รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ครัง้ ที่ 389(9/2560)
วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560
ณ ห้ องประชุม 202 ชัน้ 2 สานักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชวน หลีกภัย
2. ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา
3. ศาสตราจารย์นกั สิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย
4. ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์
5. นายบุญปลูก ชายเกตุ
6. ศาสตราจารย์ปราณี กุลละวณิชย์
7. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
8. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
9. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช
10. นายวิจิตร ณ ระนอง
11. นายสราวุธ เบญจกุล
12. ศาสตราจารย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
13. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
14. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ชศู กั ดิ์ ลิ่มสกุล
15. รองอธิการบดี
อาจารย์พิชิต เรื องแสงวัฒนา
16. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รองศาสตราจารย์จฑุ ามาส ศตสุข
17. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้ วประดับ
18. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สพุ จน์ โกวิทยา

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-219. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ภทั ร อัยรักษ์
20. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์บญ
ุ ประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
21. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์
22. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
23. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
วิทยาเขตปั ตตานี
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นพพร เหรี ยญทอง
24. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปั ตตานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พชั รี ยา ไชยลังกา
25. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์เจริญ นาคะสรรค์
26. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สวุ ลักษณ์ วิสนุ ทร
27. รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วรวุธ วิสทุ ธิ์เมธางกูร
28. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
วิทยาเขตภูเก็ต
และรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
29. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ณฐั วิทย์ พจนตันติ
30. รองศาสตราจารย์ธีระพล ศรี ชนะ
รักษาการในตาแหน่งคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
31. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์อดุ มผล พืชน์ไพบูลย์
32. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และรักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ โชติเกียรติ

-333. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์พฒ
ุ ิศกั ดิ์ พุทธวิบลู ย์
34. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บษุ บง ชัยเจริญวัฒนะ
35. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ทวีศกั ดิ์ นิยมบัณฑิต
36. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สิริรัศมิ์ ปิ่ นสุวรรณ
37. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต
38. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
39. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ยูรวงศ์
40. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม
รองศาสตราจารย์บรรจง วิทยวีรศักดิ์
41. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กานดา จันทร์ แย้ ม
42. คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ศภุ วัชร์ มาลานนท์
43. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ อารี วิบลู ย์พงศ์
44. รองศาสตราจารย์สนัน่ ศุภธีรสกุล
รักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
45. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์อษุ า เชษฐานนท์
46. อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรี ยนรู้
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
47. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ปริ ศวร์ ยิ ้นเสน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-448. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ซุกรี หะยีสาแม
49. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์
50. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
51. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์รอฮานิ เจะอาแซ
52. คณบดีคณะการบริ การและการท่องเที่ยว
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกุล
53. คณบดีคณะวิเทศศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นวุ รรณ ทับเที่ยง
54. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ยทุ ธพงศ์ เพียรโรจน์
55. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สชุ าดา ทิพย์มนตรี
56. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปรารถนา หลีกภัย
57. อาจารย์ตรี ชาติ เลาแก้ วหนู
รักษาการในตาแหน่งรองคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
58. ผู้อานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์ยโู ซะ ตาเละ
59. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์นิทศั น์ เพราแก้ ว
60. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จมุ พล ชื่นจิตต์ศริ ิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
61. อาจารย์วรรณรัตน์ แซ่ซนั่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
62. อาจารย์สรุ วุฒน์ ช่อไม้ ทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี

-563. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยั และบัณฑิตศึกษา
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล
64. ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์อิศรัฏฐ์ รินไธสง
65. ผู้อานวยการกองกลาง
นางสุวิมล คงพล
66. หัวหน้ างานการประชุม กองกลาง
นางปัทมา กาญจนพงศ์
67. หัวหน้ างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
นายทวาทศ สุวรรณโร
ผู้มาประชุมไม่ได้
1. ศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ สถาอานันท์
2. ศาสตราจารย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
3. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ ว
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปั ตตานี
อาจารย์บดินทร์ แวลาเตะ
5. คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
อาจารย์มอู สั ซัล บิลแสละ
6. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
รองศาสตราจารย์พนั ธ์ ทองชุมนุม
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สิทธิศกั ดิ์ จันทรัตน์
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปั ตตานี
ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พงศ์ศกั ดิ์ เหล่าดี
2. อาจารย์ไพศาล บรรจุสวุ รรณ์
3. อาจารย์พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์
4. นางนิษณา เหมกุล
5. นายสิทธิศกั ดิ์ สมบัตยิ านุชิต
6. นายคมกริช ชนะศรี

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่
ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา

-67. นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต
8. นางกนกรัตน์ ภูมิสมบัติ

ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผล
หัวหน้ าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่ อ ครบองค์ ป ระชุม แล้ ว ศาสตราจารย์ จ รั ส สุว รรณเวลา นายกสภามหาวิ ท ยาลัย
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุม และได้ แนะนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี ศกั ดิ์ นิยมบัณ ฑิ ต คณบดีคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ใหม่ ต่อจากนัน้ ได้ ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 กรรมการที่ขอลาประชุม
ประธานที่ประชุมแจ้ งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครัง้ นี ้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิขอลาการประชุม จานวน 3 ราย ดังนี ้
1. ศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ สถาอานันท์
2. ศาสตราจารย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
3. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ ว
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครัง้ ที่ 388(8/2560)
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ก่อน
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องพิจารณาเชิงนโยบาย
4.1 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษาได้ นาเสนอการดาเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึง่ มีประเด็นสาคัญ ดังนี ้
ด้ วยศูน ย์ส่ง เสริ ม และพัฒ นาการเรี ยนรู้ ได้ รับ มอบหมายให้ รับ ผิด ชอบภารกิจ การ
เตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษาและบุคลากรในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2555 โดยมี

-7วัตถุประสงค์ในระยะแรกเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน และสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
อาเซียนในบริบทต่าง ๆ ให้ แก่นกั ศึกษาและบุคลากร ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนรู้
ได้ ดาเนินภารกิจด้ านอาเซียนศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ได้ จดั กิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดให้ มีการบรรยายและเสวนา
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เปิ ดสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2/2557 จัดตังศู
้ นย์ข้อมูลอาเซียน
อยู่ในศูนย์ทรัพยากรการเรี ยนรู้คณ
ุ หญิงหลงฯ จัดให้ มีสปั ดาห์อาเซียน โดยความร่วมมือของคณะและหน่วยงาน
เป็ นประจาทุกปี และสร้ างเครื อข่ายทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย ซึ่งที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ได้ มีมติเห็นชอบให้ ดาเนินการในรูปแบบของโครงการจัดตัง้ ซึ่งมี
ประเด็นสาคัญ ดังนี ้
วิสยั ทัศน์
“Think-tank for workforce mobility in ASEAN”
พันธกิจ
• Promoting our faculty's academic leadership within ASEAN;
• Applying multi-disciplinary approaches to tackle ASEAN related issues;
• Updating the ASEAN Information and Learning Center;
• Facilitating two-way connections of information, knowledge, and
opportunities;
• Integrating PSU knowledge and expertise to deliver quality academic
services, including consulting and training
โครงสร้ างการบริ หารของศูนย์อาเซียนศึกษา

แผนยุทธศาสตร์
1. บูรณาการศาสตร์ เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ชาติ และท้ องถิ่น
สูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

-82. บริ การวิชาการประเด็นเชิงรุกและตามคาร้ องขอของผู้รับบริ การ เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน
อาเซียน
3. เป็ นอีกสะพานเชื่อมระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในบริ บทที่
เกี่ยวข้ องกับอาเซียนศึกษา
4. ดาเนินงานในรูปเครื อข่ายทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย
กิจกรรมที่ผา่ นมา
- จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนร่วมกับคณะต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย
- จัดกิจกรรมนานักศึกษาไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้ าน ในรายวิชา
อาเซียนศึกษา
- สร้ างเครื อข่ายด้ านอาเซียนศึกษาร่วมกับศูนย์อาเซียนในหน่วยงานต่าง ๆ
โดยที่ประชุมได้ เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
1. การจัดตังชื
้ ่อศูนย์อาเซียนศึกษา ในลักษณะของการยกย่องให้ เกียรติพนั เอก ดร.ถนัด
คอมันตร์ ผู้ก่อตังอาเซี
้
ยน จะเป็ นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และเป็ นโอกาสของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
2. การดาเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา ยังมีแนวคิด (Concept) ที่กว้ างมาก ควรมี
แผนยุทธศาสตร์ แผนงานงบประมาณในอนาคต พันธกิจที่ชดั เจน และมี Focus ในการดาเนินงานที่ชัดเจน
ตลอดจนมี กลไกที่ ท าให้ ก ารด าเนิ น งานของศูน ย์ อ าเซี ย นศึกษามี ค วามยั่ง ยื น และศูน ย์ อาเซี ยนศึกษาที่
นาเสนอยังมีขนาดเล็กควรจะพิจารณาให้ เป็ นโครงการที่มีขนาดใหญ่กว่านี ้
3. ในด้ านการบริ หารจัดการ ศูนย์ อาเซี ยนศึกษาควรจะจัดระบบการบริ หารงานที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการจะบริ หารจัดการศูนย์อาเซียนศึกษาให้ มีความเป็ นเลิศ จะต้ องมีนวัตกรรมในการจัดการ
ที่มีความสะดวกคล่องตัว เหมาะสมกับการเป็ นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ไม่มีขนตอนการ
ั้
บริ หารงานแบบระบบราชการ เช่น ผู้อานวยศูนย์อาเซียนอาจจะรายงานตรงต่ออธิการบดีได้ ขอให้ อธิการบดี
นาประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา
4. ศูนย์อาเซียนศึกษาควรเป็ นศูนย์ที่เน้ นการจัดการ แต่วิชาการจะอยู่ที่คณะต่าง ๆ
โดยศูนย์อาเซียนศึกษาจะต้ องเป็ นเครื อข่ายที่มีความเชื่อมโยงด้ านวิชาการกับคณะต่าง ๆ
5. ในด้ านการบริ หารจัดการศูนย์อาเซียนศึกษา หากมีการดาเนินงานที่มี Impact จะเกิด
ประโยชน์ ต่อการพัฒ นาพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทัง้ ในด้ านการสร้ างงานและการสร้ างรายได้ และ
กิจกรรมของศูนย์อาเซียนศึกษาควรจะมี Impact และมีความต่อเนื่อง

-96. ในด้ านความร่ วมมื อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั ง้ หน่วยงานภายนอกและหน่วยงาน
ภายใน ควรจะมีการประสานงานและร่วมมือกับคณะ/หน่วยงานภายในของวิทยาเขตต่าง ๆ เพิ่มมากขึ ้น และ
ควรจะมีความร่วมมือหรื อ Partner กับหน่วยงานในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนที่ทางานในลักษณะเดียวกัน
7. วาระการดารงตาแหน่งของผู้อานวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ควรจะมีระยะเวลายาว
มากกว่าการดารงตาแหน่งเป็ นระยะสัน้ ๆ หากมีผ้ บู ริ หารที่ดีควรจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ อู านวยการศูนย์อาเซียนอยู่
ในวาระระยะยาวได้ เพราะจะทาให้ งานมีความต่อเนื่อง และการมีผ้ อู านวยการอยู่ในระยะสันท
้ าให้ หน่วยงาน
เกิดได้ ยาก
8. ม.อ. ตัง้ อยู่ในท าเลที่ เหมาะสมของประเทศกลุ่ม อาเซี ย น มหาวิท ยาลัยควรจะ
พิจารณาเปิ ด College ของอาเซียนสอนหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่ง ม.อ. มีพื ้นฐานอยู่แล้ ว ทังด้
้ านภาษา ด้ านอิสลาม
ศึกษา จึงขอให้ อธิการบดีนาประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา
9. ควรจะดาเนินการจัดทาศูนย์ข้อมูลอาเซียนศึกษาต่อไปอีก เนื่องจากเป็ นประโยชน์
กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยศูนย์อาเซียนศึกษาควรจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันต่าง ๆ ให้ มากขึ ้น
10. จากปั ญหาการไหลของแรงงานต่างชาติในกลุ่ม ประเทศอาเซียน ทาให้ มีแรงงาน
ต่างชาติเข้ ามาทางานในประเทศไทยมากขึ ้น และมีหลายอาชีพที่มีมาตรฐานวิชาชีพแตกต่างกัน นอกจากนี ้
บางเรื่ องเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน เช่น ในเรื่ องการท่องเที่ยว การประกอบอาชีพของไกด์ หรื อมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็ นผู้
สื่อสารถึงความเป็ นไทย ประวัติศาสตร์ ไทย และวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ หากมีการสื่อสารผิดพลาดใน
เรื่ องดังกล่าวจะทาให้ เกิดความเสียหายได้ ศูนย์อาเซียนศึกษาควรจะนาประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาให้ มี
แผนหรื อผลักดันให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเป็ นผู้ดาเนินการในเรื่ องนี ม้ ากกว่าที่ ศูนย์ อาเซียนศึกษาจะเป็ น
ผู้ดาเนินการเอง
11. ในการจัดทาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ควรจะมีเนื ้อหาที่ทาให้ ประชาชนใน
ท้ องถิ่นรู้จกั อนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้ องถิ่น นอกจากนี ้ ควรพิจารณาว่าประชาคมอาเซียน
ที่เข้ ามาในประเทศไทยควรจะมีการทดสอบความรู้ภาษาไทยเบื ้องต้ นหรื อไม่
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

มี มติ เห็ นชอบในหลัก การให้ ด าเนิ นการจัดตัง้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณา
5.1 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยเงินรายได้ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
หมวด 3 ข้ อ 9 ระบุให้ หน่วยงานเสนอประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่ออธิการบดี
ตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด และอธิ การบดีเสนองบประมาณประจาปี ดงั กล่าวให้ ที่ประชุม

- 10 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั เิ พื่อถือเป็ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตอ่ ไป นัน้
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปี ง บประมาณ 2561 ของคณะ/หน่วยงานได้ ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยแล้ ว และตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เรื่ องแต่งตังคณะกรรมการนโยบายการบริ
้
หารการเงิน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดยอานาจและหน้ าที่ข้อ 3 ของคณะกรรมการฯ คือ พิจารณาให้ ข้อเสนอแนะ
และให้ ความเห็นชอบแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจาปี ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมตั ิ นัน้ บัดนี ้ คณะกรรมการนโยบายการบริ หารการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในคราว
ประชุมครัง้ ที่ 5(2/2560) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้ พิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ และมี ม ติ เห็ น ชอบเพื่ อ เสนอสภามหาวิท ยาลัย
พิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการฯ ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ข้ อมูลตัวเลขรายงานการเงินของวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี มีความล่าช้ า และมีความ
คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมีขนตอน
ั้
ระยะเวลาและการติดตามข้ อมูลตัวเลขรายงาน
การเงินของแต่ละวิทยาเขต ในช่วงเวลาที่ตรงกัน เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ ติดตามอย่างใกล้ ชิด รายงานการเงิน
จะได้ ตรงกัน
2. การลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มหาวิทยาลัยควรกาหนด
จานวนที่เหมาะสมว่า ควรนาเงินลงทุนในสหกรณ์อ อมทรัพย์ฯ เป็ นจานวนเงินเท่าไหร่ ประมาณกี่เปอร์ เซ็นต์
เพื่อการบริหารความเสี่ยงการลงทุน หากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เกิดปัญหา
3. ในรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยควรแสดงรายละเอียดรายการต่าง ๆ ให้ ชดั เจน
เช่น รายการลูกหนี ้อื่น ๆ ควรระบุวา่ รายการอะไรบ้ าง เป็ นต้ น
4. เงินทุนการวิจยั ควรตัดจ่ายไปให้ นกั วิจยั เป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรง โดยนักวิจยั ต้ อง
เก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้ เอง เพื่อการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สิ่งที่มหาวิทยาลัย
ต้ องติดตามจากนักวิจยั คือ ผลงานการวิจยั ทังนี
้ ้ นักวิจยั อาจไม่มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
หรื อวิธีการจัดซื ้อจัดจ้ างเท่าที่ควร มหาวิทยาลัยจึงควรมีคมู่ ือให้ กบั นักวิจยั
5. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อาจมีหนี ้สูญเกิดขึ ้น เช่น จากโครงการประกันสุขภาพ
ถ้ วนหน้ า ค่าใช้ จา่ ยในส่วนเกินสิทธิ์ของผู้ป่วย การช่วยเหลือแรงงานต่างด้ าวหรื อผู้มีรายได้ น้อย ดังนัน้ ควรจะ
กาหนดวงเงินที่เหมาะสมในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีรายได้ น้อยเหล่านี ้ในแต่ละปี วา่ ควรมีจานวนเท่าไหร่

- 11 งบประมาณรายจ่ายรวม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยรวมจานวน
14,452.6869 ล้ านบาท จาแนกเป็ น งบประมาณเงินรายได้ 6,839.5546 ล้ านบาท (ร้ อยละ 47.33) งบประมาณ
แผ่นดิน 6,358.3771 ล้ านบาท (ร้ อยละ 43.99) และงบประมาณจากแหล่งอื่น 1,254.7552 ล้ านบาท (ร้ อยละ 8.68)
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ ้นจานวน 2,480.1493 ล้ านบาท (ร้ อยละ 20.72)
โดยงบประมาณเงินรายได้ เพิ่มขึ ้น 519.2745 ล้ านบาท (ร้ อยละ 8.22) งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ ้น 1,230.5625
ล้ านบาท (ร้ อยละ 24.00) และงบประมาณจากแหล่งอื่นเพิ่มขึ ้น 730.3123 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้น 1.39 เท่า)
เปรี ยบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
ปี งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

พ.ศ. 2560

จานวน
ร้ อยละ
งบประมาณเงินรายได้
6,320.2801 52.79
งบประมาณแผ่นดิน
5,127.8146 42.83
งบประมาณจากแหล่งอื่น
524.4429
4.38
รวม
11,972.5376 100.00

พ.ศ. 2561

เพิ่ม/(ลด)จากปี 2560

จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
6,839.5546 47.33 519.2745
8.22
6,358.3771 43.99 1,230.5625 24.00
1,254.7552
8.68 730.3123 139.25
14,452.6869 100.00 2,480.1493 20.72

โดยที่ประชุมได้ มีข้อเสนอแนะว่า ในการจัดทาเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจาปี ในปี งบประมาณต่อไป ขอให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาแยกงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ออกเป็ น 2 ประเภท
คือ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ที่รวมงบประมาณของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ ที่ไม่รวมงบประมาณของโรงพยาบาลฯ ซึ่งจะทาให้ มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลสามารถบริ หาร
จัดการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ได้ ดียิ่งขึ ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติอนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจาปี งบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามที่เสนอ
5.2 การแต่งตังคณบดี
้
บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลัย ได้ แ ต่ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดี บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย
ประกอบด้ วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์นกั สิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย
ศาสตราจารย์ปราณี กุลละวณิชย์ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยั
และบัณฑิตศึกษา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็ นกรรมการ
โดยให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการสรรหาผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และ

- 12 นาเสนอผู้เหมาะสมดารงตาแหน่งคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 1 ชื่อ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ ดาเนินการสรรหาฯ ตามลาดับดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้ งเวียนกาหนดขันตอนการสรรหาฯ
้
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ให้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณา เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2560
2. แจ้ งให้ ค ณบดี ทุก คณะที่ เปิ ด สอนหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึกษา หรื อ ผู้ที่ คณบดี
มอบหมาย จัดประชุมรับฟั งความคิดเห็นจากอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการบริ หารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาในแต่ละคณะอย่างกว้ างขวางเพื่อพิจารณา
กลัน่ กรองผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และให้ แต่ละคณะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารง
ตาแหน่งคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย จานวนไม่เกิน 3 ชื่อ มายังประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม
2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
3. แจ้ งให้ หวั หน้ าสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยจัดดาเนินการให้ พนักงานเงิน
รายได้ ข้ าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เทียบเท่าข้ าราชการระดับปฏิบตั ิการหรื อปฏิบตั ิงานที่ปฏิบตั ิงาน
ในบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ประชุมปรึกษาหารื อกันในการเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่ง
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย แล้ วให้ หัวหน้ าสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเสนอชื่อ จานวนไม่เกิน 3 ชื่อ
มายังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
4. แจ้ งให้ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยแต่ละท่านเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารง
ตาแหน่งคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย คนละไม่เกิน 2 ชื่อ มายังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวัน ที่ 17
กรกฎาคม 2560
5. แจ้ งให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่ง
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย คนละ 1 ชื่อ มายังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
6. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็ นบุคลากรภายในและเวียนวาระการประชุม
ให้ กรรมการภายนอกเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะเชิญมาสนทนา ซึ่งมีผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อ จานวน 19 ราย ที่ประชุม
พิจารณาแล้ วมีมติเห็นสมควรให้ เชิญ ผู้ได้ รับการเสนอชื่อทัง้ หมดยกเว้ นหนึ่งราย เนื่องจากได้ รับการดารง
ตาแหน่งผู้บริหารไปแล้ ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
7. ออกหนังสื อเชิ ญ ผู้ได้ รับ การเสนอชื่ อ ที่ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ วมาสนทนา
โดยแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่จะตอบรับการสนทนาจัดเตรี ยมเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย แผนการดาเนินงาน และแนวทาง
การบริ หารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อส่งให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้ าสนทนากับคณะกรรมการสรรหา โดย
แจ้ งการตอบรับภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผ้ ูตอบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหา
จานวน 4 ราย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

- 13 8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับ
(1) คณบดีคณะที่เปิ ดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรื อผู้ที่คณบดีมอบหมาย
ตามกลุม่ วิชา กลุม่ วิชาละ 1 คน รวม 3 คน (กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1 คน กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 1 คน และกลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 1 คน)
(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็ นผู้แทน
กลุ่ม สาขาวิชา กลุ่ม สาขาวิชาละ 1 คน รวม 3 คน (กลุ่ม วิช าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1 คน กลุ่ม วิช า
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ 1 คน และกลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 1 คน)
(3) หัวหน้ าสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
(4) ผู้ตอบรับการเชิญสนทนา แล้ วพิจารณากลัน่ กรองผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่ง
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการสรรหาคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยได้ พิจารณาแล้ วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้ พิจารณาแต่งตังรองศาสตราจารย์
้
ดารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง ดารงตาแหน่งคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ตังแต่
้ วนั ที่ 1
ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ที่ประชุมได้ ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้ วยกับที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังรองศาสตราจารย์
้
ดารงศักดิ์
ฟ้ารุ่งสาง ดารงตาแหน่งคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
5.3 การแต่งตังคณบดี
้
คณะเทคนิคการแพทย์
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาคณบดี
้
คณะเทคนิคการแพทย์
ประกอบด้ วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช
ศาสตราจารย์อาวุธ ศรี ศกุ รี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ เป็ นกรรมการ โดยให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการสรรหาผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ
นาเสนอผู้เหมาะสมดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ตอ่ สภามหาวิทยาลัย 1 ชื่อ ซึง่ คณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้ ดาเนินการไปแล้ ว ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้ งเวียนกาหนดขันตอนการสรรหาให้
้
คณะกรรมการสรรหาฯ
ทุกท่านพิจารณา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็ นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์
เพื่อชี ้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

- 14 3. ออกหนังสือแจ้ งกลุ่มบุคลากรในคณะเทคนิคการแพทย์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากร
สายวิช าการ และกลุ่ม บุค ลากรสายสนับ สนุน เพื่ อ จัด ด าเนิ น การให้ ข้า ราชการ พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย
พนักงานเงินรายได้ ที่เทียบเท่าข้ าราชการระดับปฏิบตั ิการหรื อระดับปฏิบตั ิงาน ที่ปฏิบตั ิงานในคณะเทคนิค
การแพทย์ประชุมปรึกษาหารื อกันในการเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
กลุ่มละไม่เกิน 3 ชื่อ พร้ อมทังคั
้ ดเลือกผู้แทนกลุ่ม ซึ่งจะมาให้ ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะเทคนิ คการแพทย์
ต่อคณะกรรมการสรรหา กลุ่มละ 5 คน (ผู้ที่จะมาให้ ข้อมูลประกอบด้ วยหัวหน้ ากลุ่ม 1 คน และผู้แทนกลุ่ม 4 คน
รวม 10 คน) แล้ วให้ หวั หน้ ากลุ่มเสนอต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559
4. แจ้ งให้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ เทียบเท่าข้ าราชการ
ระดับปฏิบตั กิ ารหรื อระดับปฏิบตั ิงานที่ปฏิบตั ิงานในคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสม
จะดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ให้ เสนอชื่อได้ โดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ
จานวน 1 ชื่อ และหากผู้ที่สมัครใจมาให้ ข้อมูลต่อคณะกรรมการสรรหาฯ (นอกเหนือจากหัวหน้ ากลุ่มหรื อผู้แทน
กลุ่ม) ให้ แจ้ งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรได้ โดยตรงต่ออธิการบดีประธานกรรมการสรรหาฯ ภายใน
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
5. แจ้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559
6. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็ นบุคลากรภายในเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะเชิญมา
สนทนาตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และเวียนวาระการประชุม ให้ คณะกรรมการภายนอกเพื่ อ
พิจารณารายชื่อผู้ที่จะเชิญมาสนทนาตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อ จานวน
7 ราย ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้ ว มีมติให้ เชิญผู้ได้ รับการเสนอชื่อทัง้ 7 ราย ซึ่งได้ รับการ
เสนอชื่อจากกลุม่ บุคลากรเสนอชื่อ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
7. ออกหนังสือเชิญผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมาสนทนา โดย
แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่จะตอบรับการสนทนาจัดเตรี ยมเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย แผนการดาเนินงาน และแนวทาง
การบริ หารคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อส่งให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้ าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ
โดยแจ้ งการตอบรับภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีผ้ ตู อบรับการเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ จานวน
4 ราย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
8. ออกหนังสื อแจ้ งผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมสรรหาฯ ไม่ได้ ทาบทามมาเป็ น
คณบดี (ซึ่งไม่ใช่ผ้ เู สนอชื่อตนเอง และไม่เป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) โดยแจ้ งการตอบรับภายในวันที่ 9
ธันวาคม 2559 มาให้ ข้อมูลกับคณะกรรมการสรรหาฯ
9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับ ผู้ม าให้ ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ ประกอบด้ วย หัวหน้ ากลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ผู้แทนหัวหน้ ากลุ่มสายสนับสนุน และผู้แทนผู้สมัครใจ
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และพิจารณากลัน่ กรองผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
10. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ได้ พิจารณาแล้ วมีผ้ เู หมาะสม
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ แต่ผ้ ทู ี่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นเหมาะสมได้ ขอเสนอถอนตัว
ในภายหลังก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยซึง่ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ นาเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
14 มกราคม 2560 เพื่อรับทราบผลการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการ
้
สรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ใหม่ โดยเสนอขอแต่งตังคณะกรรมการสรรหาชุ
้
ดเดิม
11. สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 381(1/2560) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560
ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ นชอบการรายงานผลการสรรหาคณบดีค ณะเทคนิค การแพทย์ และเห็ นชอบให้
คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมดาเนินการต่อไป
อนึ่ง ในระหว่างดาเนินการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยได้
แต่งตังรองอธิ
้
การบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
12. จากนันคณะกรรมการสรรหาคณบดี
้
คณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมเมื่อ
วัน ที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้ พิจารณาการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และได้ เชิญ ศาสตราจารย์
อมรรัตน์ พงศ์ดารา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีค ณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุม เมื่ อวัน ที่ 15
ธันวาคม 2559 ได้ พิจารณาเห็นชอบเป็ นผู้เหมาะสมดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์มาหารื อการ
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์อีกครัง้ หนึ่ง และศาสตราจารย์อมรรัตน์ พงศ์ดารา มีความพร้ อม
ที่จะรับตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิจารณาแล้ วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ แต่งตังศาสตราจารย์
้
อมรรัตน์ พงศ์ดารา ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ที่ประชุมได้ ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้ วยกับที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังศาสตราจารย์
้
อมรรัตน์
พงศ์ดารา ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
5.4 การแต่งตังคณบดี
้
คณะการแพทย์แผนไทย
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่ 049/2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ได้ แ ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะการแพทย์ แผนไทย ประกอบด้ ว ย อธิ ก ารบดี ม หาวิท ยาลัย
สงขลานคริ นทร์ เป็ นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ วิจารณ์ พานิช ศาสตราจารย์ อาวุธ ศรี ศกุ รี คณบดี
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
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สรรหาผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย และนาเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมจะดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยต่อสภามหาวิทยาลัย 1 ชื่อ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ดาเนินการ
สรรหาฯ ตามลาดับ ดังนี ้
1. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็ นบุคลากรภายใน พบบุคลากรคณะการแพทย์แผนไทย
เพื่อชี ้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
2. ออกหนังสือแจ้ งหน่วยงาน 5 หน่วยงานในคณะการแพทย์แผนไทย คือ ผู้ประสานงาน
กลุม่ บุคลากรสานักงานคณบดี ผู้ประสานงานสาขาวิชาเวชกรรมไทย ผู้ประสานงานสาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
ผู้ประสานงานสาขาวิช านวดไทยและผดุงครรภ์ ไทย และผู้ประสานงานโรงพยาบาลการแพทย์ แผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อจัดดาเนินการให้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ ที่เทียบเท่า
ข้ าราชการระดับปฏิบตั ิการหรื อระดับปฏิบตั ิงาน ประชุมปรึกษาหารื อกันในการเสนอชื่อ ผู้เหมาะสมจะดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ พร้ อมทังคั
้ ดเลือกผู้แทนหน่วยงานซึง่ จะให้
ข้ อมูลการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 1 คน (ผู้ที่จะไปให้
ข้ อมูลประกอบด้ วย หัวหน้ าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทนหน่วยงานละ 1 คน) แล้ วให้ หวั หน้ าหน่วยงานเสนอต่อ
อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
3. แจ้ งให้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ ที่เทียบเท่าข้ าราชการ
ระดับปฏิบตั ิการหรื อระดับปฏิบตั ิงานที่ปฏิบตั ิงานในคณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสม
จะดารงตาแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ให้ เสนอชื่อได้ โดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ
จานวน 1 ชื่อ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560
4. แจ้ ง กรรมการสภามหาวิท ยาลัย หากประสงค์ จ ะเสนอชื่ อ ผู้เหมาะสมจะด ารง
ตาแหน่งคณบดีคณะการแพทย์ แผนไทย ให้ เสนอชื่อได้ โดยตรงต่ออธิ การบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ
จานวน 1 ชื่อ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560
5. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็ นบุคลากรภายในเพื่อพิจารณารายชื่อ และมีมติ
กาหนดรายชื่อผู้ที่เชิ ญ มาสนทนาตาแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย และเวียนวาระการประชุม ให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอกพิจารณา ซึ่งมีจานวน 3 ราย มาสนทนากับคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่
19 เมษายน 2560
6. ออกหนังสือเชิญผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมาสนทนา โดย
แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่จะตอบรับการสนทนาจัดเตรี ยมเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย แผนการดาเนินงาน และแนวทาง
การบริหารคณะฯ ก่อนเข้ าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้ งการตอบรับ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม
2560 ซึง่ มีผ้ ไู ด้ รับการเชิญมาสนทนา จานวน 1 ราย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
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คณบดี (ซึ่งไม่ใช่ผ้ เู สนอชื่อตนเองและไม่เป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) โดยแจ้ งการตอบรับภายในวัน ที่
31 พฤษภาคม 2560 มาให้ ข้อมูลกับคณะกรรมการสรรหาฯ
8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะการแพทย์
แผนไทย ซึง่ ประกอบด้ วย ผู้ประสานงานหน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ
ไม่ได้ ทาบทามเป็ นคณบดี และผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 แล้ วพิจารณา
กลัน่ กรองผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ วมี ม ติ เสนอสภามหาวิ ท ยาลัย ให้ แ ต่ง ตัง้
รองศาสตราจารย์ สนัน่ ศุภธี รสกุล ดารงตาแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ตังแต่
้ วันที่ 18 กันยายน
2560 เป็ นต้ นไป
ที่ประชุมได้ ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้ วยกับที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังรองศาสตราจารย์
้
สนัน่
ศุภธีรสกุล ดารงตาแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย ตังแต่
้ วนั ที่ 18 กันยายน 2560 เป็ นต้ นไป
นอกจากนี ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า คณะการแพทย์
แผนไทยของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นคณะการแพทย์แผนไทยชันน
้ าของประเทศไทย อีกทังยั
้ งสร้ าง
ชื่อเสียงให้ กบั มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างมาก ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา บัณฑิตของคณะการแพทย์
แผนไทยเป็ นที่ยอมรับว่าสร้ างประโยชน์ให้ แก่สงั คม แต่ในปั จจุบนั โครงสร้ างของคณะการแพทย์แผนไทยยังมี
ขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาขยายการดาเนินงานของคณะการแพทย์แผนไทยให้ ใหญ่ขึ ้น ซึ่งอาจ
เป็ นสองหรื อสามเท่าของปัจจุบนั รวมทังต้
้ องเตรี ยมผู้นาของคณะการแพทย์แผนไทยในอนาคตด้ วย
5.5 การแต่งตังคณบดี
้
คณะเภสัชศาสตร์
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่ 019/2560 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาคณบดี
้
คณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้ วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็ นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช ศาสตราจารย์ อาวุธ ศรี ศกุ รี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ เป็ นกรรมการ โดยให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการสรรหาผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และนาเสนอผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ตอ่ สภามหาวิทยาลัย
1 ชื่อ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ดาเนินการสรรหาฯ ตามลาดับ ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้ งเวียนกาหนดขันตอนการสรรหาฯ
้
ให้ คณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณา เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2560

- 18 2. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็ นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อชี ้แจง
รายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2560
3. แจ้ งให้ หัวหน้ าหน่วยงานระดับ ภาควิช า 7 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ภาควิชาบริ หารเภสัชกิจ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชเคมี ภาควิชา
เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ หน่วยงานบริ การวิชาการ เพื่อจัดดาเนินการให้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้ ที่เทียบเท่าข้ าราชการระดับปฏิบตั ิการหรื อระดับปฏิบตั ิงาน ที่ปฏิบตั ิงานในคณะเภสัชศาสตร์
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ประชุมปรึกษาหารื อกันในการเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ พร้ อมทัง้ คัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้
ข้ อมูลการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 2 คน (ผู้ที่จะไปให้ ข้อมูล
ประกอบด้ วย หัวหน้ าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทนหน่วยงานละ 1 คน) แล้ วให้ หัวหน้ าหน่วยงานเสนอต่อ
อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2560
4. แจ้ งให้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ ที่เทียบเท่าข้ าราชการ
ระดับปฏิบตั กิ ารหรื อระดับปฏิบตั งิ านที่ปฏิบตั ิงานในคณะเภสัชศาสตร์ มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 21
มิถุนายน 2560 ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ใ ห้ เสนอชื่อต่อ
อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ จานวน 1 ชื่อ ส่งเป็ นเอกสารลับโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการ
สรรหาฯ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
5. แจ้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
6. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็ นบุคลากรภายใน เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่เชิญ
มาสนทนาตาแหน่งคณบดี ซึ่งมีผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อ จานวน 7 ราย คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นสมควรเชิญผู้ได้ รับการเสนอชื่อ จานวน 4 ราย มาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2560
7. ออกหนังสือเชิญผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้ วมาสนทนา
จานวน 4 ราย โดยแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่จะตอบรับการเชิญจัดเตรี ยมเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย แผนการดาเนินการ
และแนวทางการบริ หารคณะฯ เพื่อส่งให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้ าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ
โดยกาหนดให้ วนั ที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็ นวันสุดท้ ายของการตอบรับการเชิญมาสนทนา ซึ่งมีผ้ ตู อบรับการ
เชิญมาสนทนา จานวน 3 ราย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
8. ออกหนังสือแจ้ งผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ได้ ทาบทามมาเป็ น
คณบดี (เฉพาะผู้ที่กรรมการสรรหาฯ คัดเลือก) โดยแจ้ งการตอบรับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มาให้ ข้อมูล
กับคณะกรรมการสรรหา

- 19 9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ประกอบด้ วย หัวหน้ าหน่วยงาน บุคลากรที่เป็ นผู้แทนหน่วยงาน ผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ
ไม่ได้ ทาบทามเป็ นคณบดี (เฉพาะผู้ที่กรรมการสรรหาคัดเลือก) และเชิญผู้ตอบรับมาสนทนากับคณะกรรมการ
สรรหาฯ เพื่อเสนอแนวคิด นโยบาย และการดาเนินงาน และแนวทางการบริ หารคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่
6 กันยายน 2560 และวันที่ 13 กันยายน 2560 แล้ วพิจารณากลัน่ กรองผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิจารณาแล้ วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตังรองศาสตราจารย์
้
นิมิตร วรกุล ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ที่ประชุมได้ ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้ วยกับที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติอนุมัติให้ แต่งตังรองศาสตราจารย์
้
นิมิตร
วรกุล ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
5.6 การแต่งตังคณบดี
้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตามที่ ม หาวิทยาลัยได้ แต่ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศ วกรรมศาสตร์
ประกอบด้ วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์นกั สิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นกรรมการ โดยให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการสรรหาผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนาเสนอ
ผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อสภามหาวิทยาลัย 1 ชื่อ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ ดาเนินการสรรหาฯ ตามลาดับ ดังนี ้
1. คณะกรรมการสรรหาฯ พบบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อชี ้แจงรายละเอียด
วิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2560
2. ออกหนัง สื อ แจ้ ง หัว หน้ า หน่ วยงาน 8 หน่ วยงานในคณะวิศ วกรรมศาสตร์ คื อ
สานักงานเลขานุการคณะ (ร่วมกับฝ่ ายคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ และฝ่ ายวิจยั และบริ การทางวิชาการ)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ร่วมกับหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ร่วมกับศูนย์วิจยั ภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติภาคใต้ ) ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อจัดดาเนินการ
ให้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ ที่เทียบเท่าข้ าราชการระดับปฏิบตั ิการหรื อระดับ
ปฏิบตั ิงานที่ปฏิบตั ิงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ประชุม

- 20 ปรึกษาหารื อกันในการเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานละไม่เกิน
3 ชื่อ พร้ อมทังคั
้ ดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อคณะกรรมการ
สรรหาฯ หน่วยงานละ 2 คน (ผู้ที่จะไปให้ ข้อมูลประกอบด้ วย หัวหน้ าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทนหน่วยงานละ
1 คน) แล้ วให้ หวั หน้ าหน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2560 เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2560
3. แจ้ งให้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ ที่เทียบเท่าข้ าราชการ
ระดับปฏิบตั กิ ารหรื อระดับปฏิบตั งิ านที่ปฏิบตั ิงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่
21 มิถนุ ายน 2560 ซึง่ ประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ เสนอชื่อ
ต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ จานวน 1 ชื่อ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
4. แจ้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ เสนอชื่อต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ คนละ 1 ชื่อ ภายในวันที่
14 กรกฎาคม 2560
5. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็ นบุคลากรภายใน เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะเชิญ
มาสนทนาตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ที่จะเชิญมาให้ ข้อมูลจากผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อแต่กรรมการ
สรรหาฯ ไม่ได้ ทาบทาม และเวียนวาระการประชุมให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอกพิจารณา เมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2560
6. แจ้ งผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมาสนทนา โดยแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่จะ
ตอบรับการสนทนาจัดเตรี ยมเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดนโยบาย แผนการดาเนินงาน และแนวทางการบริ หารคณะ
เพื่อส่งให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้ าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยแจ้ งการตอบรับภายในวัน ที่
31 สิงหาคม 2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
7. แจ้ งผู้ได้ รับ การเสนอชื่ อที่ คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ได้ ท าบทามมาเป็ นคณบดี
(เฉพาะที่กรรมการสรรหาคัดเลือก) โดยแจ้ งการตอบรับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มาให้ ข้อมูลกับกรรมการ
สรรหา
8. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกอบด้ วย หัวหน้ าสานักงานเลขานุการคณะและผู้แทน หัวหน้ าหน่วยงาน และผู้แทนหน่วยงาน ผู้ได้ รับ
การเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาไม่ได้ รับการทาบทามเป็ นคณบดี (เฉพาะที่กรรมการสรรหาคัดเลือก) และ
สนทนากับผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนาและพิจารณากลัน่ กรองทาบทามผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ วพิจารณากลัน่ กรองผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่
14 กันยายน 2560

- 21 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ วมี ม ติ เสนอสภามหาวิ ท ยาลัย ให้ แ ต่ง ตัง้
รองศาสตราจารย์ธนิต เฉลิมยานนท์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560
เป็ นต้ นไป
ที่ประชุมได้ ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้ วยกับที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังรองศาสตราจารย์
้
ธนิต
เฉลิมยานนท์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
5.7 เสนอผู้สมควรได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยการแต่งตังศาสตราจารย์
้
กิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2557 ข้ อ 6 กาหนดให้ คณะหรื อหน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อพร้ อมประวัติและผลงาน
ของผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 4 ที่สมควรได้ รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ เป็ นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่อสานักวิจยั และพัฒ นาเพื่อกลั่นกรองก่อนนาเสนอให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติแต่งตัง้ โดยผู้ส มควรได้ รับการพิ จ ารณาแต่งตังเป็
้ นศาสตราจารย์ กิตติม ศักดิ์จะต้ องดารงตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์ (Professor) ศาสตราจารย์ เกี ยรติคุณ (Emeritus Professor) หรื อผู้เชี่ยวชาญ (expert) ที่ มี
ชื่อเสียงและมีจริ ยธรรมเป็ นที่ยอมรับ มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญการวิจยั ระดับโลก มีต้นสังกัด
แน่นอนและเป็ นสถาบันหรื อองค์กรที่มี ชื่อเสียงในระหว่างการดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์ กิตติม ศักดิ์ของ
มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม วิทยาเขตภูเก็ตได้ เสนอชื่อ Prof. Alfredo R. Huete เพื่ อขอ
แต่งตังเป็
้ นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ซึ่งคณะกรรมการกลัน่ กรองผู้สมควรได้ รับการแต่งตังเป็
้ น ศาสตราจารย์
กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor) ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 10/2560 เมื่อวันที่
5 กันยายน 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มี มติ อนุมัติ ให้ แต่งตัง้ Prof. Alfredo R. Huete
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ซึ่งมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งคราวละ 5 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560
เป็ นต้ นไป ตามที่เสนอ
5.8 การเสนอขอจัดตังวิ
้ ทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้ ขยายงานการจัดการศึกษาไปยังพื ้นที่ภาคใต้ ตอนบน
ตังแต่
้ ประมาณปี พ.ศ. 2533 เป็ นต้ นมา เนื่องจากเล็งเห็นว่าภูมิภาคส่วนนี ้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลาย
ทางธรรมชาติหลายด้ าน ทังทางด้
้
านพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน ้ามัน ยางพารา ในขณะเดียวกันก็เป็ นพื ้นที่ที่มี

- 22 ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น ้าเชิงพาณิชย์ โดยกาหนดให้ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานีเป็ นศูนย์กลางการขยายกิจกรรม
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ปั จจุบนั บริบทของวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานีจะเน้ นการพัฒนาศาสตร์ วิชาการ
ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยจัดการเรี ยนการสอนในระดับปริญญาตรี
จ านวน 16 หลัก สูต ร และระดับ บัณ ฑิ ต ศึกษา จ านวน 6 หลัก สูต ร ภายใต้ ก ารจัดการเรี ย นการสอนของ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และเป็ นโอกาสสาคัญที่จะพัฒนาวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
สู่การเป็ น Education Hub โดยการจัดตังวิ
้ ทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสู่การเป็ นคณะวิชาชันน
้ าในภูมิภาคเอเชีย บริ หารจัดการในลักษณะสามารถเลี ้ยงตนเองได้
มีพันธกิจหลักในการจัดการเรี ย นการสอนหลักสูตรนานาชาติด้านภาษา การบริ หารจัดการ และวิศวกรรม
โดยการบูรณาการศาสตร์ ตา่ ง ๆ ที่มีความเป็ นเลิศของวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานีเพื่อผลิตบัณฑิตและผลงานทาง
วิชาการที่มีความเป็ นเลิศ เหมาะสม และสอดคล้ องกับบริ บทการพัฒนาประเทศและภูมิภาคเอเชีย อีกทังยั
้ ง
เป็ นหน่วยงานหลักในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป ทางด้ านภาษาให้ กบั นักศึกษาทุกหลักสูตร
ในวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปทุกรายวิชาให้ กับหลักสูตรนานาชาติ
ในวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี รวมถึงการเสริ มสร้ างสมรรถนะสากลในด้ านภาษาต่างประเทศ การเสริ มสร้ างความรู้
ความเข้ าใจการประชาคมโลก ตลอดจนการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมการใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนให้ กบั นักศึกษาและบุคลากร
ของวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี นอกจากนี ้ วิทยาลัยนานาชาติฯ ยังทาหน้ าที่ในการจัดอบรมให้ ความรู้ด้านภาษา
และการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้ านภาษาให้ กบั นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทัว่ ไปอีกด้ วย
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 9/2560 เมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบโครงการจัดตังวิ
้ ทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี แล้ ว
ทังนี
้ ้ โดยที่ประชุมได้ แสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดงั นี ้
1. มหาวิทยาลัยต้ องมีนโยบาย รูปแบบวิทยาลัยนานาชาติที่ชดั เจน ตลอดจนมหาวิทยาลัย
ต้ องบริหารความหลากหลายของวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากทุกวิทยาเขตสามารถจัดตังวิ
้ ทยาลัยนานาชาติ
ขึ ้นได้ ตามภารกิจหรื อการบริหารจัดการของวิทยาเขต จึงทาให้ มีรูปแบบการดาเนินงานที่แตกต่างกันออกไป
2. การจัดตังวิ
้ ทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี ควรมีการกาหนดภารกิจ และ
รูปแบบการดาเนินงานที่มีความชัดเจน โดยพิจารณาจากภารกิจหลักหรื อการบริหารจัดการของวิทยาเขตให้ มี
ลักษณะพิเศษตามความเหมาะสม โดยพิจารณา 1) ลักษณะภาพรวมของวิทยาเขต 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาลัยนานาชาติฯ กับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในวิทยาเขต และ 3) กลไกการสร้ างความสัมพันธ์ของวิทยาลัย
นานาชาติฯ กับคณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตอื่น ๆ

- 23 3. วิทยาลัยนานาชาติฯ จะต้ องจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรที่ไม่ซ ้าซ้ อนกับหลักสูตร
ที่เปิ ดสอนในคณะต่าง ๆ
4. ในภารกิจของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานีที่จดั การเรี ยนการสอนใน
รายวิชาการศึกษาทัว่ ไปทุกรายวิชาให้ กับหลักสูตรนานาชาติในวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี ควรระบุให้ ชดั เจนว่า
จัดการเรี ยนการสอนเฉพาะด้ านภาษาหรื อด้ านอื่น ๆ ด้ วย นอกจากนี ้ ควรมีข้อมูลความแตกต่างของนักศึกษา
เมื่อสาเร็จการศึกษา ระหว่างสังกัดคณะเดิมและเมื่อย้ ายไปสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติให้ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานีนาความคิดเห็น
และข้ อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงการขอจัดตังวิ
้ ทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
และให้ นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ภายในระยะเวลา 1 เดือน
5.9 การขอเปิ ดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศลิ ป์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .... คณะศิลปกรรมศาสตร์
ตามที่ ที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 372(2/2559) เมื่ อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2559 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายหลักสูตร นัน้ วิทยาเขตปั ตตานีขอเสนอเปิ ดหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
(ต่อเนื่อง) คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. .... คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสาหรับผู้สาเร็ จการศึกษาแล้ ว และนักศึกษา
สายอาชีพ
ซึง่ ที่ประชุมสภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครัง้ ที่ 16(2/2560) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ทังนี
้ ้ โดยที่ประชุมได้ มีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะว่า หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ มีความสาคัญ ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดังนัน้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ควรจะพิจารณา
เพิ่ ม แนวคิด เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ (Modern Technology and Thinking) ในหลัก สูต รดัง กล่า ว นอกจากนี ้
ในหลัก สูต รสาขาวิช าการออกแบบประยุก ต์ ศิล ป์ มี รายวิช าทัก ษะการคิด ควรจะมี ก ารฝึ ก การคิด ให้ กับ
นักศึกษาเพื่อให้ นกั ศึกษามีกระบวนการคิดที่นอกกรอบ ซึ่งจะทาให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์
ต่อพื ้นที่ และควรจะพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ มีความทันสมัยเสมอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติอนุมตั ิการเปิ ดหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
(ต่อเนื่อง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

- 24 5.10 ร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยการให้ ปริ ญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ....
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 23(2)
และมาตรา 72 วรรคสอง กาหนดให้ มหาวิทยาลัยจัดทาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยการให้
ปริ ญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยจึงได้ ยกร่างข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการให้ ปริ ญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. .... ซึ่งร่างข้ อบังคับฯ
ดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระดับชันของปริ
้
ญญากิตติมศักดิซ์ ึ่งมี 2 ชัน้ คือ ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
และปริ ญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทของปริ ญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ ประเภทวิชาการและ
ประเภททัว่ ไป คุณสมบัติของผู้สมควรได้ รับปริ ญญากิ ตติมศักดิ์ การแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาปริ ญญา
กิตติมศักดิ์ และอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการฯ ขันตอนการด
้
าเนินงานให้ ได้ มาซึ่งผู้สมควรได้ รับปริ ญญา
กิตติมศักดิ์ และการพิจารณาอนุมตั ปิ ริ ญญากิตติมศักดิ์ เป็ นต้ น ซึ่งคณะทางานกลัน่ กรองร่างข้ อบังคับ ระเบียบ
และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
ว่าด้ วยการให้ ปริ ญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. .... ตามที่เสนอ

มีมติอนุมตั ิร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5.11 ร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยการศึกษาเพื่อปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ....
ด้ วยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ ปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
จึงขอปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยการศึกษาเพื่อปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2555 เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุ งใหม่ ร่ างข้ อบังคับฯ ดังกล่าว
มี ส าระสาคัญ เกี่ ยวกับ คุณ สมบัติของผู้มี สิทธิ เป็ นนักศึกษาสาขาวิช าทัน ตแพทยศาสตร์ ระบบการศึกษา
การลงทะเบียนเรี ยน การวัดและประเมินผล คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับปริ ญญาและการอนุมตั ิให้ ปริ ญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผู้สมควรได้ รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม และการพ้ นสภาพการ
เป็ นนักศึกษา เป็ นต้ น ซึง่ คณะทางานกลัน่ กรองร่างข้ อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
ทังนี
้ ้ โดยที่ประชุมได้ มีข้อสังเกตว่า ปั จจุบนั คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Patient Safety Issue ให้ แก่นกั ศึกษาทัง้ 3 คณะได้ มีโอกาสเรี ยนร่วมกัน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้เรื่ องความปลอดภัยของผู้ป่วยและเรี ยนรู้การทางานร่วมกับวิชาชีพอื่น
ซึ่งในการทางานจริ งมีลกั ษณะการทางานเป็ นทีม จึงขอให้ คณะทันตแพทยศาสตร์ พิจารณาให้ นกั ศึกษาของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้ วย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติอนุมตั ริ ่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้ วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. .... ตามที่เสนอ

- 25 5.12 ร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. ....
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ กาหนดแผนการจัดทาร่างข้ อบังคับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 และในขณะนี ้พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
มีผลบังคับใช้ เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ มหาวิทยาลัยจึงได้ จดั ทาร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยวินยั
นักศึกษา พ.ศ. .... ซึง่ ร่างข้ อบังคับฯ ดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ติ นของนักศึกษา การกระทา
ความผิ ดวินัยร้ ายแรง เช่น เป็ นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนให้ เกิดเหตุวุ่นวายร้ ายแรงขึน้ ในมหาวิทยาลัยหรื อ
ก่อให้ เกิดการแตกความสามัคคีในระหว่างนักศึกษาเป็ นส่วนรวม หรื อก่อการทะเลาะวิวาท ทาร้ ายร่างกาย
ผู้อื่นเป็ นเหตุให้ เกิดอันตรายสาหัส ทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย มีไว้ เพื่อขายหรื อจาหน่าย รวมทัง้
เป็ นตัวแทนขาย หรื อจาหน่ายซึง่ ยาเสพติดให้ โทษ ทุจริตในการวัดผล ทุจริ ตทางวิชาการ เป็ นต้ น การกาหนดโทษ
นักศึกษาที่กระทาความผิด วินัย การกาหนดโทษนักศึกษาที่ กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง เช่น ภาคทัณ ฑ์
ตลอดสภาพการเป็ นนักศึกษาและพักการเรี ยนตังแต่
้ 1 ภาคการศึกษา ถึง 2 ภาคการศึกษา และให้ พ้นจาก
สภาพการเป็ นนักศึกษา เป็ นต้ น ซึง่ คณะทางานกลัน่ กรองร่างข้ อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
ว่าด้ วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. .... ตามที่เสนอ

มีมติอนุมตั ริ ่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5.13 ร่ างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่า ด้ วยเครื่ องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. ....
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ กาหนดแผนการจัดทาร่างข้ อบังคับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ พ.ศ. 2559 และในขณะนี พ้ ระราชบัญ ญั ติฯ มี ผ ลบัง คับ ใช้ เรี ย บร้ อยแล้ ว
มหาวิทยาลัยจึงได้ จดั ทาร่ างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยเครื่ องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ พ.ศ. .... ซึ่งร่ างข้ อบังคับฯ ดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ ยวกับการกาหนดผู้มีสิทธิ แต่งเครื่ องแบบ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้ ใช้ แต่งได้ เฉพาะผู้มีฐานะเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปั จจุบนั เครื่ องแบบนักศึกษาที่ใช้ เป็ นปกติ ประกอบด้ วย เครื่ องแบบนักศึกษาชาย เครื่ องแบบนักศึกษาหญิง
เครื่ องแบบนักศึกษาในงานพิธี การแต่งกายของนักศึกษาเฉพาะกรณี เช่น การเรี ยนวิชาปฏิบตั ิการ การแต่งกาย
เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ วิช าชี พ ของบางคณะ การแต่งกายของนักศึกษาหญิ ง ที่ ป ระสงค์จ ะใช้ ผ้าคลุม ศี รษะ
ซึ่งคณะทางานกลัน่ กรองร่ างข้ อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้ พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติอนุมตั ิร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ว่าด้ วยเครื่ องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. .... ตามที่เสนอ

- 26 5.14 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ องผังบัญชีมาตรฐานมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 55 ซึ่งระบุเรื่ อง
การจัดทาบัญ ชี ส่วนงานตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่รับ รองทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยไว้ ดังนี ้ “มาตรา 55
ให้ มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้ อง แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย เป็ นไปตาม
หลักการควบคุมภายในที่ดี มี สมุดบัญ ชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนีส้ ิน ทุน รายได้ และ
ค่าใช้ จ่ายตามความเป็ นจริ ง พร้ อมด้ วยข้ อความอันเป็ นที่มาของรายการนัน้ ๆ และให้ มีการตรวจสอบภายใน
เป็ นประจา การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ ดาเนินการแต่งตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาระบบบัญชีมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ตามพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 โดยเชิญผู้มีความรู้ ทางด้ านบัญ ชีจากคณะ
วิทยาการจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง เป็ นคณะกรรมการร่วมกันจัดทารูปแบบผังบัญชี
ที่เป็ นมาตรฐานดังกล่าว โดยรวบรวมข้ อมูลระบบบัญชีของทุกส่วนงาน เพื่อศึกษาและออกแบบผังบัญชีของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน เพื่อให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ ตลอดจนเพื่อให้ มีรายงานข้ อมูลบัญชีในงบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และให้ ส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมีความยืดหยุน่ ในการกาหนดผังบัญชีของแต่ละส่วนงานในระดับหนึ่ง และสอดรับกับผังบัญชี
มาตรฐานอื่น ๆ ซึ่งร่ างข้ อประกาศฯ ดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ยวกับรู ปแบบการบันทึกรายการในสมุดบัญชี
ประกอบด้ วย 2 ส่วนหลัก ดังนี ้ ส่วนที่ 1 ให้ ส่วนงานใช้ รูปแบบเดียวกัน ประกอบด้ วยรหัสบัญชี 5 ระดับ คือ
1. บัญชีหลัก/หมวด 2. ประเภท 3. กลุ่ม/รายการหน้ างบ 4. บัญชีคมุ 5. บัญชีย่อย และส่วนที่ 2 ผังภายใน
ของส่วนงาน ให้ ส่วนงานสามารถกาหนดชื่อบัญชี และรหัสบัญชีของส่วนงานได้ เองโดยอิสระ มี 3 ระดับ คือ
ระดับ 6 ระดับ 7 และระดับ 8 ซึ่งภายใต้ ผงั บัญชีดงั กล่าว รายละเอียดของแต่ละรหัสบัญชีในระดับ 6 ระดับ 7
และระดับ 8 ให้ ส่วนงานเป็ นผู้กาหนด เพิ่มเติม แก้ ไข ปรับปรุ ง และควบคุมการใช้ งานในแต่ละส่วนงานเอง
โดยจะต้ องจัดทาคู่มือและรายละเอียดของรหัสบัญชีไว้ อย่างชัดเจน ซึ่งคณะทางานกลัน่ กรองร่ างข้ อบังคับ
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบร่างประกาศฯ ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
นอกจากนี ้ นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ นา
ข้ อสังเกตและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังบัญชีมาตรฐานมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ คาแนะนา
จากกรมบัญชีกลางในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดงั นี ้
เรื่ องทัว่ ไป
1. ในโครงสร้ างระบบการรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยฯ จะมีการจัดทางบแสดง
ฐานะการเงิน งบรายได้ -ค่าใช้ จ่าย และงบกระแสเงินสด แต่ในรูปแบบรายงานตามเอกสารไม่พบว่ามีงบกระแส

- 27 เงินสด หากมีการจัดทางบกระแสเงินสดจะจัดทาโดยวิธีทางอ้ อมหรื อทางตรง และได้ กาหนดรายการในผังบัญชี
ไว้ เพื่อรองรับการจัดทางบกระแสเงินสดด้ วยหรื อไม่
2. รูปแบบของงบรายได้ -ค่าใช้ จ่าย ควรมีการพิจารณาทบทวน เนื่องจากตามกฎหมาย
จัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยฯ ให้ บนั ทึกบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป หมายถึง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีหรื อไม่ หากใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกาหนดให้ แสดง
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3. ในโครงสร้ างระบบการรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ไม่พบว่ามีการจัดทา
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (รวมทังตามมาตรฐานการบั
้
ญชีภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังกาหนดด้ วยเช่นกัน)
4. รู ป แบบการแสดงรายการค่ า ใช้ จ่ า ยในงบรายได้ -ค่ า ใช้ จ่ า ย ไม่ ค วรแยกเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยจากการดาเนินงานและค่าใช้ จา่ ยที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน
5. การแสดงค่าใช้ จ่ายในงบรายได้ -ค่าใช้ จ่าย ตามเอกสารเป็ นการแสดงค่าใช้ จ่าย
แยกตามลักษณะ อย่างไรก็ตาม การแสดงค่าใช้ จา่ ยแยกตามหน้ าที่ไว้ ด้วย น่าจะเป็ นประโยชน์มากยิ่งขึ ้น เช่น
หากรายได้ จากการจัดการศึกษา เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญ (สังเกตจากการเรี ยงลาดับการแสดงรายการไว้
อันดับต้ น) ก็ควรแสดงให้ เห็นต้ นทุนการจัดการศึกษาให้ เห็นด้ วย ซึง่ อาจแสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได้
6. รายการในงบรายได้ -ค่าใช้ จ่าย 3 รายการ ได้ แก่ รายได้ ระหว่างหน่วยงาน-อื่ น
ค่าใช้ จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล และค่าใช้ จ่ายระหว่างหน่วยงาน-อื่น ไม่ควรจะต้ องแสดงไว้ ในงบการเงิน
เนื่องจากบัญ ชีเหล่านีถ้ ูกออกแบบไว้ ในระบบ GFMIS เพื่อบันทึกรายการชัว่ คราว ไม่ได้ แสดงในงบการเงิ น
โดยการแสดงแยกบรรทัดรายการ
ผังบัญชีมาตรฐาน
1. บัญชีบางรายการระบุรหัสบัญชีในระบบ GFMIS ไม่ตรงกับความหมายที่อธิบายไว้
เช่น บัญ ชี รหัส 4110102 รายได้ จ ากการขายครุ ภัณ ฑ์ -จากรัฐ บาล รหัส บัญ ชี GFMIS ตามที่ ระบุไ ว้ เป็ น
4306010101 แต่รหัสบัญชี GFMIS ที่ถกู ต้ องคือ 4306010110
2. คาอธิ บายความหมายที่ เป็ นเรื่ องโดยเฉพาะที่ ใช้ ในระบบ GFMIS เท่านัน้ ไม่จาเป็ น
ต้ องระบุไว้ เพราะในระบบของมหาวิทยาลัย ไม่น่าจะใช้ การกาหนดลักษณะของบัญชีแบบเดียวกัน ได้ แก่
บัญชีที่ระบบสร้ างขึ ้นโดยอัตโนมัติ บัญชีที่เป็ นรายการเปิ ด (Open item) และบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัว
ในระบบ (Recon A/C)
3. บัญชีบางรายการ มหาวิทยาลัยไม่น่าจะได้ ใช้ เช่น บัญชีลูกหนี ้เงินยืมในงบประมาณ
เพราะหากมหาวิทยาลัยเบิกจ่ายงบประมาณเป็ นยอดรวมทังจ
้ านวนที่ได้ รับจัดสรรจากคลังไม่ได้ เบิกเมื่อมีหนี ้
ถึงกาหนดแต่ละรายการ ก็จะไม่มีลกู หนี ้เงินยืมในงบประมาณ

- 28 4. บัญชีบางรายการที่มหาวิทยาลัยน่าจะได้ ใช้ แต่ไม่อยู่ในผังบัญชี เช่น บัญชีลูกหนี ้
เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ รหัสบัญชีใน GFMIS 1102010108
5. บัญชีบางรายการควรจัดกลุ่มใหม่ เช่น บัญชีรหัส 1120202 ลูกหนี ้บริ การวิชาการระยะสัน้ ควรจัดอยูใ่ นกลุม่ บัญชีรหัส 1120500 ลูกหนี ้อื่น (ระยะสัน)
้ เพราะไม่มีลกั ษณะร่วมกับลูกหนี ้เงินยืม
นอกงบประมาณ
6. กลุ่ม บัญ ชี รหัส 1120300 ลูกหนี ค้ ่าธรรมเนี ยมการศึกษา และ 1120400 ลูกหนี ้
ค่ารักษาพยาบาล mapping กับรหัสบัญชี GFMIS 1102010102 ลูกหนี ้เงินยืมนอกงบประมาณ แต่ที่ถกู ต้ อง
ควรอยูใ่ นกลุม่ รหัสใน GFMIS 1102050000 ลูกหนี ้หมุนเวียนและรายได้ ค้างรับอื่น
7. บัญ ชีบางรายการให้ ความหมายยังไม่ชัดเจน เช่น บัญ ชีรหัส 1140101 เงินฝาก
ประจา (มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน)-... และบัญชีรหัส 1140102 เงินฝากประจา (มากกว่า 3 เดือน
ไม่เกิน 12 เดือน)-... ให้ ความหมายไว้ เหมือนกัน หรื อบัญชีรหัส 1220201 เงินกองทุนระยะยาว ให้ ความหมายเป็ น
เงิ น ลงทุน อื่ น นอกจากที่ ระบุ ซึ่ง คาดว่า จะครบก าหนดหรื อถูก ขายหรื อ มี ระยะเวลาการให้ ป ระโยชน์ แ ก่
หน่วยงานในช่วงระยะเวลามากกว่า 1 ปี
8. ไม่แน่ใจว่าวัต ถุป ระสงค์ ที่ มี บัญ ชี รหัส 1250103 พัก ครุ ภัณ ฑ์ interface ไว้ ด้ วย
เพื่ออะไร เพราะบัญ ชีนีใ้ ช้ บนั ทึกในระบบ GFMIS กรณี ที่จะมีการสร้ างรหัสสินทรัพ ย์รายตัวในระบบต่อไป
แต่มหาวิทยาลัยมีระบบของตนเองในการทาทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์ น่าจะไม่จาเป็ นต้ องใช้ บญ
ั ชีนี ้ (เช่นเดียวกัน
กับกรณีบญ
ั ชีรหัส 1270101 พักงานระหว่างก่อสร้ าง interface)
9. บัญชีรหัส 1280103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ไม่สอดคล้ อง
กับระบบ GFMIS เนื่องจากรายการที่บนั ทึกไว้ ในบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จะเป็ นกรณีที่ไม่ต้องคานวณ
ค่าเสื่อมราคา
10. กลุ่มบัญชีรหัส 1280200 สินทรัพย์จากการบริ จาค ไม่มีในระบบ GFMIS ที่ถกู ต้ อง
หากต้ องการแยกไว้ มหาวิทยาลัยควรสร้ างเป็ นกลุม่ บัญชีย่อยของกลุม่ บัญชีครุภณ
ั ฑ์ interface จะเหมาะสมกว่า
เพื่อให้ ทราบว่าครุภณ
ั ฑ์ทงหมด
ั้
ไม่วา่ จะได้ มาโดยทางใด มีจานวนเท่าใด
11. บัญ ชี รหัส 2110101 และ 2110102 เจ้ า หนี ก้ ารค้ า -หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
เจ้ าหน้ าที่การค้ า-บุคคลภายนอก เป็ นบัญชีที่มีการผูกความสัมพันธ์ไว้ กบั รายละเอียดเจ้ าหนี ้รายตัวในระบบ
GFMIS แต่ในการลงบัญ ชี ในระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ ผังบัญ ชี ของมหาวิ ทยาลัย เอง ไม่ได้ ใช้ บัญ ชี นี ้
ในการบันทึก จึงไม่ต้องใช้ บญ
ั ชี
12. บัญชีรหัส 2110201 เจ้ าหน้ าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ ในคาอธิบายไม่ควรระบุวา่
เป็ นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัว เพราะระบบของมหาวิทยาลัยอาจไม่ได้ ออกแบบเช่นเดียวกับระบบ GFMIS
13. บัญชีรหัส 2120102 ใบสาคัญค้ างจ่าย ในคาอธิบายไม่ควรระบุว่าเป็ นบัญชีที่เก็บ
รายละเอียดรายตัว เพราะระบบของมหาวิทยาลัยอาจไม่ได้ ออกแบบเช่นเดียวกับระบบ GFMIS
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เลขรหัสลงท้ ายด้ วย 00 อย่างไรก็ตามบัญ ชีนี ้ไม่ค วรจะมีอยู่ในผังบัญชีมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้ องถูกล้ าง
บัญชีไปตังเป็
้ นเงินฝากธนาคารพาณิชย์เมื่อเบิกงบอุดหนุนจากคลัง
15. บัญชีรหัส 4130202 รายได้ ผลตอบแทนอื่น-จากรัฐบาล (ไม่คืนคลัง) คาอธิบาย
ไม่ตรงกับชื่อ
16. บัญชีระหว่างหน่วยงานทังด้
้ านรายได้ และค่าใช้ จ่าย ควรพิจารณาใหม่เฉพาะที่จะ
ใช้ จริ งในระบบของมหาวิทยาลัยฯ เช่น รหัส 4140102 และ 4140103 ด้ านรายได้ ไม่นา่ จะใช้ เพราะเป็ นบัญชี
ที่ระบบ GFMIS บันทึกให้ อตั โนมัติ เมื่อมีการเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง และนาส่งเงินนอกงบประมาณ
ฝากคลัง
17. กรณี ที่เป็ นบัญ ชีที่ใช้ กับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ควรจะกาหนดให้ มีการ
ระบุรหัสคณะ/ส่วนงานภายใน ในคาอธิบายความหมายบัญชีด้วย
โดยที่ประชุมขอให้ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ
เรื่ องผังบัญชีมาตรฐานมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2560 ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติอนุมตั ริ ่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เรื่ องผังบัญชีมาตรฐานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560
5.15 อานาจการสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างของอธิการบดี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการ
จัดซื ้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เนื่ องจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการจัดซือ้ จัดจ้ างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้ กาหนดอานาจในการสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างทังจาก
้
เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ มหาวิทยาลัยใหม่ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
“1. การสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ จ้ าง แบ่งออกเป็ น
1.1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป ให้ เป็ นอานาจของ
หัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ
ในส่วนที่ไม่เกินวงเงิน 200,000,000 บาท
ผู้มีอานาจเหนือขึ ้นไปหนึง่ ชัน้ ในส่วนที่เกินวงเงิน
200,000,000 บาท
1.2 โดยวิธีคดั เลือก ให้ เป็ นอานาจของ
หัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ
ในส่วนที่ไม่เกินวงเงิน 100,000,000 บาท
ผู้มีอานาจเหนือขึ ้นไปหนึง่ ชัน้ ในส่วนที่เกินวงเงิน
100,000,000 บาท
1.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ เป็ นอานาจของ
หัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ
ในส่วนที่ไม่เกินวงเงิน
50,000,000 บาท
ผู้มีอานาจเหนือขึ ้นไปหนึง่ ชัน้ ในส่วนที่เกินวงเงิน
50,000,000 บาท
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หัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ
ในส่วนที่ไม่เกินวงเงิน 100,000,000 บาท
ผู้มีอานาจเหนือขึ ้นไปหนึง่ ชัน้
ในส่วนที่เกินวงเงิน
100,000,000 บาท
3. การสัง่ จ้ างงานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้ าง ให้ เป็ นอานาจของ
หัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ
ในส่วนที่ไม่เกินวงเงิน 100,000,000 บาท
ผู้มีอานาจเหนือขึ ้นไปหนึง่ ชัน้
ในส่วนที่เกินวงเงิน
100,000,000 บาท
โดยคาว่า “หัวหน้ าหน่วยงาน” ตามระเบียบดังกล่าว หมายความถึง อธิการบดี และคาว่า
“ผู้มีอานาจเหนือขึ ้นไปหนึง่ ชัน”
้ หมายถึง สภามหาวิทยาลัย”
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติเห็นชอบให้ ดาเนินการตามระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทังนี
้ ้ การพิจารณาอนุมตั ิการสัง่ ซื ้อ
สัง่ จ้ างที่เกินอานาจของอธิการบดีให้ มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณาทักท้ วง
6.1 การแต่งตังหั
้ วหน้ าสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องการแต่งตังอาจารย์
้
สดุ าทิพย์ ประพันธ์ ดารงตาแหน่งหัวหน้ า
สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

6.2 การให้ ความเห็น ชอบการขอเพิ่ ม /เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผ้ ูรับ ผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี การปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2559 การเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และเพิ่มคาอธิบายรายวิชา การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559 ตามข้ อสังเกตของ
สภาวิศวกร ของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2556 ข้ อ 7(3) กาหนดให้ สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปิ ด-ปิ ด การปรับปรุง
หรื อการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และทักท้ วงพิจารณาเสนอความเห็นการเปิ ด -ปิ ด การปรับปรุ ง หรื อการยุบรวม
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ให้ ความเห็นชอบ นัน้
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 17(3/2560) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบการขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี การปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมรายวิชาศึกษาทัว่ ไปในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 การเปลี่ยนแปลงรหัส
รายวิชา ชื่อรายวิชา และเพิ่มคาอธิบายรายวิชา การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตามข้ อสังเกตของสภาวิศวกร ดังนี ้
1. เห็นชอบการขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 8 หลักสูตร ดังนี ้
1.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1.2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1.3 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1.4 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1.5 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรี ย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1.6 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรี ย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1.7 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
1.8 เพิ่มจานวนอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและลดจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 6 หลักสูตร ดังนี ้
2.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
2.3 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2.4 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2.5 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2.6 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
3. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมรายวิชาศึกษาทัว่ ไปในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ดังนี ้
เดิม
ใหม่
เปลี่ยนแปลงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เปลี่ยนแปลงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุม่ วิชาภาษา
กลุม่ วิชาภาษา
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
890-101 การฟั งและพูดภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3(2-2-5) 142-118 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับ 3(2-2-5)
การฟั งและพูด
(เดิมเป็ นวิชาเลือก)
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
142-119 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับ 3(2-2-5)
พื ้นฐาน
การอ่านและการเขียน
(เดิมเป็ นวิชาเลือก)
กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (เลือก)
วิชาเลือก จานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
วิชาเลือก จานวน 6 หน่วยกิต
142-131, 142-132, 142-231, 142-232, 142-233, คงเดิม
895-161
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กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วิชาบังคับ
345-102 คอมพิวเตอร์ และการโปรแกรม 3(2-2-5)
วิชาเลือก จานวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
142-121, 142-223, 308-101

ใหม่
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วิชาบังคับ
คงเดิม
วิชาเลือก เพิ่มรายวิชา 142-124 การแก้ ปัญหา
แบบสร้ างสรรค์

4. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และเพิ่มคาอธิบายรายวิชา ดังนี ้
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา
เดิม
325-103 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
(General Chemistry Laboratory)
เปลี่ยนเป็ น 325-105 ปฏิบตั ิการเคมีมลู ฐาน
(Fundamental Chemistry Laboratory)
- เพิ่มคาอธิบายรายวิชา
เพิ่มคาอธิบายรายวิชาในรายวิชา 325-103 ปฏิบตั กิ ารเคมีทวั่ ไป (General
Chemistry Laboratory)
5. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตามข้ อสังเกตของสภาวิศวกร
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

6.3 การให้ ความเห็นชอบหลักสูตรของสภาวิทยาเขตปัตตานี
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2556 ข้ อ 7(3) กาหนดให้ สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปิ ด-ปิ ด การปรับปรุง
หรื อการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และทักท้ วงพิจารณาเสนอความเห็นการเปิ ด-ปิ ด การปรับปรุ ง หรื อการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ นัน้
สภาวิทยาเขตปั ตตานี ในคราวประชุมครัง้ ที่ 16(2/2560) เมื่ อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560
ได้ พ ิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบหลัก สูต รระดับ ปริ ญ ญาโท คื อ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

- 34 6.4 การให้ ความเห็นชอบหลักสูตร รายวิชา และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ของสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2556 ข้ อ 7(3) กาหนดให้ สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปิ ด-ปิ ด การปรับปรุง
หรื อการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และทักท้ วงพิจารณาเสนอความเห็นการเปิ ด-ปิ ด การปรับปรุ ง หรื อการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ นัน้
สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี ในคราวประชุมครัง้ ที่ 19(3/2560) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560
ได้ พิจ ารณาให้ ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
การเพิ่มรายวิชาในหลักสูตร ดังนี ้
1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ สาหรับปี การศึกษา 2559 เป็ นต้ นไป จานวน 2 หลักสูตร ดังนี ้
1.1 หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
อาจารย์สิริภทั ร์ โชติชว่ ง*
คงเดิม*
อาจารย์ปิยาภรณ์ ปิ ยวาณิชเสถียร คงเดิม
อาจารย์นงค์รัตน์ แสนสมพร*
คงเดิม*
อาจารย์สรุ ินทร์ ชุมแก้ ว*
อาจารย์ขนิษฐา พัฒนสิงห์*
คุณวุฒิ: บธ.ม.บริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556
วศ.บ.วิศวกรรมเคมี,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี, 2543
อาจารย์ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต
อาจารย์รพี พงษ์พานิช
คุณวุฒิ: Ph.D. Agricultural Economic and Management,
National Pingtung University of Science
and Technology, Taiwan, 2559
M.B.A. Electronic Commerce, National
Chung Hsing University, Taiwan, 2554
บธ.บ.การจัดการ, มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย, 2551
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร

- 35 1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สอรัฐ มากบุญ
อาจารย์มาริสา พุตละพันธ์
คุณวุฒิ : M.B.A. Hotel and Tourism Management,
Silpakorn University, 2550
บธ.บ. การจัดการท่องเที่ยว,
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2546
อาจารย์กมลวัณย์ โมราศิลป์ *
คงเดิม*
(เปลี่ยนชื่อเป็ นอาจารย์ปทิดา โมราศิลป์ )
อาจารย์ชศู กั ดิ์ ชูศรี
คงเดิม
อาจารย์วิชชุตา มาชู*
คงเดิม*
อาจารย์ณฐั มน ราชรักษ์*
คงเดิม*
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
2. เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาพลศึกษา ในกลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป จานวน 5 รายวิชา ดังนี ้
2.1 รายวิชา 935-111 พลศึกษาและนันทนาการ (Physical Education and Recreation)
จานวน 3(0-3-0) หน่วยกิต
2.2 รายวิชา 935-114 ศิลปะการป้องกันตัว (Self Defense) จานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต
2.3 รายวิชา 935-213 เซปักตะกร้ อ (Sapak Takraw) จานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต
2.4 รายวิชา 935-218 เปตอง (Petonque)
จานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต
2.5 รายวิชา 935-219 กรี ฑา (Track and Field)
จานวน 1(0-2-1) หน่วยกิต
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
7.1 การดาเนินการตามข้ อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีได้ รายงานผลการดาเนินงานตามข้ อแนะนาและข้ อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี ้

- 36 เรื่ องที่
ประชุมวันที่
1 ครัง้ ที่ 388(8/2560)
วันที่ 19 สิงหาคม
2560

ประเด็นมติ/ข้ อเสนอแนะ
การดาเนินงาน
การทางานวิจยั ของวิทยาเขตภูเก็ต มอบรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
ควรเป็ นลักษณะโปรแกรมเบส และ ไปดาเนินการ
ให้ นาแผนงานวิจยั ไปจัดทารวมกับ
แผน 20 ปี ของวิทยาเขตภูเก็ต
ให้ แล้ วเสร็จภายใน 3 เดือน

ที่ประชุมรับทราบ
7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี ครัง้ ที่ 16(2/2560) เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2560
ด้ วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตปั ตตานี ได้ ประชุมสภาวิทยาเขตปั ตตานี ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ 16(2/2560) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับบทบาทของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในฐานะประธาน ASEAN FEN และการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการ การดาเนินการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี ปี งบประมาณ 2560 นโยบายและแนวทางการพัฒนาวิชาการ วิทยาเขตปั ตตานีกบั การเป็ นนานาชาติ:
สถานภาพปั จจุบนั ปั ญหา ความต้ องการ และแนวทางการดาเนินงานที่เชื่อมโยงกับแผนความเป็ นนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาองค์การและนวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. .... คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
(ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. .... คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการความร่วมมือพัฒนาป่ าชายเลนกับ
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่ าชายเลนที่ 39 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
ที่ประชุมรับทราบ
7.3 กาหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559
ด้ วยกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ได้ แจ้ งกาหนดการเสด็จมาพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู าเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประจาปี การศึกษา 2559 ในวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

