.11 การขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ด้วยรองศาสตราจารย์วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ ได้ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ผ่านมา โดยทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมแก่นักศึกษาซึ่งยังไม่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 คน
คือ นางสาวเยี่ยมรุ้ง วงศ์กำแหง (หัวข้อวิทยานิพนธ์: รูปแบบการสั่งจ่ายยาต้านอักเสบที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ในผู้ป่วย
โรคข้อเสื่อม) ในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ข้อย่อย 2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
กำหนดไว้ดังนี้ “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รั บการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ”
ซึ่งรองศาสตราจารย์วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ ไม่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
ซึ่งไม่ตรงตามเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามอาจารย์มีผลงานทางวิชาการซึ่งได้รับการยอมรับในวารสารระดับชาติ
จำนวน 2 ฉบับ และระดับนานาชาติ จำนวน 8 ฉบับ ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่
24(2/2562) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์
วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาพนธ์ร่วมระดับปริญญาโทเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามที่เสนอ
5.12 การขออนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ทพญ.สมรตรี วิถีพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก เป็นกรณีพิเศษ
คณะทันตแพทยศาสตร์ขออนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ทพญ.สมรตรี วิถีพร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จำนวน 6 ราย ในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก ซึ่งศาสตราจารย์ ทพญ.สมรตรี วิถีพร มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.4 และ ข้อ 10.4.4 กำหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไว้ดังนี้
1. ปริญญาโท
- ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
2. ปริญญาเอก
- ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ
ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ข้างต้นอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองอนุมัติบัตรให้มี
คุณวุฒิเทียบเท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ดังนั้น คุณสมบัติของศาสตราจารย์ ทพญ.สมรตรี วิถีพร จึงไม่
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สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 24(2/2562) เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั ้ ง ศาสตราจารย์
ทพญ.สมรตรี วิถีพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จำนวน 1 ราย และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 5 ราย ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
เป็นกรณีพิเศษ ตามที่เสนอ
5.13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ขณะนี้ได้ครบระยะเวลา 5 ปีของการ
ปรับปรุงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรง
มากขึ้นทั่วโลก ก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างประเมินค่ามิได้ และยังเป็นภัยคุกคาม
ที่สำคัญต่อการพัฒนาของโลก ด้วยเหตุนี้ นโยบายทางด้านการบริหารจัดการภัยธรรมชาติที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพของท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการลดผลกระทบอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ดังนั้น คณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมจึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรข้างต้นให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อมุ่ง
ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการวิจัยขั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลกที่สามารถสร้าง
ความรู้ใหม่ด้วยการบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีร่วมกับการวิจัยเพื่อใช้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยมีประเด็นส ำคัญการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1. ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้น โดยปรับปรุงรหัสวิชา
ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต และคำอธิบายรายวิชา ตลอดจนยกเลิกบางรายวิชา
3. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
ซึ่งสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 19(2/2562) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ
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5.14 การมอบอำนาจในการอนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ด้วยการมอบอำนาจในการอนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 “มาตรา 97
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ ได้ เว้นแต่ ในกรณี ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มี
อำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า
(2) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้
หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
(3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์
หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน การแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการ
ทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อ เพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญา
หรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการ
แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง”
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
“ข้อ 6 ผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐนั้นสามารถกำหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตำแหน่งใด มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้
ก็ให้กระทำได้ และเมื่อได้กำหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ และสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย
ข้อ 7 ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อ 6 หรือผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะ
มอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้คำนึงถึงระดับ
ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ เมื่อมีการมอบอำนาจตามวรรคหนึ่ง
ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้นและจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
(1) การมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้น
ต่อไปได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ ก) กรณีมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
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หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอำนาจชั้นต้นทราบด้วย ข) กรณีมอบ
อำนาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจชั้นต้นแล้ว
(2) การมอบอำนาจและการมอบอำนาจต่อตามระเบียบหรือคำสั่งของกระทรวงกลาโหม
หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามข้อ 6 ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเรื่องการมอบอำนาจ
และการมอบอำนาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง
รองลงไปเป็นลำดับ ให้ผู้มอบอำนาจส่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง
ข้อ 8 ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐใดจะมอบอำนาจให้หน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทำได้ โดยให้ผู้มอบอำนาจส่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจ
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ 84 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของ
ผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 2) ผู้มีอำนาจ
เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท
ข้อ 85 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท 2) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท
ข้อ 86 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรง
ตำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50,000,000 บาท 2) ผู้มีอำนาจ
เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 50,000,000 บาท
ข้อ 87 ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ 84 ข้อ 85 และข้อ 86 ให้เป็นไปตาม
บัญชีเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ 165 วรรคสาม เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการ
แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น”
บัญชีเอกสารแนบท้าย กำหนดประเภทของผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามความ
ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดว่า “(5) มหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย”
เนื่องด้วยระเบียบฯ กำหนดเรื่องการอนุมัติแก้ไขสัญญาไว้ดังข้อ 165 วรรคสาม เมื่อผู้มี
อำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น ทำให้การดำเนินการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง สำหรับการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ขาดความคล่องตัวในการบริหารพัสดุ
ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถดำเนินการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
และบริหารพัสดุได้คล่องตัวยิ่งขึ้น จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการมอบอำนาจในการอนุมัติแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงให้กับอธิการบดี โดยการอนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงนั้นมีวงเงินรวมของสัญญาไม่เกิน
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วงเงินที่ได้รับการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างจากสภามหาวิทยาลัยไว้ก่อนแล้ว ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาการมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงให้กับอธิการบดี โดยการ
อนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงนั้น มีวงเงินรวมของสัญญาไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างจากสภา
มหาวิทยาลัยไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 97
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติไม่เห็นชอบในประเด็นที่มหาวิทยาลัย
เสนอขอให้สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้แก่อธิการบดีในการอนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงที่มีวงเงินที่อยู่ในอำนาจ
ของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การขออนุมัติแก้ไขสัญญาเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะกรณี ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะหน้ากรณีการขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีของผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารของคณะแพทยศาสตร์ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ
ในที่ประชุม ต้องระบุหลักการเหตุผล ประเด็นที่ขอแก้ไขสัญญาให้ชัดเจน และให้ขอมติเวียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. การขออนุมัติเรื่องทั่วไป ให้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในประเด็นที่มหาวิทยาลัยต้องการ
ขออนุมัติ โดยขอให้มหาวิทยาลัยปรึกษาหารือกับนายสราวุธ เบญจกุล นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ และนายบุญปลูก
ชายเกตุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ม.อ. มีหลายวิทยาเขต ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัวในการบริหารงานวิทยาเขต
ต่าง ๆ อธิการบดีจะมอบอำนาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขต จึงขอให้มหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดว่าอธิการบดี
สามารถมอบอำนาจให้รองอธิการบดีได้หรือไม่ และเมื่อมอบอำนาจแล้วจะต้องมีการกระจายอำนาจด้วย
2. ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบอำนาจเรื่องใดแล้ว ผู้รับมอบอำนาจจะต้องรายงาน
ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบด้วย
5.15 ร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 407(3/2562) เมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2562 ได้พิจ ารณาข้ อ บั งคั บ ระเบียบ และประกาศของมหาวิ ทยาลั ยที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และยังใช้บังคับแล้ว มีมติให้มหาวิทยาลัยรีบดำเนินการจัดทำข้ อ บั ง คั บ
ระเบียบและประกาศใหม่ให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
โดยข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่ยังใช้อยู่ปัจจุบันและไม่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเนื้อหามากนักให้มหาวิทยาลัย
รีบดำเนินการจัดทำและเสนอคณะทำงานกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยพิจารณา
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เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง ต่อไป สำหรับข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาใหม่ ให้มหาวิทยาลัยรีบดำเนินการจัดทำใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นั้น
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับและระเบียบที่ยังใช้อยู่ปัจจุบันและไม่จำเป็น
ต้องแก้ไขเนื้อหามากนักเสนอที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จำนวน 16 ฉบับ และมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และยังใช้บังคับ
แต่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาใหม่แล้ว จำนวน 90 ฉบับ โดยมหาวิทยาลัยขออนุมัติระยะเวลาในการปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
พ.ศ. 2522 และยังใช้บังคับแต่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาใหม่ จำนวน 90 ฉบับ ให้ใช้บังคับ ต่อไปได้จนกว่า
จะออกข้อบังคับหรือระเบียบขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติดังนี้
1. อนุมัติร่างข้อบังคับและระเบียบที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จำนวน 16 ฉบับ ดังนี้
1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกภาคสนามตามหลักสูตรการฝึกภาคสนามของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ....
1.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. .....
1.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ...
1.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการ
ศึกษาต่อแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป พ.ศ. ....
1.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
เงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....
1.6 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ....
1.7 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ....
1.8 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดสรรทุนการศึก ษา
แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....
1.9 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ...
1.10 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. ...
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1.11 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการเงินในการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....
1.12 ร่ างระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ ว่ าด้ วยการแต่งตั ้ งศาสตราจารย์
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ....
1.13 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ....
1.14 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย
พ.ศ. ....
1.15 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุน
การวิจัย พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขอารัมภบท บรรทัดที่ 2 ตัดข้อความ “เพื่อให้การบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัย” ออก
1.16 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการดำเนินงานและการเงินของ
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....
2. เห็นชอบการขออนุมัติระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และยังใช้บังคับ แต่จำเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาใหม่ จำนวน 90 ฉบับ ให้ใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะออกข้อบังคับหรือระเบียบขึ้นใหม่
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมได้เสนอว่ามีระเบียบ ข้อบังคับหลายเรื่องที่มหาวิทยาลัย
ควรจะพิจารณาให้รอบคอบ เช่น เรื่องเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งภายนอก ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการ
สนับสนุนการบริหารงานวิจัย จึงขอให้อธิการบดี และทีมบริหารไปพิจารณาว่าจะปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยให้เหมาะสมอย่างไร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาทักท้วง
6.1 การให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร การขอเพิ่ม/ปรับลด/เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร การเปิดรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา เปลี่ยนแปลงรายวิชา
และการเพิ่มข้อความในรายวิชาบังคับก่อนของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
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 24(2/2562) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร การเพิ่ม ปรับลด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

35
และอาจารย์ประจำหลักสูตร การเปิดรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา เปลี่ยนแปลงรายวิชา และการเพิ่มข้อความใน
รายวิชาบังคับก่อน ดังนี้
1. เห็นชอบการปิดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยี และการจัดการ
ยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 คณะศิลปศาสตร์
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
3. เห็นชอบการเพิ่ม ปรับลด และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 42 หลักสูตร ดังนี้
3.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเศรษฐศาสตร์
3.2 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
3.3 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะศิลปะศาสตร์
3.4 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์
3.5 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์
3.6 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะแพทยศาสตร์
3.7 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์
3.8 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์
3.9 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์
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3.10 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์
3.11 ปรับลดและเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะพยาบาลศาสตร์
3.12 ปรับลดและเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัช ญาดุษฎี บัณ ฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์
3.13 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ
3.14 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ
3.15 ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ
3.16 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์
3.17 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์
3.18 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์
3.19. เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูต รปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์
3.20 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์
3.21 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์
3.22 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์
3.23 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช า
ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์
3.24 ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์
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3.25 ปรับลดและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์
3.26 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.27 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.28 ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.29 ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.30 ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.31 ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.32 เปลี่ยนแปลงและปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.33 เปลี่ยนแปลงและปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.34 เปลี่ยนแปลงและปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.35 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
3.36 ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
3.37 ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
3.38 ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
3.39 ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
3.40 ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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3.41 ปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
3.42 ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
4. เห็นชอบการเปิดรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา เปลี่ยนแปลงรายวิชา และการเพิ่มข้อความ
ในรายวิชาบังคับก่อน ดังนี้
4.1 เปิดรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน 1 รายวิชา ดังนี้
135-494 โครงงานวิจัยเทคนิคการแพทย์เพื่อการต่อยอด
(Extended Research Project in Medical Technology)
4.2 เปิดรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 ที่เปิดบริการให้กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2559 จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้
332-191 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 1
(Fundamental Physics for Rubber Engineering and Technology I)
332-192 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 2
(Fundamental Physics for Rubber Engineering and Technology II)
332-193 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 1
(Fundamental Physics for Rubber Engineering and Technology
Laboratory I)
332-194 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 2
(Fundamental Physics for Rubber Engineering and Technology
Laboratory II)
4.3 การปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน 5 รายวิชา ดังนี้
346-222 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1 (Sampling Techniques I)
346-342 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต (Mathematics of Life Insurance)
346-242 การวิจัยดำเนินการ 1 (Operations Research I)
346-333 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression
Analysis)
346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2 (Sampling Techniques II)
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4.4 การเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือก
สำหรับนักศึกษาแผนปกติและแผนสหกิจศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
เดิม
ปรับใหม่
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 102 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 102 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาบังคับแผนปกติ 55 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาบังคับแผนปกติ 55 หน่วยกิต
แผนสหกิจศึกษา 58 หน่วยกิต
แผนสหกิจศึกษา 58 หน่วยกิต
โดยวิชา 346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2
(Sampling Techniques II)
เป็นรายวิชาบังคับ ของนักศึกษาแผนปกติและแผนสหกิจ
308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
(Database Management Systems)
เป็นรายวิชาเลือก ของนักศึกษาแผนปกติและแผนสหกิจ

โดยวิชา 346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2
(Sampling Techniques II)
เป็นรายวิชาเลือก ของนักศึกษาแผนปกติและแผนสหกิจ
308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
(Database Management Systems)
เป็นรายวิชาบังคับ ของนักศึกษาแผนปกติและแผนสหกิจ

4.5 การเพิ่มข้อความ “หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร” ในรายวิชาบังคับก่อน
ของรายวิช า 346-435 การทำเหมืองข้อมูล สถิติ (Statistical data mining) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

มีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ

6.2 การให้ความเห็นชอบการเพิ่มรายวิชาและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตตรัง
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
สภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมครั้งที่ 24(2/2562) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มรายวิชา และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี้
1. การเพิ่มรายวิชาชีพเลือก จำนวน 1 หลักสูตร
1.1 เพิ่มรายวิชา 942-392 การเงินและระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 (3-0-6)
หน่วยกิต เป็นรายวิชาชีพเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สำหรับนักศึกษารหัส 57-59 ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
2. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1
หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังนี้
2.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

มีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ

6.3 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร การขอปิดหลักสูตร การปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้
และแผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา การขอเปิดรายวิชาและขอเทียบเท่ารายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) กำหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง
หรือการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและทักท้วง และพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด -ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ นั้น
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 25(3/2562) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การปิดหลักสูตร การปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการ
กระจายผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา การเปิดรายวิชาและขอเทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. เห็นชอบการปิดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลก หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. เห็นชอบการปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. เห็นชอบการเปิดรายวิชาและขอเทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4.1 เปิดรายวิชา
472-106 แนวคิดเติบโตสำหรับการนำเสนออย่างมืออาชีพ 2((2)-0-4) หน่วยกิต
(Growth Mindset for Professional Presenter)
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรทั่วไปที่สนใจการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
4.2 เปิดรายวิชาและเทียบเท่ารายวิชา
142-239 ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living)
3((3)-0-6) หน่วยกิต
และขอเทียบเท่ากับ 2 รายวิชา ดังนี้
950-101 จิตวิวัฒน์ (New Consciousness)
1((1)-0-2) หน่วยกิต
950-102 ชีวิตที่ดี (Happy and Peaceful Life)
2((2)-0-4) หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสู ตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษและ
หลักสูตรทั่วไปที่สนใจการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
5. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้
5.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง สถาบันสมทบ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี้
6.1 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเภสัชศาสตร์
6.2 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6.3 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6.4 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
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6.5 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6.6 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6.7 ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
6.8 เปลี่ยนแปลงและยกเลิกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเพิ่มอาจารย์ประจำ
หลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์
6.9 เปลี่ยนแปลงและยกเลิกอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และเพิ่มอาจารย์ประจำ
หลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์
6.10 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์
6.11 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลัก สูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์
6.12 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 คณะการแพทย์แผนไทย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

มีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
7.1 การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อแนะนำและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้
เรื่องที่
ประชุมครั้งที่
ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ
การดำเนินงาน
1 ครั้งที่ 407(3/2562) ให้มหาวิทยาลัยรีบดำเนินการจัดทำข้อบังคับ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
1 มิถุนายน 2562
ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
และการเงิน และรองอธิการบดี
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ
ไปดำเนินการ
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เรื่องที่
ประชุมครั้งที่
2 ครั้งที่ 407(3/2562)
1 มิถุนายน 2562

3

ครั้งที่ 407(3/2562)
1 มิถุนายน 2562

ประเด็นมติ/ข้อเสนอแนะ
การลงทุนในที่ดินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยควรมีการขอความเห็นจากบริษัท
จะทำให้การลงทุนตรงกับความต้องการของ
ตลาดและความต้องการของมหาวิทยาลัย
การจ้างอาจารย์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งค่าตอบแทนยังด้อยกว่าระบบข้าราชการ
ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถดึงดูดคนเก่ง
เข้าระบบ มหาวิทยาลัยควรมียุทธศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาดังกล่าวในระยะยาว

การดำเนินงาน
มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และนโยบายสาธารณะไป
ดำเนินการ
มอบหมายรองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
คุณภาพไปดำเนินการ

ที่ประชุมรับทราบ
7.2 สรุปรายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การดำเนินงานในรอบปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 50 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลซึ่งพิจารณา
จากผลการจัดอันดับจากสถาบันต่าง ๆ อาทิ เช่น webometrics สถาบัน Round University Ranking (RUR)
และ QS World University Rankings ซึ่งมหาวิทยาลัยมีอันดับเป็นที่น่าพอใจ คือ มีอันดับในระดับประเทศ
อันดับที่ 5-7 และอันดับโลกอยู่ที่กลุ่ม 801-1,000 รวมทั้งมีบุคลากรและนักศึกษาได้ทำผลงาน สร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัยหลายท่านทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังคงต้องพัฒนาคุณภาพ
วิชาการให้เข้มข้นและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
ด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยกำหนดนโยบาย
ให้ทุกหลักสูตรจัดการเรีย นการสอนแบบ Active learning ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
สถานที่จริง ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ และใช้ภาษาอังกฤษร่วมสอน มีการปรับการจัดการเรียนการสอน
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวม 25 หลักสูตร การจัดทำ
ระบบ Credit Bank และ CreditTransfer การเรียนการสอนในระบบโมดูลที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสะสม/
เทียบโอนหน่วยกิต เพื่อขอรับปริญญา มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อการสอนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ PSUMOOC ระบบ LMS2@PSU เป็นต้น มีการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบสมรรถนะ
สากล PSU-TPSF การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ พร้อมทำงาน มีอัตลักษณ์ (I-WiSe)
เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมสามารถอยู่ได้อย่างกลมกลืนและมีความสุข
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยยังคงกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อนวัตกรรม
และสังคม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยใหม่ ๆ อาทิเช่น สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
สถานวิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น สำหรับตัวอย่าง
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ผลงานวิจัยเด่นและบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม
มอบให้กับโรงพยาบาล 5 แห่งในภาคใต้ การผลิตอาหารสุขภาพพุดดิ้งไข่ขาวเสริมใยอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
ดำเนินการจัดทำสมาร์ทฟาร์มเผยแพร่ให้ความรู้กับเกษตรกรที่มีความสนใจ ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การจัดทำมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวการโรงแรมภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร เป็นต้น
ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมุ่งการบริหารงานในอนาคตตามกรอบการดำเนินงาน
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ช่วง 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ยังคงมีจุดเน้นทิศทางการพัฒนาวิทยาเขต
โดยวิทยาเขตปัตตานี เน้นที่ฐานผลิตบุคลากรทางการศึกษาของชาติและการศึกษาวิถีพหุวัฒนธรรม ความมั่นคง
ทางอาหาร (ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ยางพารา ฮาลาล) วิทยาเขตภูเก็ต เน้นที่ Smart City ความเป็นนานาชาติ
Digital Innovation hub การบริการและท่องเที่ยวแห่งเอเซีย ระบบสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เน้นในเรื่องเมืองสมุนไพร การเพาะเลี้ยง (สัตว์นํ้าเศรษฐกิจแห่งเอเชียอาคเนย์) ไม้และพืชเศรษฐกิจภาคใต้ วิทยาเขตตรัง
เน้นศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ นวัตกรรมการออกแบบ และอันดามันศึกษา การแพทย์วิถีใหม่ มีการจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Holding Company) เป็นนิติบุคคล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
กำกับ ดูแล การลงทุนของมหาวิทยาลัยในการนำองค์วามรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อ
ภาคธุรกิจ สังคมและชุมชน รวมทั้งร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาระบบสังคมไร้เงิน
(Cashless Society) เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็น Smart University ในการใช้นวัตกรรมการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่
เป็นต้น
ด้านการประกันคุณภาพ โดยในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในระดับวิทยาเขต ตามระบบ EdPEx โดยให้ทุกวิทยาเขตจัดทำ SAR 7 หมวดตามเกณฑ์ EdPEx
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประเมินและเตรียมความพร้อมในการประเมินในช่วง
เดือนตุลาคม 2561 สำหรับแผนงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2562 แบ่งระดับการประเมินออกเป็น 1) การ
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ CUPT QA 2) การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์
EdPEx และ 3) การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx ทั้งนี้ มีคณะที่ผ่านการ
คัดเลือกโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 5 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะ
พยาบาลศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ จากจำนวนคณะที่สนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 8 คณะ ได้แก่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะศิลปศาสตร์
ที่ประชุมรับทราบ
7.3 รายงานทางการเงินไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 กำหนดไว้ว่า
“ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี ข อง
มหาวิทยาลัย ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี” นั้น
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มหาวิทยาลัย จึงเสนอรายงานรายรับ -รายจ่าย ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
รายงานรายได้-ค่าใช้จ่าย
ไตรมาส 1/2562 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)
เงินรายได้
1. รายได้ประจำไตรมาสของมหาวิทยาลัย
- รายได้
- รายได้ส่วนกลาง/ส่วนงาน
(เงินสมทบและรายได้ส่วนกลางอื่น ๆ)
รวมรายได้ประจำปี
2. รายได้ปีเก่านำส่งปีปัจจุบัน
- รายได้ปีเก่านำส่งปีปัจจุบัน
- รายได้ส่วนกลางปีเก่านำส่งปีปัจจุบัน
รวมรายได้ปีเก่านำส่งปีปัจจุบัน

1,381,190,626.15
37,004,267.06
1,418,194,893.21
582,628,905.46
106,465,519.02
689,094,424.48

3. รวมรายได้และรายได้ปีเก่านำส่งปีปัจจุบัน (ข้อ 1 + ข้อ 2)

2,107,289,317.69

4. ค่าใช้จ่ายประจำไตรมาสของมหาวิทยาลัย
- ค่าใช้จ่ายประจำไตรมาส 1/2562
- ค่าใช้จ่ายจากรายได้ส่วนกลางประจำไตรมาส 1/2562
รวมค่าใช้จ่ายประจำปี

1,198,861,917.29
72,083,083.14
1,270,945,000.43

5. ค่าใช้จ่ายปีเก่าจ่ายในปีปัจจุบัน
- ค่าใช้จ่ายปีเก่าประจำไตรมาส 1/2562
- ค่าใช้จ่ายจากรายได้ส่วนกลางไตรมาส 1/2562
รวมค่าใช้จ่ายไตรมาส 1/2562

1,927,951,409.58
8,473,017.83
1,936,424,427.41

6. รวมค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในปีปัจจุบัน (ข้อ 4 + ข้อ 5)

3,207,369,427.84

7. เปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายรวมทุกวิทยาเขต
- รายได้รวมทุกวิทยาเขต
ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (3,207 : 2,107) เท่ากับ

3,207,369,427.84
2,107,289,317.69
152.20 % ของรายรับ
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
8. รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำไตรมาสของมหาวิทยาลัย
- รายได้จากรัฐบาล
- รายได้ผลตอบแทนอื่น-จากรัฐบาล
รวมรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำไตรมาส 1/2562

6,294,900,309.87
24,599,520.88
6,319,499,830.75

9. ค่าใช้จ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย
- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำไตรมาส 1/2562

1,756,265,098.79

10. เปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายรวมทุกวิทยาเขต
- รายได้รวมทุกวิทยาเขต
ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (1,756 : 6,319) เท่ากับ

1,756,265,098.79
6,319,499,830.75
27.79% ของรายรับ

ที่ประชุมรับทราบ
7.4 รายงานทางการเงินของหน่วยงานภายใต้การควบคุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 กำหนดไว้ว่า
“ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี ข อง
มหาวิทยาลัย ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี” และตามหนังสือที่ กค 0410.2/ว 2 ลงวันที่ 28 มกราคม
2562 เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 1 “ให้หน่วยงานของรัฐ
ที่ควบคุมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวม โดยการนำรายงานการเงินของหน่วยงานภายใต้
การควบคุมที่มีกฎหมายกำหนดให้จัดทำรายงานการเงินแยกต่างหากมาเสนอรายงานรวมกันโดยไม่มีการจัด
รายการระหว่างกัน” นั้น มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานทางการเงินของหน่วยงานภายใต้การควบคุม ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ดังนี้
หน่วยงานภายใต้
การควบคุม

งบแสดงฐานะการเงิน

งบรายได้ - ค่าใช้จา่ ย

รายได้สูง (ต่ำ)
กว่า คชจ.
กองทุนวิจัย
2,658,519,452.08 42,215,525.60 2,616,303,926.48 768,643,729.84 196,240,253.44 572,403,476.40
กองทุนหน่วยงาน 166,485,738.29 2,665,484.94 163,820,253.35 32,492,382.69 13,998,900.71 18,493,481.98
กองทุนศูนย์
45,851,484.49
3,000.00
45,848,484.49
747,533.17
6,097,995.16 (5,350,461.99)
โรคหัวใจภาคใต้
กองทุนเงิน
1,996,750,471.82 52,360,405.00 1,944,390,066.82 291,869,821.50 123,957,966.63 167,911,854.87
ประกันสังคม
คณะแพทยศาสตร์
ทรัพย์สิน

หนี้สิน

ส่วนทุน

รายได้

รายจ่าย
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หน่วยงานภายใต้
การควบคุม
กองทุนเฉลิม
พระเกียรติ 100 ปี
สมเด็จย่า คณะ
ทันตแพทยศาสตร์

งบแสดงฐานะการเงิน

งบรายได้ - ค่าใช้จา่ ย

ทรัพย์สิน

หนี้สิน

ส่วนทุน

รายได้

รายจ่าย

15,826,878.93

212,243.80

15,614,635.13

4,326,207.45

3,587,383.19

รายได้สูง (ต่ำ)
กว่า คชจ.
738,824.26

ที่ประชุมรับทราบ
7.5 รายงานผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2554 ข้อ 11(5) รายงานผลการดำเนินงานและการเงินประจำปีต่อคณะกรรมการ
อำนวยการและสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายงานงบการเงินของอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
สรุปจำนวนเงินรวมตามงบการเงินของอุทยานวิทยาศาสตร์ งบประจำปี สิ้นสุด ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
หน่วยงานภายใต้
การควบคุม

งบแสดงฐานะการเงิน

งบรายได้ - ค่าใช้จา่ ย

รายได้สูง (ต่ำ)
กว่า คชจ.
1. สำนักงานกลาง 102,162,770.26 52,146,230.07 50,016,540.19 34,293,926.92 25,943,427.37 8,350,499.55
2. ศูนย์ทรัพย์สิน 26,505,123.21 215,900.00 26,289,223.21 9,419,170.43 6,138,199.21 3,280,971.22
ทางปัญญา
2. ศูนย์บ่มเพาะ 42,105,413.37 89,277.88 42,016,135.49 40,916,387.27 23,482,833.12 17,433,554.15
วิสาหกิจ
3. ศูนย์บริการ
3,814,485.13 109,846.19 3,704,638.94 2,071,162.37 2,172,229.44 (101,067.07)
ออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
รวม

ทรัพย์สิน

หนี้สิน

ส่วนทุน

รายได้

รายจ่าย

174,587,791.97 52,561,254.14 122,026,537.83 86,700,646.99 57,736,689.14 28,963,957.85

ที่ประชุมรับทราบ
7.6 การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรดีเด่น
และผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่สอนดี
รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อกิจการนักศึกษา และประพฤติปฏิบัติตนดีงาม เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ทั่วไป
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โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างจะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท เข็มกลัดทองคำตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย(มูลค่า 20,000 บาท และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่จะได้รับเงินรางวัล
รางวัลละ 20,000 บาท และเข้ารับโล่เกียรติยศ และการประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับคัดเลือกบุคลากรดีเด่นจะได้รับรางวัล รางวัล 20,000 บาท เข็มกลัดทองคำ
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มูลค่า 20,000 บาท และเข้ารับโล่เกียรติยศในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 13 มีนาคม
2563 และเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
และเข้ารับโล่เกียรติยศและการประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น บุคลากรดีเด่น และผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3(2/2562) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ได้มีมติคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น
บุคลากรดีเด่น และผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 ดังนี้
1. อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562
1.1 ด้านการเรียนการสอน จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันต์ ไชยเสน คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1.2 ด้านการวิจัย
1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นิลมานัต คณะพยาบาลศาสตร์
1.3 ด้านบริการวิชาการ ได้แก่
รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์
1.5 ด้านกิจการนักศึกษา ได้แก่
ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2. อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์
2.2 อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562
3.1 กลุ่มที่ 1 สายวิชาการ
1) ตำแหน่งศาสตราจารย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้แก่
รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2) ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์
3.2 กลุ่มที่ 2 สายสนับสนุน
1) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ ได้แก่
นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ได้แก่
นายมนูญ อ่องทวีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างประจำ ได้แก่
นายดูน เพ็งภัตรา
4) กลุ่มที่ 4 พนักงานเงินรายได้ ได้แก่
นางสาวอวัศยา พิมสาย คณะวิทยาศาสตร์
4. ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562
4.1 สาขาสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่มีผลงานผ่านการพิจารณา
4.2 สาขาการแต่งตำรา
ไม่มีผลงานผ่านการพิจารณา
4.3 สาขาการแต่งหนังสือ มีจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
1) ผลงาน การติดเชื้อในทารกแรกเกิด
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อนุชา ธาตรีมนตรีชัย คณะแพทยศาสตร์
2) ผลงาน ความหลากหลายของไบรโอไฟต์ในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว
ของรองศาสตราจารย์ ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ คณะวิทยาศาสตร์
4.4 สาขาการบริการวิชาการ ได้แก่
ผลงาน โครงการองค์ความรู้การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์
4.5 สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
1) ผลงาน การอนุรักษ์และพัฒนาผ้าท้องถิ่นชายแดนใต้ : เศรษฐกิจสร้างสรรค์
บนฐานทุนวัฒนธรรมชายแดนใต้
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด และคณะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา
2) ผลงาน การนำมิติด้านศิลปะประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฟื้นฟูย่านชุมชนจีน
เก่าหัวตลาดปัตตานี (กือดาจีนอ) เพื่อสร้างคงามเข้มแข็งชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
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4.6 สาขาสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
ผลงาน สำนวนไทย
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
4.7 สาขานวัตกรรมหรือพัฒนางานสายสนับสนุน
1) สาขานวัตกรรมของสายสนับสนุน
ผลงาน การปลูกเลม่อนแบบเกษตรแม่นยำ
ของนายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2) โครงการพัฒนางานสายสนับสนุน
ผลงาน ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์
ของนางสาวกรรณิการ์ ธรรมบำรุง และนายศรรักษ์ รัตนา สำนักงานอธิการบดี
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ที่ประชุมรับทราบ
7.7 รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครั้งที่ 19(2/2562) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562
ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตภูเก็ต ได้มีการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราว
ประชุมครั้งที่ 19(2/2562) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะการบริการ
และการท่องเที่ยว การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะการบริการและการท่องเที่ยว การขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร
และการขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานานาชาติ ศึกษา (หลักสูตรนานาขาติ/หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563) คณะวิเทศศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะวิเทศศึกษา การขออนุมัติหลักสูตรของบัณฑิต
วิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน โครงสร้างการบริหารวิทยาเขต
ภูเก็ต และทิศทางการวิจัยและการของบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของวิทยาเขตภูเก็ต เป็นต้น
ที่ประชุมรับทราบ
7.8 สรุปการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสาขาวิชาด้านการท่องเที่ยว
ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ขอถอนระเบียบวาระเรื่องสรุปการดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการสาขาวิชาด้านการท่องเที่ยวออกไปก่อน

