
วาระที่ 5.1 

การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

      ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 

      สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อขังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2560 

       การด าเนินการสรรหา 

1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 391(11/2560) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ได้ออก
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 049/2560 ลงวันที่ 
18 ธันวาคม 2560 

2. วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ประชุมพิจารณาการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี การประกาศรับสมัครผู้
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และการสัมภาษณ์และรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลฝ่ายต่างๆ และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 393(1/2561) เพ่ือพิจารณาเห็นชอบก าหนดการด าเนินการสรรหาอธิการบดี 
และพิจารณารายชื่อส่วนงานที่ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงาน เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี 

3. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี
จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 

3.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ก าหนด
แนวนโยบายการด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

3.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ก าหนดวัน 
เวลา และข้อก าหนดการปฏิบัติในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อส่วนงานที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

4. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศรับสมัครทั่วไปผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี และแจ้งให้ส่วนงานต่างๆ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี โดยก าหนดให้วันพุธที่  28 
กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครทั่วไป และการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
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5. วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้พิจารณากลั่นกรองข้อมูลรายชื่อ
เบื้องต้น จากการเสนอชื่อ และการเปิดรับสมัครทั่วไป จากข้อมูลประวัติบุคคล การบริหารงาน ผลงาน และความถี่
จากการเสนอชื่อของส่วนงานประกอบกัน เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวนไม่เกิน 5 รายชื่อ 

6. วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีด าเนินการออกหนังสือเชิญผู้ผ่าน
การกลั่นกรองเบื้องต้นเพ่ือพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธการมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยให้
ผู้ตอบรับการสนทนาจะต้องน าเสนอแนวคิด นโยบาย แผนการด าเนินงาน และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 
โดยอย่างน้อยจะต้องน าเสนอ 

(1)  การบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภา
มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ 

(2)  การใช้ เกณ ฑ์ คุณ ภาพการศึ กษ าเพ่ื อการด า เนิ นการที่ เป็ น เลิ ศ  (EdPEx) ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(3)  การบริหารการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา 
(4)  แนวทางการบริหารระบบวิทยาเขต 
(5)  ระบบการท างานเป็นทีม และการสร้างทีมบริหาร 
(6)  อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร 
โดยก าหนดให้วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เป็นวันสุดท้ายในการตอบรับการทาบทามมา

สนทนากับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 

7. วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
กลั่นกรองเบื้องต้น จากการเสนอชื่อ และการรับสมัครทั่วไป โดยมีผู้ตอบรับการทาบทามเพ่ือมาสนทนา และมี               
ผู้ปฏิเสธการทาบทามมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง รายชื่อผู้ เข้ ารับการสรรหาเป็นผู้ สมควรด ารงต าแหน่ งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 จ านวน 5 ราย ซึ่งมีผู้ตอบรับการทาบทาม จ านวน 4 ราย 
และปฏิเสธการทาบทาม จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

 

       ผู้ตอบรับการทาบทาม 
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข 
(3) นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ 

       ผู้ปฏิเสธการทาบทาม 
(1) รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ 
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8. วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้สัมภาษณ์และรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลฝ่ายต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเห็นว่าข้อมูลจากการรับฟังดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณากลั่นกรองการสรรหาอธิการบดี ดังนี้ 

(1) อดีตอธิการบดีและอธิการบดีปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 
(2) ผู้แทนบุคลากร 
(3) ผู้แทนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
(4) ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 
(5) ผู้แทนผู้บริหารระดับต่างๆ 
(6) ผู้แทนกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
(7) ผู้แทนกลุ่มคณาจารย์ประจ าที่เป็นที่ยอมรับว่ามีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย การเรียนการ

สอน การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(8) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดปัตตานี (ให้ข้อมูลทางเอกสารเป็นลาย

ลักษณ์อักษร) 
(9) ผู้อ านวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.) 
 

9.  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้
พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซ่ึงมีผู้มาสนทนากับ
คณ ะกรรมการสรรห าอธิ ก ารบ ดี  จ าน วน  3  ราย  คื อ  รอ งศาสตราจารย์  ด ร .เจ ริญ  น าคะสรรค์                            
นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ และมีผู้ถอนตัวจากการมาสนทนา
กับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเพ่ิมเติมอีก 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข  
                     ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเห็นสมควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการ
แต่งตั้งผู้เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามใบรับรองผลการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะได้น าเสนอในที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 
                 ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

2.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 049/2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 
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3.  ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ก าหนด
แนวนโยบายการด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

4.  ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ก าหนดวัน เวลา 
และข้อก าหนดการปฏิบัติในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

5.  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อส่วนงานที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

6.  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

 





















 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
เรื่อง กําหนด วัน เวลา และขอกําหนดการปฏิบัติในการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี  

 
  
  อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 และ10 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 ลงวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 363 (1/2561) เมื่อวันท่ี                
20 มกราคม 2561 จึงกําหนด วัน เวลา และขอกําหนดการปฏิบัติในการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ดังตอไปนี้ 

1. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 
  1.1 ใหรองอธิการบดีวิทยาเขตแตละวิทยาเขตรับผิดชอบในการสํารวจและประกาศรายชื่อ                  

ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี แยกตามสวนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เรื่อง  รายชื่อสวนงานท่ีจะใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2561 โดยผู มีสิท ธ์ิเสนอชื่อจะตองเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ ซึ่งปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจาง
ของมหาวิทยาลัย  โดยจะตองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาแลวไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันที่    
31 มกราคม 2561 (วันสุดทายกอนเริ่มตนกระบวนการการเสนอชื่อ) 

        1.2 กรณี พนักงานมหาวิทยาลัย  ขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ ซึ่ งปฎิบัติงาน                      
ในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจางของมหาวิทยาลัย เปนผูมีสิทธิ์เสนอชื่อปฏิบัติงานหลายสวนงาน 
ใหประกาศรายชื่อในสังกัดเพียงหนวยงานเดียวโดยยึดถือตามบัญชีถือจายเปนหลัก 

          1.3 กรณีตรวจสอบพบวาการประกาศรายชื่อมีความคลาดเคลื่อน หรือไมถูกตอง ใหผูมีสิทธ์ิ
เสนอชื่อแจงตอวิทยาเขต เพ่ือแกไขใหถูกตอง ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 

         2. กระบวนการเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 
          2.1 ใหสวนงานตาม ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ือง  รายชื่อสวนงานที่จะให

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลงวันท่ี                    
1 กุมภาพันธ 2561 จัดใหผูปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่มีสิทธ์ิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง
อธิการบดีในสังกัด ดําเนินการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีไดคนละหนึ่งชื่อ โดยสวนงานกําหนด
สถานที่เสนอชื่อ รูปแบบบัตรเสนอชื่อ การลงชื่อรับบัตรเสนอชื่อ และรายละเอียดวิธีการลงคะแนนได                    
ตามความเหมาะสม แลวใหคณะกรรมการประจําสวนงานพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง
อธิการบดีที่ไดรับการเสนอชื่อ โดยใหเปนไปตามเกณฑขอ 6 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 แลวเสนอชื่อ ผูที่ไดรับการเสนอชื่อสูงสุดเพียงหนึ่งชื่อตอ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

  กรณีสํานักงานอธิการบดี  ใหรองอธิการบดีวิทยาเขตกลั่นกรองรายชื่อรวมกับหัวหนา
หนวยงานระดับกองข้ึนไป 




















