
 

วาระที่ 5.3 

เรื่อง การดําเนินการสรรหาอธิการบด ี

ความเป็นมา 

         ตามข้อ 9 ของบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พ.ศ.
2560 กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 

          (1) กําหนดการ ดําเนินการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 8  

          (2) พิจารณารายช่ือส่วนงานที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงาน เสนอช่ือ  
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี 

          (3) จัดทําเป็นประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบตาม (1) และ (2) แล้ว 

          และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีคําสั่งที่ 049/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560                  

แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ไปแล้วน้ัน 

ขั้นตอนท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว 

          คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561                  

ได้พิจารณากําหนดการดําเนินการสรรหาอธิการบดี และพิจารณารายช่ือส่วนงานท่ีให้ผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงานเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี ดังรายละเอียดที่แนบ 

          ประเด็นที่เสนอให้พิจารณา 

1.  กําหนดการ ดําเนินการสรรหาอธิการบดี และรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา

อธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ในการดําเนินการสรรหาอธิการบดี (ตามเอกสาร

หมายเลข 1) 

2.  รายช่ือส่วนงานที่ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงานเสนอช่ือผู้สมควรดํารง

ตําแหน่งอธิการบดี (ตามเอกสารหมายเลข 2) 

 

                     จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

 

 



             

1. กําหนดการดําเนินการสรรหาอธิการบดี 

ลําดับ
ที ่

วัน เดือน ป กิจกรรม/ดําเนินการ 
 

1 ประชุมครั้งท่ี 1/2561  
วันศกุรที่ 5 มกราคม 2561  
ที่กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณา 
1. แตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี   
2. รางกําหนดการดําเนินการสรรหาอธิการบดี 
3. รางประกาศรบัสมัครอธิการบดี 
4. การเสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 
5. การสัมภาษณและรับฟงความคดิเห็นของบุคคลฝายตาง  ๆ

 
2 วันเสารที่ 20 มกราคม 2561 เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

1. รางกําหนดการดําเนินการสรรหาอธิการบดี 
2. รายชื่อสวนงานที่ใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของแตละสวนงาน 
เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 
 

3 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
1. ออกประกาศกําหนดการสรรหาและรายชื่อสวนงานตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบแลว 
2. แจงใหสวนงาน/องคกร เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี             
ซึ่งประกอบดวย 
- สวนงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
- สภาอาจารย 
- สภาพนักงาน 
- สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
- องคการนักศึกษาแตละวิทยาเขต 
 
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
ออกประกาศเปดรับสมัครทั่วไป 
 

4 วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 วันสุดทายการเสนอชื่อและการรับสมัครทั่วไปผูสมควรดํารงตําแหนง
อธิการบดี 
 

5 วันเสารที่ 17 มีนาคม 2561 ที่
กรุงเทพมหานคร                              
(หลังประชุมสภามหาวิทยาลัย) 
เวลา 13.30 – 15.00 น. 

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณา 
กลั่นกรองขอมูลรายชื่อเบื้องตนจากการเสนอชื่อและการเปดรับสมัคร
ท่ัวไปจากขอมลูประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน เพื่อใหไดผูท่ีมี
คุณสมบัติ เหมาะสมจํานวนไมเกิน 5 ชื่อ 
 

เอกสารหมายเลข 1 



             

6 วันจันทรท่ี 26 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี   
1. ออกหนังสือแจงผูผานการกลั่นกรองเบ้ืองตน เพ่ือพิจารณาการตอบรบั
การทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี 
2. ใหผูตอบรับการสนทนาจัดเตรียมแผนงานเปนเอกสารนําเสนอ                
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 

7 วันศุกรที่ 20 เมษายน 2561 วันสุดทายในการตอบรับการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี 
 

8 
 
 
 

วันพุธท่ี 25 เมษายน 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
ออกประกาศรายชื่อผูผานการกลั่นกรองเบื้องตน จากการเสนอชื่อ และ
การรับสมัครท่ัวไป และผูตอบรับและผูปฏิเสธการทาบทามมาสนทนากับ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 

9 วันจันทรท่ี 30 เมษายน 2561 
เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ วิทยาเขตหาดใหญ 
 

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
- สัมภาษณและรับฟงความเห็นบุคคลฝายตาง ๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี เห็นวาไดรับขอมูลครบถวนและเพียงพอตอการพิจารณา
กลั่นกรองการสรรหาอธิการบดี อาทิ เชน 
1. อดีตอธิการบดีและอธิการบดีปจจุบันของมหาวิทยาลัย 
2. ผูแทนบุคลากร 
3. ผูแทนศิษยเกาของมหาวิทยาลัย 
4. ผูแทนนักศกึษา ปจจุบันของมหาวิทยาลัย 
5. ผูแทนผูบริหารระดับตาง ๆ 
6. ผูแทนกลุมผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
7. ผูแทนกลุมคณาจารยประจาํที่เปนที่ยอมรับวามีผลงานดีเดนดานการ
วิจัย การเรยีนการสอน การบริการวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 
8. ผูวาราชการจังหวัดสงขลา ปตตานี ตรงั ภูเก็ต สุราษฎรธานี  
 

10 วันจันทรท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
เวลา 10.00 น. เปนตนไป 
ณ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
- สนทนากับผูตอบรับการทาบทาม  
- พิจารณากลั่นกรองผูสมควรดาํรงตําแหนงอธิการบดี 
 

11 วันเสารที่ 19 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอช่ือ 
ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี ตอสภามหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร
หนึ่งชื่อ เวนแตคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาและเห็นวาไมมี           
ผูเหมาะสมอาจไมเสนอชื่อก็ได 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 5 มกราคม 2561 

ณ ห้องประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช้ัน 11 ตึกส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตึกเก่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 

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

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์อาวุธ ศรีศุกรี    ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว    กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ปราณี กุลละวณิชย์   กรรมการ 
4. นายสมพร ใช้บางยาง     กรรมการ 
5. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ   กรรมการ 
7. นายคมกริช ชนะศรี     กรรมการ 
8. นายสมพงษ์ เจริญสุข     กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์   กรรมการ 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น.  
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า วาระการด ารงต าแหน่ งอธิการบดีของ รองศาสตราจารย์                 
ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล จะครบวาระก าหนด 3 ปี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาอธิการบดี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 
391(11/2560) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560  จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังรายนาม
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 049/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 

  ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี              
พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า การสรรหาอธิการบดี ครั้งนี้ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 

  ที่ประชุมรับทราบ  
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อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมีมติให้มีการท าหนังสือแจ้งให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทราบแนวนโยบาย ในการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มี 6 แนวทาง คือ 

1. ยึดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด 
2. เน้นด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม 
3. วางตัวเป็นกลางโดยเคร่งครัด 
4. เน้นการให้มีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วนอย่างโปร่งใส  และเป็นธรรม 
5. ไม่กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดคุณ หรือโทษ กับผู้หนึ่งผู้ใด 
6. ให้ยึดถือประโยชน์มหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

1.3 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดี 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามกรอบระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และ
ใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาอธิการบดีต่อไป 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะเวลา 5 ปี น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และใช้
ประกอบการพิจารณาการสรรหาอธิการบดี 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณา  
 2.1 การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 

  ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ.2560 ข้อ 5 วรรค 2 ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีแต่งตั้งกรรมการตาม ข้อ 5 (4) – 
(8) คนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 5 (4) – 
(8) ประกอบด้วย 

1. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(นายบัญญัติ จันทน์เสนะ) 

2. ประธานสภาอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ 

3. ประธานสภาพนักงาน 
(นายคมกริช ชนะศรี) 

4. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                         
(นายสมพงษ์ เจริญสุข) 

5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20 (5) (6) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ซึ่งเลือกกันเอง 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์) 



-3- 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการฯ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ และพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการฯ เพ่ิมเติมอีก                           
3 คน คือ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล นายคงพล มนวรินทรกุล และนางจินตนา แก้วสลับนิล  

2.2 ร่างก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี 

ประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการด าเนินการสรรหาอธิการบดี ซึ่งตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560 ก าหนดไว้ดังนี้ 

  ข้อ 8 ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีด าเนินการให้มีการเสนอชื่อ และการเปิดรับสมัคร
ทั่วไป ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด ารงต าแหน่งอธิการบดีให้กว้างขวาง โดยห้ามไม่ให้ใช้วิธีการเลือกตั้งทั้งทางตรง
และทางอ้อมหรือหยั่งเสียง 

  ข้อ 9 ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 8  
(2) พิจารณารายชื่อส่วนงานที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงาน เสนอ

ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
(3) จัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความ

เห็นชอบตาม (1) และ(2) แล้ว 

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี โดยให้มีการ
เปลี่ยนแปลงวันสัมภาษณ์ และรับฟังความคิดเห็นบุคคลฝ่ายต่างๆที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าได้รับข้อมูล
ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณากลั่นกรองการสรรหาอธิการบดี จากเดิมวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 เป็น
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 และเปลี่ยนแปลงวันที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสนทนากับผู้ตอบรับการ
ทาบทาม พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี จากเดิมวันที่ 7 -11 พฤษภาคม 2561 เป็นวัน
จันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 

2.3 ร่างประกาศรับสมัครอธิการบดี 

  ประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศรับสมัครอธิการบดี ซึ่งตามข้อ 8 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560 ก าหนดให้
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีด าเนินการให้มีการเสนอชื่อ และการเปิดรับสมัครทั่วไป ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีให้กว้างขวาง โดยห้ามไม่ให้ใช้วิธีการเลือกตั้งทั้งทางตรง และทางอ้อม หรือหยั่งเสียง  

 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ และมีมต ิ
1. ให้มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการรับสมัครและการด าเนินการสรรหาอธิการบดีให้ตรงกันกับ

ก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดีตามวาระที่ 2.2  
2. การเสนอชื่อ และการรับสมัครทั่วไปให้ส่งใบเสนอชื่อและการรับสมัครทั่วไป ไปยังผู้ช่วย

ศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี กรณีการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้
ถือวันประทับตราไปรณีย์เป็นส าคัญ 
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2.4 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
  ประธานได้ เสนอที่ ประชุม พิจารณ ารายชื่ อที่ จะจัด ให้ ผู้ ปฏิบั ติ งานในมหาวิทยาลั ย                     
สงขลานครินทร์ปฏิบัติงาน ซึ่งตามข้อ 10 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 ก าหนดให้มีการมีการเสนอชื่อ ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ดังนี้ 

 (1) ให้แต่ละส่วนงานจัดให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีได้คนละหนึ่งชื่อ และให้ส่วนงานกลั่นกรอง
รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามเกณฑ์ในข้อ 6 แล้วเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อสูงสุดเพียงหนึ่งชื่อ  

  (2) ให้สภาอาจารย์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามเกณฑ์ในข้อ 6 จ านวน
หนึ่งชื่อ โดยให้สภาอาจารย์พิจารณาด าเนินการในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ หรือรูปแบบการได้มาของรายชื่อ 
  (3) ให้สภาพนักงานเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ตามเกณฑ์ ในข้อ 6             
จ านวนหนึ่งชื่อ โดยให้สภาพนักงานพิจารณาด าเนินการในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ หรือรูปแบบการได้มาของ
รายชื่อ 
  (4) ให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีตามเกณฑ์ในข้อ 6 จ านวนหนึ่งชื่อ โดยให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิจารณาด าเนินการ
ในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหรือรูปแบบการได้มาของรายชื่อ 
  (5) ให้องค์การนักศึกษาแต่ละวิทยาเขต จัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีของนักศึกษาในแต่ละวิทยาเขต นักศึกษาที่มีสิทธิเสนอชื่อต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าหนึ่ งปีการศึกษา โดยเสนอได้คนละหนึ่ งชื่อ และให้องค์การนักศึกษาร่วมกันกลั่นกรองรายชื่อ                          
ผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามเกณฑ์ในข้อ 6 และเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ                  
สูงสุดจ านวนหนึ่งชื่อ 

 
ที่ประชุมมีมต ิ
1. ให้ใช้รายชื่อส่วนงานตามส่วนงานเดิมที่ได้มีประกาศแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย 

และประกาศจัดต้ังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยไว้แล้ว เนื่องจากประกาศแบ่งส่วนงานใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ 
2. ข้อก าหนดการปฏิบัติในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีก็ให้ปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติในคราวที่ผ่านมา  

2.5 การสัมภาษณ์และรับฟังความเห็นของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ 
  ประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการสัมภาษณ์และรับฟังความเห็นของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ 
ซึ่งตามข้อ 11 (2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ.2560 ก าหนดให้มีการสัมภาษณ์ และรับฟังความเห็นของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ที่คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีเห็นว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาการกลั่นกรอง การสรรหาอธิการบดี อาทิ เช่น 
อดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหารระดับต่างๆ ผู้แทนกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และผู้แทนกลุ่มคณาจารย์
ประจ า ที่เป็นที่ยอมรับว่ามีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย การเรียนการสอน การบริหารวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นต้นไป 

  ที่ประชุมมีมติก าหนดชื่อผู้แทนกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
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1. อดีตอธิการบดีและอธิการบดีปัจจุบัน มีจ านวน 4 คน  
1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธ์ 
1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 
1.3 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ ารุงสุข 
1.4  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล  

2. ผู้แทนบุคลากรก าหนด จ านวน 10 คน โดยออกหนังสือแจ้งประธานสภาอาจารย์ และให้ 
สภาอาจารย์ คัดเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 5 คน ทั้ง 5 วิทยาเขต วิทยาเขตละ 1 คน และออก
หนังสือแจ้งประธานสภาพนักงานเพ่ือให้สภาพนักงานคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 5 คน ทั้ง 5 
วิทยาเขต วิทยาเขตละ 1 คน  

3. ผู้แทนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ก าหนดจ านวน 10 คน ทั้ง 5 วิทยาเขต โดยออกหนังสือ
แจ้งนายกสมาคมศิษย์เก่า เพ่ือให้สมาคมศิษย์เก่าด าเนินการคัดเลือกให้ได้ซึ่งผู้แทนดังกล่าว 

4. ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบันมหาวิทยาลัย ก าหนดจ านวน 10 คน วิทยาเขตละ 2 คน โดยออก
หนังสือแจ้ง องค์การนักศึกษา แต่ละวิทยาเขตให้องค์การนักศึกษาแต่ละวิทยาเขตด าเนินการคัดเลือกให้ได้มาซึ่ง
ผู้แทนดังกล่าว 

5. ผู้แทนบริหารระดับต่างๆ ก าหนด 6 คน จากกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาละ 2 คน โดยมอบหมายให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 

6. ผู้แทนผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ก าหนดจ านวน 3 คน โดยมอบหมายให้ประธานสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินการเชิญผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์มาประชุม เพ่ือด าเนินการ
เลือกผู้แทน กลุ่มสาขาวิชาละ 1 คน 

7. ผู้แทนกลุ่มคณาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับว่ามีผลงานดีเด่น ก าหนดจ านวน 10 คน คือ 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี คณะพยาบาลศาสตร์   

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  มณีมัย   คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
  3. ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  สมบูรณ์สุข  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
  4. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  คันธโชติ     คณะวิทยาศาสตร์ 
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
       6. อาจารย์สุธา  เกลาฉีด   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช    สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ  ทองประจุแก้ว     คณะวิทยาศาสตร์  
        9. ศาสตราจารย์ พญ.ประยงค์  เวชวนิชสนอง        คณะแพทยศาสตร์ 
   10. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  อมรพิทักษ์สุข     คณะวิทยาศาสตร์ 

  8. รับฟังข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปัตตานี ตรัง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 
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วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ 
1. ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี ศาสตราจารย์อาวุธ ศรีศุกรี ได้เสนอให้ศาสตราจารย์สนิท 

อักษรแก้ว เป็นรองประธานกรรมการสรรหาอธิการบด ีที่ประชุมเห็นชอบ 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กอง

แผนงานน าเข้าสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 มกราคม 2561 ยังไม่ผ่านกฤษฎีกา ที่ประชุมมีความเห็นว่าให้ใช้
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ใช้ปัจจุบันมาใช้ในการสรรหาอธิการบดีครั้งนี้ 

3. ประธานน าเสนอที่ประชุมพิจารณาการด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560 ในประเด็นที่ต้องตีความให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นและใช้
เป็นข้อปฏิบัติในการสรรหาอธิการบดี 

                       ที่ประชุมมีมติให้น ากรณีการตีความต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
363(1/2558) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบของการสรรหาอธิการบดีมาเป็นข้อ
ปฏิบัติในการสรรหาอธิการบดีในคราวนี้ ดังนี้ 

3.1. ระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ให้นับรวมเวลาที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานที่เดียวกัน ติดต่อกัน 3 ปี  นับถึงวันก่อน
ก าหนดให้เสนอชื่อ 

3.2. กรณีสังกัดหลายหน่วยงานให้เสนอชื่อได้เพียงครั้งเดียว ตามสังกัดที่ระบุไว้ใน
ประกาศหน่วยงาน 

3.3. นักศึกษาให้รวมถึงนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
3.4. ให้ผู้บริหารวิทยาเขตแต่ละวิทยาเขตรับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ

เสนอชื่อและจัดท าประกาศรายชื่อให้ทราบทั่วกันในวิทยาเขต 
4. ประธานสภาอาจารย์เสนอในที่ประชุมในเรื่องที่จะขอให้ผู้ที่สมัครเป็นอธิการบดีได้แสดงวิสัยทัศน์

ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือประโยชน์ในการที่จะให้ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            
ได้รับรู้ในสิ่งที่จะท าต่อไป 

ที่ประชุมมีมติ เห็นว่าหากท าเช่นนั้นอาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ เนื่องจากผู้สมัครแต่ละ
ท่านอาจจะมีการน าผู้สนับสนุนมาแข่งขันกันได้ และอาจจะมีบุคคลที่เข้ารับฟัง ถามค าถามที่ไม่เหมาะสม จึงเห็น
ว่าไม่เหมาะสมในการท ากิจกรรมดังกล่าว 

5. ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีแจ้งให้ทุกท่านทราบการสรรหาอธิการบดีเป็นเรื่องลับขอความ
ร่วมมือในการรักษาความลับเพื่อไม่ใหผ้ลกระทบต่อการสรรหาอธิการบดี 

เลิกประชุมเวลา 12.00  น 

 
                                                                 
                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์) 
                                  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  
           กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
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รายช่ือส่วนงานที่ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
  

         คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561      
ได้พิจารณาเรื่องรายชื่อส่วนงานที่ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี แล้วเห็นควรใช้รายชื่อส่วนงาน ณ ปัจจุบัน มีจ านวน 55 หน่วยงาน ดังนี้ 

 วิทยาเขตหาดใหญ่ 

1. ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ (รวมหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานประกัน
คุณภาพ ศูนย์บริการวิชาการ ส านัก งานศิษย์ เก่าสัมพันธ์  ส านักงานสนับสนุนมูลนิธิและกองทุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส านักงานหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สถาบันวิจัยและ                     
พัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส) ศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาจุดเสี่ยงภาคใต้ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯ                
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้)  

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. คณะวิทยาศาสตร ์
4. คณะแพทยศาสตร์ (รวมสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ สจรส.) 
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 
6. คณะวิทยาการจัดการ 
7. คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
8. คณะเภสัชศาสตร์ 
9. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
10. คณะการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
12. คณะศิลปศาสตร์  
13. บัณฑิตวิทยาลัย 
14. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
15. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
16. ส านักวิจัยและพัฒนา 
17. คณะนิติศาสตร์ 
18. คณะเศรษฐศาสตร ์
19. คณะการแพทย์แผนไทย 
20. คณะเทคนิคการแพทย์ 
21. สถาบันสันติศึกษา 
22. สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
23. ส านักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร 
24. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
25. วิทยาลัยนานาชาติ 
26. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
27. สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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วิทยาเขตปัตตานี 
28. ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 
29. คณะศึกษาศาสตร์  
30. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
31.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
32. วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
33. ส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง 
34. ส านักวิทยบริการ 
35. คณะวิทยาการสื่อสาร 
36. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
37. คณะรัฐศาสตร ์
38. สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
39. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

วิทยาเขตภูเก็ต 
40. ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต (รวมโครงการจัดตั้งวทิยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร)์ 
41. วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
42. คณะการบริการและการท่องเที่ยว 
43. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
44. คณะวิเทศศึกษา 
45. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
46. บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกฯ 
47. ศูนย์การเรียนรู้ 
48. ศูนย์กิจการนานาชาติ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
49. ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
50. วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 
51. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
52. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

วิทยาเขตตรัง 
53. ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง 
54. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
55. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

 

 




