รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ครัง้ ที่ 390(10/2560)
วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560
ณ ห้ องประชุม 2202 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชวน หลีกภัย
2. ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา
3. ศาสตราจารย์นกั สิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย
4. นายบุญปลูก ชายเกตุ
5. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
6. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช
7. นายวิจิตร ณ ระนอง
8. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ ว
9. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
10. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ชศู กั ดิ์ ลิ่มสกุล
11. รองอธิการบดี
อาจารย์พิชิต เรื องแสงวัฒนา
12. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รองศาสตราจารย์จฑุ ามาส ศตสุข
13. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้ วประดับ
14. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สพุ จน์ โกวิทยา
15. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ภทั ร อัยรักษ์
16. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ
อาจารย์บญ
ุ ประสิทธิ์ กฤตย์ประชา

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

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-217. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์
18. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
19. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปั ตตานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พชั รี ยา ไชยลังกา
20. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปั ตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์บดินทร์ แวลาเตะ
21. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์เจริญ นาคะสรรค์
22. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สวุ ลักษณ์ วิสนุ ทร
23. รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วรวุธ วิสทุ ธิ์เมธางกูร
24. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
วิทยาเขตภูเก็ต
และรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
25. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ณฐั วิทย์ พจนตันติ
26. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ดารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
27. รองศาสตราจารย์สธุ รรม นิยมวาส
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
28. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ โชติเกียรติ
29. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์พฒ
ุ ิศกั ดิ์ พุทธวิบลู ย์
30. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บษุ บง ชัยเจริญวัฒนะ

-331. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ทวีศกั ดิ์ นิยมบัณฑิต
32. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นิมิตร วรกุล
33. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ทศั นีย์ นะแส
รองคณบดีฝ่ายบุคคล การเงินและทรัพยากร
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
34. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วรรธนะ พิธพรชัยกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและสารสนเทศ
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
35. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ยูรวงศ์
36. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์บรรจง วิทยวีรศักดิ์
37. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กานดา จันทร์ แย้ ม
38. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์อมรรัตน์ พงศ์ดารา
39. คณบดีคณะนิติศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์ศภุ วัชร์ มาลานนท์
40. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ อารี วิบลู ย์พงศ์
41. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์สนัน่ ศุภธีรสกุล
42. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์อษุ า เชษฐานนท์
43. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เอกรินทร์ สังข์ทอง
44. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ปริ ศวร์ ยิ ้นเสน
45. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กรรณิการ์ สหกะโร
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิจยั และนวัตกรรม
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-446. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
47. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์
48. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
49. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์รอฮานิ เจะอาแซ
50. คณบดีคณะการบริ การและการท่องเที่ยว
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกุล
51. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์พนั ธ์ ทองชุมนุม
52. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ยทุ ธพงศ์ เพียรโรจน์
53. อาจารย์ปิยนุช แก้ วกสิ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และวิทยาการจัดการ
54. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปรารถนา หลีกภัย
55. อาจารย์ตรี ชาติ เลาแก้ วหนู
รักษาการในตาแหน่งรองคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
56. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สทุ ธิศกั ดิ์ ดือเระ
รองผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาระบบและกิจการพิเศษ
ปฏิบตั ิการแทนผู้อานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
57. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์นิทศั น์ เพราแก้ ว
58. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จมุ พล ชื่นจิตต์ศริ ิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่

-559. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สิทธิศกั ดิ์ จันทรัตน์
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปั ตตานี
60. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยั และบัณฑิตศึกษา
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล
61. ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์อิศรัฏฐ์ รินไธสง
62. ผู้อานวยการกองกลาง
นางสุวิมล คงพล
63. หัวหน้ างานการประชุม กองกลาง
นางปัทมา กาญจนพงศ์
64. หัวหน้ างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
นายทวาทศ สุวรรณโร
ผู้มาประชุมไม่ได้
1. ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์
2. ศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ สถาอานันท์
3. ศาสตราจารย์ปราณี กุลละวณิชย์
4. ศาสตราจารย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
5. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
6. นายสราวุธ เบญจกุล
7. ศาสตราจารย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
8. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ
วิทยาเขตปั ตตานี
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นพพร เหรี ยญทอง
9. คณบดีคณะวิเทศศึกษา
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นวุ รรณ ทับเที่ยง
10. อาจารย์วรรณรัตน์ แซ่ชนั่
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
11. อาจารย์สรุ วุฒน์ ช่อไม้ ทอง
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-6ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์สินชัย กมลภิวงศ์
2. อาจารย์พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์
3. อาจารย์ไพศาล บรรจุสวุ รรณ์
4. อาจารย์วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์
5. นายแดง โฉมทอง
6. นายสิทธิศกั ดิ์ สมบัตยิ านุชิต
7. นายคมกริช ชนะศรี
8. นายนิตธิ ร ชานาญเมือง
9. นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต
10. นางกนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
11. นายเริ งศักดิ์ ธนานุเวชน์

รักษาการในตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่
ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผล
หัวหน้ าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้ างานบริหารบุคคล กองการเจ้ าหน้ าที่

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่ อ ครบองค์ ป ระชุม แล้ ว ศาสตราจารย์ จ รั ส สุว รรณเวลา นายกสภามหาวิ ท ยาลัย
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุม และได้ แนะนารองศาสตราจารย์ดารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์สนัน่ ศุภธี รสกุล คณบดีคณะ
การแพทย์ แผนไทย และศาสตราจารย์อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหม่ ต่อจากนัน้ ได้ ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 กรรมการที่ขอลาประชุม
ประธานที่ประชุมแจ้ งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครัง้ นี ้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิขอลาการประชุม จานวน 7 ราย ดังนี ้
1. ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์
2. ศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ สถาอานันท์
3. ศาสตราจารย์ปราณี กุลละวณิชย์
4. ศาสตราจารย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
5. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
6. นายสราวุธ เบญจกุล
7. ศาสตราจารย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ที่ประชุมรับทราบ

-7ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครัง้ ที่ 389(9/2560)
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ก่อน
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องพิจารณาเชิงนโยบาย
4.1 คุณสมบัตแิ ละวิธีการสรรหาคณบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพได้ นาเสนอคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
คณบดี ซึง่ มีประเด็นสาคัญ ดังนี ้
ด้ วยพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 23(15) กาหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีอานาจหน้ าที่แต่งตังและถอดถอนคณบดี
้
และในมาตรา 38 ได้ กาหนดคุณสมบัติ คุณสมบัตอิ ื่น
และลักษณะต้ องห้ ามผู้ดารงตาแหน่งคณบดีไว้ วา่ ต้ องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชันหนึ
้ ่งชันใดหรื
้
อเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี ้
(1) ได้ ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรื อสถาบัน อุดมศึกษาอื่ นที่ สภามหาวิทยาลัย
รับรองมาแล้ ว ไม่น้อยกว่าสองปี
(2) มีประสบการณ์ ด้านการบริ หารในมหาวิทยาลัยหรื อสถาบัน อุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
(3) มี ป ระสบการณ์ ด้านการบริ หารอื่ นตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่ กาหนดใน
ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
แนวคิดการออกข้ อบังคับการสรรหาและแต่งตังคณบดี
้
1. กาหนดให้ มีคณะกรรมการสรรหาคณบดีชดุ หนึง่ ประกอบด้ วย
(1) อธิการบดี ประธานกรรมการ
(2) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริ หารงานวิทยาเขต ที่จะดาเนินการสรรหาคณบดี
จานวน 1 คน
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 คน
(4) คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานัน้ ๆ หรื อใกล้ เคียง จานวน 2 คน
(5) คณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่นในสาขานันๆ
้ หรื อใกล้ เคียง จานวน 1 คน
(6) ประธานสภาอาจารย์
(7) ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็ นเลขานุการ

-82. กาหนดคุณสมบัติ คุณสมบัตอิ ื่น และลักษณะต้ องห้ ามของคณบดี คือ
2.1 คุณสมบัติ ต้ องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาชันหนึ
้ ง่ ชันใด
้ หรื อเทียบเท่าจาก
มหาวิท ยาลัย หรื อ สถาบัน อุด มศึก ษาอื่ น ที่ ส ภามหาวิท ยาลัย รั บ รองและมี คุณ สมบัติอ ย่ างหนึ่ ง อย่างใด
ดังต่อไปนี ้
(1) ได้ ทาการสอนในมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
(2) มีประสบการณ์ ด้านการบริ หารในมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
(3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในหน่วยงานอื่นของรัฐหรื อเอกชนมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสี่ปี
2.2 คุณสมบัตอิ ื่น ลักษณะเดียวกับอธิการบดี คือ
(ก) คุณสมบัตอิ ื่น
(1) เข้ าใจในหลักการของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐและระบบการบริหารงาน
ตามปรัชญาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2) มีภาวะผู้นาที่กล้ าเปลี่ยนแปลงสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้ บรรลุ
เป้าหมายตามวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ทนั สมัย ทันเหตุการณ์
ในการบริหารมหาวิทยาลัย
(4) เป็ นนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถมีความสาเร็จด้ านการบริ หารองค์กร
เป็ นอย่างดีสามารถแสวงหารายได้ ทรัพยากรอื่น และการจัดหาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจยั ทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีส่งเสริ มความสามัคคีสามารถติดต่อประสานงาน
ทังภายใน
้
และภายนอกมหาวิทยาลัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) มีคณ
ุ ธรรมมีจริ ยธรรมมีความยุตธิ รรมและมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
2.3 ลักษณะต้ องห้ าม ลักษณะเดียวกับอธิการบดี คือ
(1) เป็ นผู้ดารงตาแหน่งข้ าราชการการเมือง เป็ นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรื อเป็ นเจ้ าหน้ าที่ในพรรคการเมือง
(2) เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
(3) เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากงานเพราะกระทาผิดวินยั
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย หรื อกฎหมายอื่น

-93. กระบวนการสรรหา
3.1 ให้ คณะพิจารณาแผนพัฒนาคณะ เพื่อกาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ของคณะตามกรอบระยะเวลาที่คณะกาหนด และใช้ ประกอบการสรรหาคณบดี
3.2 การได้ มาซึง่ รายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี มาได้ 3 ทาง คือ
(1) ให้ หน่วยงานในคณะโดยการจัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเสนอชื่อ
หน่วยงานละ 3 ชื่อ
(2) ผู้ปฏิบตั งิ านแต่ละคนในคณะมีสิทธิ์ เสนอคนละ 1 ชื่อ
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ เสนอคนละ 1 ชื่อ
3.3 วิธีการสรรหา
(1) คณะกรรมการสรรหากลัน่ กรองรายชื่อเบื ้องต้ นจากรายชื่อที่เสนอมา เพื่อให้ ได้
ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามจานวนที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีเห็นสมควร
(2) สัมภาษณ์ และรับฟั งความเห็นของผู้แทนหน่วยงาน
(3) ให้ ผ้ ทู ี่คณะกรรมการสรรหากลัน่ กรองแล้ วตาม (1) เสนอแนวทางการบริหารคณะ
ตามแผนพัฒนาคณะและยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะที่คณะกาหนด
(4) คณะกรรมการสรรหากลัน่ กรองผู้เหมาะสมดารงตาแหน่งคณบดี เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 1 ชื่อ หรื อหากเห็นว่าไม่มีผ้ เู หมาะสมอาจไม่เสนอชื่อก็ได้
(5) สภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกเสียงมติโดยลับว่าเห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบ
กรณี ที่สภามหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบชื่อที่เสนอมา หรื อกรณี ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ าไม่มีผ้ ูเหมาะสม
ดารงตาแหน่งคณบดี ให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการดาเนินการสรรหาใหม่ ตามวิธีการที่เห็นเหมาะสม
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมได้ เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
1. การสรรหาคณบดีเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ การมีพระราชบัญญัติเป็ นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐเป็ นโอกาสดีที่ได้ จดั ทาข้ อบังคับว่าด้ วยการสรรหาคณบดีให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ซึ่งมหาวิทยาลัย
ในยุคนี ้ต้ องการความเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมาก แต่การเปลี่ยนแปลงทาได้ ยาก หากไม่มีกลไกที่ ทาให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบนั เป็ นยุค Multidisciplinary หรื อ Transdisciplinarity คณบดีอาจมีลกั ษณะเฉพาะ
(Specific) มากกว่าคุณลักษณะโดยทัว่ ไป (General)
2. การสรรหาคณบดีมีความสาคัญต่อความเจริ ญก้ าวหน้ าของมหาวิทยาลัย ดังนัน้
กลไกในการสรรหาต้ องมากกว่าการสรรหา อาจจะต้ องตังคณะท
้
างาน (Working Group) พิจารณาว่าคณะนี ้
ต้ องการความเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งเป็ นกลไกที่สภามหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ทาได้ เพื่อเป็ นเงื่อนไขในการสรรหาคณบดี
เนื่องจากข้ อบังคับฯ ดังกล่าวออกโดยสภามหาวิทยาลัย จึงสามารถจะปรับปรุงข้ อบังคับว่าด้ วยการสรรหาคณบดี
ให้ เหมาะสมต่อไปได้

- 10 3. การให้ อธิการบดีเป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี จะมีข้อเสียคืออธิการบดี
ต้ องใช้ เวลาในการสรรหาคณบดีคอ่ นข้ างมาก แต่จะมีข้อดีคือจะทาให้ อธิการบดีได้ รับทราบปัญหาภายในคณะ
ตลอดจนจะเป็ นประโยชน์ในการบังคับบัญชาและการบริ หารงาน สาหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
ที่ประชุมเห็นว่าควรจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน เป็ นกรรมการ
4. ในมาตรา 38 ได้ ก าหนดคุณ สมบัติ ค ณบดี ต ามพระราชบัญ ญั ติม หาวิท ยาลัย
สงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 ข้ อ (3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กาหนด
ในข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่าในข้ อ 3 (3) มีประสบการณ์ด้านการบริ หาร ควรจะ
กาหนดคุณสมบัตใิ ห้ ชดั เจน เช่น มีตาแหน่งผู้บริหารระดับใด เป็ นต้ น
5. ในกระบวนการสรรหา ประเด็นการจัดทาแผนพัฒ นาคณะ คณะต้ องจัดทาแผน
ตามทิศทางของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้ องเป็ นทิศทางเดียวกัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และแผนต่าง ๆ
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอธิการบดีด้วย ทังนี
้ ้ โดยแผนพัฒนาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบ (Monitoring) ซึง่ เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญมาก
6. ขอให้ คณะพิจารณาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนพัฒนาคณะ และแผนพัฒนาคณะที่มีความสัมพันธ์กบั สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น คณะแพทยศาสตร์
กับคณะการแพทย์แผนไทย เป็ นต้ น ซึ่งหัวใจของแผนยุทธศาสตร์ คือการให้ ประชาคมได้ มีส่วนร่วม ซึ่งจะนาไปสู่
เป้าหมายร่วมกันที่จะทาให้ เกิดความสาเร็ จ นอกจากนี ้ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นคณบดีต้องจัดทาแผนพัฒนาคณะ
ภายในระยะเวลา 4 ปี ข้างหน้ าที่ดารงตาแหน่งคณบดี
7. ให้ จดั ทาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาคณะ/หน่วยงานที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ รองอธิการบดี
ฝ่ ายวางแผนและการเงินดาเนินการเรื่ องดังกล่าว และควรเป็ นแผนที่มีลกั ษณะ 1) Policy and Plan Formulation
2) Policy and Plan Implementation และ 3) Policy and Plan Evaluation
8. ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งมีหลักสูตรอบรมให้ ความรู้แก่ผ้ ทู ี่จะเข้ าสู่
ตาแหน่งผู้บริ หาร มหาวิทยาลัยควรจะจัดหลักสูตรอบรมและกิจกรรมให้ ความรู้สาหรับพัฒนาผู้บริ หารของ
มหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมได้ ขอให้ อธิการบดีนาประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาว่าจะดาเนินการอย่างไร
9. ในปัจจุบนั การศึกษาได้ พฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ว การเข้ าถึงการศึกษา และการเข้ าถึง
ความรู้ สามารถทาได้ ง่าย มหาวิทยาลัยต้ องตระหนักถึงเรื่ องดังกล่าว เพราะการบริหารงานในยุคนี ้ต้ องมองอนาคต
พร้ อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มี มติ เห็ นชอบให้ น าความคิดเห็ นจากที่ ประชุม
ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาคณบดีตอ่ ไป
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5.1 การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ 54(5/2560) เมื่ อวันที่ 9 ตุล าคม 2560 ได้ พิจ ารณาการขอกาหนดต าแหน่งทางวิช าการแล้ ว มี ม ติ
เกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 20 ราย ดังนี ้
1. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
1.1 อนุมตั ใิ ห้ แต่งตังผู
้ ้ ชว่ ยศาสตราจารย์ จานวน 16 ราย
1.1.1 อาจารย์เอกวิภู กาลกรณ์ สุรปราณี พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวสั ดุ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 6 กันยายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะ
รับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.2 อาจารย์วรศักดิ์ เพชรวโรทัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
สัง กัด ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี วัส ดุ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง ขอก าหนดต าแหน่ ง เป็ นผู้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พ อลิเมอร์ ทัง้ นี ้ ตังแต่
้ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่
คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.3 อาจารย์มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็ นต้ นไป
ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.4 อาจารย์ สุมิ ตรา ประเทพ พนักงานมหาวิท ยาลัย ตาแหน่ งอาจารย์
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิสญ
ั ญีวิทยา
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.5 อาจารย์ อารี ย์ ธรรมโคร่ ง พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและ
ได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.6 อาจารย์ บัณ ฑิ ต ไกรวิจิ ตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชามานุษยวิทยา ทัง้ นี ้ ตังแต่
้ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รั บ
เอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
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ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่ วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมวิทยา ทัง้ นี ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับ
เอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.8 อาจารย์ธรรมรัตน์ แก้ วมณี พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 21 สิงหาคม 2558 เป็ นต้ นไป
ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.9 อาจารย์ประพาฬศรี เรื องศรี ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับ
เอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.10 อาจารย์มทุ ิตา ว่องสุวรรณเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ ทงนี
ั ้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.11 อาจารย์ เพ็ญ ศิริ เอกจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้ อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ น
วันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.12 อาจารย์ตติยาพร จารุมณีรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
คณะการบริ การและการท่องเที่ยว ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการการบริการ
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 18 มีนาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.13 อาจารย์วรางคณา จุติดารงค์พนั ธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้ อม
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 2 กันยายน 2558 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.14 อาจารย์ดาริ นต์ณัฏ บัวทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิค้ มุ กันวิทยาและธนาคารเลือด
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 2 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่ผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่
1.1.15 อาจารย์ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ ภาควิช าภาษาตะวันตก คณะมนุษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วย
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้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ อง
และได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.16 อาจารย์จารุวรรณ หนูช่วย พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับ
เอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.2 อนุมตั ใิ ห้ แต่งตังรองศาสตราจารย์
้
จานวน 2 ราย
1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุกร ภู่เรื องรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ น รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 21 กันยายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วน
1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม ทองอุดมพร ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบัน
อุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกาหนด
ตาแหน่งเป็ นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟั น ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ น
วันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.3 อนุมตั ใิ ห้ แต่งตังศาสตราจารย์
้
จานวน 2 ราย
1.3.1 รองศาสตราจารย์สมยศ ทุ่งหว้ า ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ น
ศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 19 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ น
วันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วน
1.3.2 รองศาสตราจารย์ปริ ศวร์ ยิ ้นเสน พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชา
เกาหลีศึกษา ทัง้ นี ้ ตังแต่
้ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนสมบูรณ์
1.4 ไม่อนุมตั ใิ ห้ แต่งตังผู
้ ้ ชว่ ยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
1.4.1 อาจารย์วันจรัตน์ เดชวิลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย คณะวิเทศศึกษา ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
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้
ได้ รับเงินเดือนขันสู
้ ง จานวน 1 ราย
1.5.1 ศาสตราจารย์วิมล ตันติไชยากุล ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นศาสตราจารย์ ได้ รับเงินเดือนขันสู
้ ง สาขาวิชา
เภสัชกรรม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ แต่ ง ตั ง้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
จานวน 16 ราย รองศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย ศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย ไม่เห็นชอบให้ แต่งตังผู
้ ้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย ไม่เห็นชอบให้ แต่งตังศาสตราจารย์
้
ได้ รับเงินเดือนขันสู
้ ง จานวน 1 ราย ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเสนอ
5.2 การดาเนินการทางวินยั อย่างร้ ายแรงราย นายกิจเกษม ศุภโสภณวิชญ์
ด้ วยนายกิ จ เกษม ศุภ โสภณวิช ญ์ อดีต ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบัน อุด มศึกษา
ต าแหน่ งนักวิ เคราะห์ นโยบายและแผนช านาญการ คณะนิ ติศ าสตร์ และเป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จากัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ประธานคณะกรรมการเงินกู้ของสหกรณ์ฯ มีพฤติการณ์
การกระทาขณะดารงตาแหน่งกรรมการสหกรณ์ฯ มีอานาจให้ สินเชื่อเงินกู้สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จากัด
และจากหลักฐานการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากนายกิจเกษม ศุภโสภณวิชญ์ เชื่อได้ ว่าเงินดังกล่าวเป็ นเงินที่มี
ผู้เบิกมาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จากัด แล้ วนาฝากเข้ าบัญชีนายกิจเกษม
ศุภโสภณวิชญ์ โดยไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงการมีนิติสมั พันธ์ กบั สหกรณ์ เคหะสถานเมืองโคราช จากัด
ที่จะทาให้ เชื่อได้ ว่าเป็ นเงินที่ได้ มาโดยอ้ างสิทธิได้ ตามกฎหมาย ซึ่งต่อมาได้ มีการดาเนินการทางคดีทงทางแพ่
ั้
ง
และทางอาญาต่อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับเงินดังกล่าว และการที่นายกิจเกษม ศุภโสภณวิชญ์ ไม่ถอนเงินดังกล่าว
จากบัญชีเงินฝากส่งคืนสหกรณ์ เคหะสถานเมืองโคราช จากัด ถือเป็ นการกระทาที่ เรี ยกหรื อรับผลประโยชน์
จากการปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากัด
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ไม่ซื่อสัตย์ สุจริ ต
ทาให้ เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงสหกรณ์ตามข้ อ 42(8) แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากัด
อาจถูกให้ ออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ และพฤติการณ์การกระทาดังกล่าวของนายกิจเกษม ศุภโสภณวิชญ์
ถือเป็ นการกระทาที่ไม่รักษาชื่อเสียงของตนที่เป็ นข้ าราชการ และไม่รักษาเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้ าที่ราชการ
ของตนมิให้ เสื่อมเสีย เป็ นการกระทาอื่นใดอันได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง
ตามข้ อ 44 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 สมควรลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ แต่เนื่องจากเป็ นการกระทาความผิดครัง้ แรก และนายกิจเกษม ศุภโสภณวิชญ์ ได้ อทุ ิศตน
ให้ กับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และสหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จากัด อันเป็ น
ประโยชน์ตอ่ เพื่อนสหกรณ์ตลอดมา สมควรได้ รับการปราณีโทษจากไล่ออกเป็ นปลดออกจากราชการ
ที่ประชุมพิจารณารับทราบคาสัง่ ลงโทษปลดออกจากราชการ ตามที่เสนอ
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ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะวิ ท ยาการจัด การ ได้ เริ่ ม เปิ ด สอนหลัก สูต รปรั ช ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการ ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2551 เป็ นต้ นมา และปรับปรุงหลักสูตรครัง้ ล่าสุดเมื่อปี การศึกษา 2555 ขณะนี ้
ได้ ครบระยะเวลา 5 ปี ของการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากในปัจจุบนั การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกระดับมหภาค
ในมิติด้านต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อองค์กรและการจัดการทุกระดับ รวมถึงการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของแต่ละ
องค์กรมีแนวโน้ มทวีความรุนแรงมากขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้ การจัดการภายในองค์กรต้ องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์
จากการวิจัย มาใช้ ป ระโยชน์ ในการบริ หารจัดการองค์ กร เพื่ อให้ เ กิ ด ความคุ้ม ค่าในการลงทุน ตลอดจน
สามารถรั บ มื อ และจัด การกับ สภาพแวดล้ อ มที่ มี การเปลี่ ยนแปลงได้ น าไปสู่ก ารขับ เคลื่ อ นองค์ กรให้ มี
ศักยภาพด้ านการแข่งขันได้ อย่างมีดลุ ยภาพ ดัง นัน้ คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตร
ดังกล่าวให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับสถานการณ์ ดงั กล่าว เพื่อมุ่งสร้ างองค์ความรู้และผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตให้ มี
ความรู้ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการ ผลิตงานวิจยั ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ให้
เหมาะสมกับบริ บทและความต้ องการของพื ้นที่ได้ อย่างเหมาะสม โดยมีประเด็นสาคัญการปรับปรุงหลักสูตร
ดังนี ้
1. ปรับปรุงหลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ปรับปรุงโครงสร้ างหลักสูตร แบบ 2.1 ดังนี ้
หมวดวิชา
เดิม (หน่วยกิต)
เปลี่ยนแปลงเป็ น (หน่วยกิต)
- เสริมพื ้นฐาน
อาจให้ เรี ยนเพิ่มเติมโดยไม่นบั อาจให้ เรี ยนเพิ่มเติมโดยไม่นบั
หน่วยกิต
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
21
22
- วิชาเลือก
6
6
- วิทยานิพนธ์
36
36
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
63
64
3. ปรับปรุ งรายวิช าให้ ทันสมัยและสอดคล้ องกับสถานการณ์ ข้างต้ น โดยปรับปรุ ง
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตลอดจนขอเปิ ดรายวิชาใหม่ และยกเลิกบางรายวิชา
ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 17(3/2560) เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ทัง้ นี ้ ที่ ประชุมได้ ตัง้ ข้ อสังเกตว่าค่าธรรมเนี ยมการศึกษาของหลักสูตร สาขาวิชาการ
จัดการค่อนข้ างสูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ จึงขอให้ มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ความถูกต้ องในประเด็นค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรดังกล่าว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ
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ั ฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ เริ่มเปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
ตังแต่
้ ปีการศึกษา พ.ศ. 2543 เป็ นต้ นมา และปรับปรุ งหลักสูตรครัง้ ล่าสุดเมื่ อปี พ.ศ. 2555 ขณะนีไ้ ด้ ครบ
ระยะเวลา 5 ปี ของการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิจ
และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้ สามารถใช้ ทรัพยากรในการผลิตพืชอย่างเหมาะสม
และยัง่ ยืน จาเป็ นต้ องมีการวิจยั เชิงลึกโดยนักวิจยั ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางพืชศาสตร์ และนา
องค์ความรู้ปรับสู่นวัตกรรมการเกษตร ดังนัน้ คณะทรัพยากรธรรมชาติจึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรข้ างต้ น
ให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับการใช้ โมเดลในการควบคุม
การใช้ ปัจจัยการผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ เพื่อมุ่งผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตที่สร้ างองค์ความรู้เพื่อก้ าวสู่การสร้ าง
นวัตกรรมทางพืชศาสตร์ อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน โดยมีประเด็นสาคัญการปรับปรุงหลักสูตร คือ
1. ปรับปรุงปรัชญา หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยปรับปรุง
ชื่อรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา ตลอดจนเปิ ดรายวิชาใหม่
ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 17(3/2560) เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

5.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้ อน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะทรัพ ยากรธรรมชาติ ได้ เริ่ ม เปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษ ฎี บัณ ฑิต สาขาวิช า
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้ อน ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้ นมา และปรับปรุ งหลักสูตรครัง้ ล่าสุดเมื่อปี
พ.ศ. 2555 ขณะนี ้ได้ ครบระยะเวลา 5 ปี ของการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากปัญหาสภาวะโลกร้ อน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง รวมถึงวิวฒ
ั นาการและความเจริ ญทางด้ านเทคโนโลยีการเกษตร
ทาให้ การผลิตในภาคเกษตรต้ องตระหนักกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
จัดการทรัพยากรที่มีอย่างจากัด สาหรับการผลิตที่มีประสิทธิภาพตลอดทังห่
้ วงโซ่ ของการผลิต ซึ่งต้ องอาศัย
การจัดการแบบบูรณาการ ผ่านนักวิชาการขันสู
้ งด้ านการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้ อน ดังนัน้ คณะทรัพยากร
ธรรมชาติจึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรข้ างต้ นให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับสถานการณ์ ดงั กล่าว โดยให้
ความสาคัญกับการผลิตสินค้ าเกษตรที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริ โภค และสิ่งแวดล้ อม เพื่อมุ่งผลิต
ดุษฎี บัณ ฑิตที่ มีความรู้ ขัน้ สูง และมี ความสามารถสร้ างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้ านการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเขตร้ อนที่มีคณ
ุ ภาพระดับสากล โดยมีประเด็นสาคัญการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี ้
1. ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตร

- 17 2. ปรับปรุ งรายวิชาให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงข้ างต้ น
โดยปรับปรุงรหัสวิชา และคาอธิบายรายวิชา ตลอดจนเพิ่มรายวิชา
ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 17(3/2560) เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

5.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ เริ่มเปิ ดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2534 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตัง้ แต่
ปี การศึกษา 2545 เป็ นต้ นมา และปรับปรุงครัง้ ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2555 ขณะนี ้ได้ ครบระยะเวลา 5 ปี ของการ
ปรับปรุงหลักสูตรแล้ ว โดยการปรับปรุงหลักสูตรในครัง้ นี ้ได้ ปรับเป็ นหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเน้ นและส่งเสริ ม
ให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ ้นทังในด้
้ านการสื่อสาร การรับฟั ง การอ่าน การเขียน และการใช้ ชีวิต
ให้ เกิดการคุ้นชิน และแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ ประกอบกับเป็ นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมหลายแขนง จึงต้ อง
คานึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่ม่งุ สู่ประเทศไทย 4.0 และเศรษฐกิจในอนาคต
โดยการสร้ างผลงานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม พัฒนาให้ เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อช่วยให้ ประเทศ
มีเทคโนโลยีที่สามารถพึ่งพาตนเองและสามารถแข่งขันทางการค้ าในตลาดโลก นอกจากนี ้ หลักสูตรคานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงด้ านสังคมและวัฒนธรรมที่กาลังเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ และการเปิ ดเศรษฐกิจเสรี ซึ่งเป็ นทังโอกาส
้
และภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้ านหนึ่ง ประเทศไทยมี โอกาสมากขึน้ ในการขยายตลาดสิ น ค้ าทาง
อุตสาหกรรมเกษตร สินค้ าด้ านการดูแลสุขภาพ หรื อการนาชีวมวลมาใช้ ด้านพลังงานอย่างยัง่ ยืน จึงนับเป็ น
โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แนวใหม่ ซึ่งจะเป็ นสินทรัพย์ทางปั ญญาที่สร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ดังนัน้
หลัก สู ต รจึ ง มี ก ารพั ฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เน้ นให้ นัก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ าใจ ทางวิ ท ยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี นาไปสู่การสร้ างองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองความต้ องการของสังคมและ
ประเทศไปพร้ อมกับการมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม รวมถึงสร้ างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
สูง สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ นระบบ โดยมีประเด็นในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี ้
1. ปรับเป็ นหลักสูตรนานาชาติ
2. ปรับปรุงความสาคัญ/หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ปรัชญาของหลักสูตร และ
ปรับปรุงองค์ประกอบในหมวดที่ 7

- 18 3. เพิ่มรายวิชาสัมมนาฯ จานวน 1 หน่วยกิต เพิ่มรายวิชาระเบียบวิธีวิจยั ฯ จานวน 3
หน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 3 หน่วยกิต ในระดับปริ ญญาโท ซึ่งทุกแผนการศึกษาต้ อง
ลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
4. ปรับปรุงรายวิชาให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยเพิ่มรายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา รวมทังยกเลิ
้
กบางรายวิชา
ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 17(3/2560) เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

5.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ เริ่มเปิ ดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2530 เป็ นต้ นมา โดยปรับปรุงครัง้ ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2558 และเริ่ มเปิ ดสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้ นมา โดยปรับปรุงครัง้ ล่าสุด
เมื่อปี พ.ศ. 2555 ขณะนี ้ได้ ครบระยะเวลา 5 ปี ของการปรับปรุงหลักสูตรแล้ ว การปรับปรุงหลักสูตรในครัง้ นี ้
เพื่อให้ เป็ นหลักสูตรที่มีการพัฒนาแบบเชิงรุกและสอดคล้ องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทังส่
้ งเสริ ม
การสร้ างทรัพ ยากรบุคคลที่มี ความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยที่ สามารถแก้ ปัญ หาและสร้ าง
องค์ความรู้ใหม่ได้ อย่างเป็ นระบบ และได้ งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศและ
นานาชาติได้ พร้ อมทังสามารถสร้
้
างเทคโนโลยีเพื่อแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ นาไปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒ นาประเทศได้ อย่างยั่ง ยื น โดยเพิ่ ม เนื อ้ หาและรายวิช าที่ ทัน สมัย ให้ ตอบโจทย์ การพัฒ นาด้ านต่าง ๆ
ใน 4 กลุม่ วิชา ดังนี ้
- กลุม่ วิชาวิศวกรรมโครงสร้ าง
- กลุม่ วิชาวิศวกรรมขนส่ง
- กลุม่ วิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
- กลุม่ วิชาวิศวกรรมชายฝั่งและมหาสมุทร
โดยมีประเด็นในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี ้
1. ปรับปรุ งความสาคัญ / หลักการและเหตุผล วั ตถุประสงค์ ปรัชญาของหลักสูตร
แผนการพัฒนาหลักสูตร คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร การพัฒนาผล
การเรี ยนรู้ในแต่ละด้ าน และปรับปรุงองค์ประกอบในหมวดที่ 7

- 19 2. ปรับปรุงโครงสร้ างหลักสูตร โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต หมวดวิชาบังคับ (เรี ยนร่วม) 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ (กลุม่ วิชา) 6 หน่วยกิต
ระดับปริ ญญาเอก หลักสูตรแบบ 2.1
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
30 หน่วยกิต
รายวิชาสัมมนาฯ 2 หน่วยกิต*
รายวิชาสัมมนาฯ
3 หน่วยกิต*
ระดับปริ ญญาเอก หลักสูตรแบบ 2.2
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
* เป็ นรายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต
3. ปรับปรุ งรายวิชาให้ ทันสมัยและสอดคล้ องกับสถานการณ์ ในปั จจุบนั โดยเปลี่ยน
คาอธิบายรายวิชาให้ ทนั สมัย
ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 17(3/2560) เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมได้ มีข้อสังเกตในประเด็นจานวนผู้สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาโท
และปริ ญญาเอก ที่มีผ้ ูสาเร็ จการศึกษาค่อนข้ างน้ อย หรื อบางหลักสูตรไม่มีผ้ สู าเร็ จการศึกษาเลย จึงขอให้
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และคณบดีทกุ คณะที่เปิ ดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ที่ทาให้ นกั ศึกษาหลักสูตรปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกสาเร็ จการศึกษาน้ อยว่าเกิดจากผู้เรี ยนหรื อระบบของ
มหาวิทยาลัยที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามระบบ ซึง่ มหาวิทยาลัยอาจจะมีกลไกเข้ าไปศึกษา
ในเชิ งลึก เช่น การสัม ภาษณ์ ผ้ ูที่กาลังศึกษาอยู่ว่าปั ญ หาคืออะไร เพื่ อพิ จ ารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญ หา
ดังกล่าวต่อไป
ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

- 20 5.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ เริ่มเปิ ดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2550 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้ นมา และปรับปรุ งครัง้ ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2555 ขณะนี ้ได้ ครบระยะเวลา 5 ปี
ของการปรับปรุ งหลักสูตรแล้ ว โดยการปรับปรุ งหลักสูตรในครัง้ นี ้ เพื่ อให้ เป็ นหลักสูตรเชิงรุ กที่มี ศกั ยภาพ
ในการผลิตบุคลากรด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม มีความรู้ ความสามารถและมีทกั ษะ ทังในเชิ
้
งวิชาการและการ
ปฏิบตั งิ านเชิงวิชาชีพที่ครบถ้ วน มีความทันสมัยและมีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับลักษณะงาน
ที่ จ ะไปปฏิ บัติ น าความรู้ ความสามารถไปแก้ ไขปั ญ หาและพัฒ นาเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อ ม
ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม รวมทังเป็
้ นแบบอย่างของความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ทังในการด
้
าเนินชีวิตและ
การปฏิ บตั ิงานเพื่ อสนองความต้ องการกาลัง ซึ่งยังขาดแคลนในภาคธุรกิ จ โดยมีประเด็นในการปรับปรุ ง
หลักสูตร ดังนี ้
1. ปรับปรุงความสาคัญ/หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ปรัชญาของหลักสูตร และ
ปรับปรุงองค์ประกอบในหมวดที่ 7
2. ปรับปรุ งรายวิชาให้ ทันสมัยและสอดคล้ องกับ สถานการณ์ ในปั จ จุบัน โดยเพิ่ ม
รายวิชาใหม่ ยกเลิกบางรายวิชา เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา
ซึง่ ที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 17(3/2560) เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

5.9 เกณฑ์การเทียบผลงานทางวิชาการ เพื่อแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิภายนอกทาหน้ าที่
อาจารย์ผ้ สู อนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์
ด้ วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ หารื อแนวทางในการเทียบผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิภายนอกทาหน้ าที่อาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์ เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้ กาหนดคุณสมบัติการแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิภายนอกไว้ หลายประการ
และมีคณ
ุ สมบัตดิ ้ านงานวิชาการที่ไม่เอื ้อต่อการดาเนินงานแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ ทาหน้ าที่ตามประกาศฯ
ข้ างต้ น บัณฑิตวิทยาลัยได้ ดาเนินการปรับปรุงข้ อมูลวารสารในการเทียบผลงานทางวิชาการและผลงานวิจยั
โดยอ้ างอิงจากเอกสารแนบท้ ายของเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ ตามระเบียบคณะกรรมการการ

- 21 อุดมศึกษา ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ดังนี ้
ตารางการเทียบผลงานวารสารทางวิชาการ
1. วารสารวิชาการระดับชาติที่อยูใ่ นฐานข้ อมูล TCI (กลุม่ 1)
วารสารวิชาการ
หรื อวารสารวิชาการที่อยูใ่ นฐาน ACI หรื อวารสารวิชาการ
นานาชาติที่มีอยูใ่ น
ระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานตามระเบียบฯ กาหนด
ฐานข้ อมูลของ
จานวน 2 บทความ
วารสาร
เทียบ
Institute for
(Journal) 2. วารสารวิชาการระดับชาติที่อยูใ่ นฐานข้ อมูล TCI
เท่ากับ
Scientific
ผ่านเกณฑ์ตามระเบียบฯ กาหนด จานวน 3 บทความ
Information (ISI)/
Scopus
3. วารสารวิชาการระดับชาติไม่อยูใ่ นฐานข้ อมูล TCI แต่เป็ น
จานวน 1 บทความ
วารสารระดับสถาบันขึ ้นไป จานวน 4 บทความ
ซึ่งที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 17(3/2560) เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตในประเด็น “3. วารสารวิชาการระดับชาติไม่อยูใ่ นฐานข้ อมูล
TCI แต่เป็ นวารสารระดับสถาบันขึ ้นไป จานวน 4 บทความ” ซึ่งที่ประชุมเสนอว่าในทางปฏิบตั ิมหาวิทยาลัย
ควรจะพิจารณาตัวบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างแท้ จริง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติเห็นชอบเกณฑ์การเทียบผลงานทางวิชาการ
เพื่อแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิภายนอกทาหน้ าที่อาจารย์ผ้ สู อนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผ้ สู อบ
วิทยานิพนธ์ ตามที่เสนอ
5.10 การขอเปิ ดรายวิชาระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology) เป็ นภาษาอังกฤษ
เนื่ องด้ วยปั จจุบันมี นักศึกษาชาวต่างประเทศเข้ าศึกษาต่อในระดับบัณ ฑิ ตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวนเพิ่มขึ ้น และพบว่ามีหลายหลักสูตรที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
มิได้ จดั สอนเป็ นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology) ซึ่งเป็ น
รายวิชาหนึ่งที่มีความสาคัญ และจาเป็ นสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
ที่อาศัยกระบวนการหาความรู้ หรื อข้ อเท็จจริ งให้ เป็ นที่ยอมรับว่าความรู้ที่ได้ มาเป็ นที่น่าเชื่อถือสามารถนาไปใช้
หรื อประยุกต์ใช้ ได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ส่งผลให้ นกั ศึกษาชาวต่างประเทศที่เข้ าเรี ยน
ในหลักสูตรดังกล่าวไม่เข้ าใจในเนือ้ หาที่เรี ยน และไม่สามารถใช้ กระบวนการวิจัยได้ อย่างถูกต้ อง ในการนี ้
บัณฑิตวิทยาลัยจึงประสงค์จะขอเปิ ดรายวิชาระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology) เป็ นรายวิชากลาง

- 22 ที่เปิ ดสอนให้ กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ซึง่ มีจดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษโดยแบ่งกลุ่ม
การสอนออกเป็ น 3 กลุ่มสาขา ได้ แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั หลักสูตรที่มี
นักศึกษาชาวต่างประเทศแต่ไม่สามารถจัดสอนรายวิชาดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษได้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอ
ขอเปิ ดรายวิชา จานวน 1 รายวิชา ดังนี ้
950-500 ระเบียบวิธีวิจยั จานวน 1(1-0-2) 2(1-2-3) 3(3-0-6) หน่วยกิต
Research Methodology
โดยจัดสอนเป็ นภาษาอังกฤษให้ กับนักศึกษาทุกหลักสูตร ตังแต่
้ ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
(Research Methodology) เป็ นภาษาอังกฤษ ตามที่เสนอ

มีมติเห็นชอบการขอเปิ ดรายวิชาระเบียบวิธีวิจยั

5.11 การทบทวนกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผน
อัตรากาลังระยะ 4 ปี ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 (ครัง้ ที่ 1)
ด้ วยมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 ได้ กาหนดว่า “ให้ สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดกรอบของตาแหน่ง อันดับเงินเดือนของตาแหน่ง
และจานวนของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานัน้ รวมทั ง้ ภาระหน้ าที่
ความรับผิดชอบของตาแหน่ง และคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
การกาหนดตามวรรคหนึ่งให้ กาหนดคราวละสี่ปีโดยต้ องคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ
ความไม่ซ ้าซ้ อน ความประหยัด และต้ องสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด”
และตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 “ข้ อ 4 ให้ สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตรากาลังระยะ 4 ปี (หรื อกว่านัน)
้ โดยกาหนดเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์
ความต้ องการคณาจารย์ เป็ นรายวิช าที่ ชัดเจน และนามากาหนดจ านวนและคุณ สมบัติของคณาจารย์ ที่
ต้ องการเป็ นรายสาขาวิชาเป็ นรายปี ”
ดังนัน้ เพื่อให้ การบริ หารอัตรากาลังของมหาวิทยาลัยสอดคล้ องกับ พระราชบัญญัติ
ระเบียบ ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยจึงได้
ดาเนินการจัดทากรอบอัตรากาลังตามแผนอัตรากาลังระยะ 4 ปี

- 23 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั ง้ ที่ 379 (9/2559) เมื่ อวันที่ 29 ตุลาคม
2559 มีมติอนุมตั ิกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตรากาลังระยะ 4 ปี
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 รวมทังสิ
้ ้น 979 อัตรา จาแนกตามปี งบประมาณ ดังนี ้
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 462 อัตรา
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 172 อัตรา
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 176 อัตรา
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 169 อัตรา
และขอให้ มหาวิทยาลัยนาเรื่ องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเป็ น
ประจาทุกปี นนั ้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอการทบทวนกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงิ นงบประมาณ
แผ่นดิน ตามแผนอัตรากาลัง ระยะ 4 ปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 (ครัง้ ที่ 1) ที่สอดคล้ องตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จานวน 874 อัตรา ดังนี ้
1. จาแนกตามปี งบประมาณ
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 281 อัตรา
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 243 อัตรา
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 182 อัตรา
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 168 อัตรา
2. จาแนกตามประเภทตาแหน่ง ดังนี ้
- ตาแหน่งวิชาการ จานวน 403 อัตรา
- ตาแหน่งปฏิบตั กิ ารวิชาชีพ จานวน 471 อัตรา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

5.12 ร่ างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตังคณบดี
้
พ.ศ. ....
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 ได้ กาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ดังนี ้
มาตรา 38 วรรคหนึง่ (3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา
ที่กาหนดในข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
วรรคสอง นอกจากคุณสมบัติ ตามวรรคหนึ่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้ าส่วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน
หรื อสานักต้ องมีคณ
ุ สมบัตอิ ื่น และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
และมาตรา 44 วรรคห้ า กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตังและพ้
้
นจากตาแหน่งคณบดี
รองคณบดี และผู้ชว่ ยคณบดี ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย

- 24 มหาวิทยาลัยจึงได้ จดั ทาร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์
วิธีการแต่งตังคณบดี
้
พ.ศ. .... ซึ่งคณะทางานกลัน่ กรอง ร่างข้ อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว โดยร่างข้ อบังคับฯ
ดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาคณบดี คุณสมบัติ คุณสมบัติอื่น และลักษณะต้ องห้ าม
ของคณบดี และการดาเนินการสรรหาคณบดี เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ โดยที่ประชุมได้ เสนอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดงั นี ้
1. หมวด 1 คณะกรรมการสรรหาคณบดี (3) ให้ เพิ่ ม กรรมการสภามหาวิท ยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากเดิม “จานวนสองคน” เป็ น “จานวนสามคน” และเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี ดังนี ้
(1) อธิการบดี
ประธานกรรมการ
(2) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต
ที่จะดาเนินการสรรหาคณบดี จานวนหนึง่ คน
เป็ นกรรมการ
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสามคน เป็ นกรรมการ
(4) คณบดีจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยในสาขานัน้ ๆ
หรื อใกล้ เคียง จานวนสองคน
เป็ นกรรมการ
(5) คณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่นในสาขานัน้ ๆ
หรื อใกล้ เคียง จานวนหนึง่ คน
เป็ นกรรมการ
(6) ประธานสภาอาจารย์
เป็ นกรรมการ
(7) ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
เป็ นเลขานุการ
2. หมวด 2 ข้ อ 6 ควรแยกคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามให้ ชดั เจน
3. หมวด 3 การดาเนินการสรรหา ข้ อ 7 “ข้ อ 7 ให้ คณะพิ จ ารณาแผนพัฒ นาคณะ
เพื่อกาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิของคณะตามกรอบระยะเวลาที่คณะกาหนด และใช้ ประกอบการพิจารณา
สรรหาคณบดี” ที่ประชุมเห็นว่าต้ องปรับปรุ งแก้ ไ ขให้ มีความเหมาะสม แผนพัฒ นาในประเด็นการได้ มาซึ่ง
รายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ข้ อ 3.2
4. หมวด 3 ข้ อ 10 การเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
(2) ผู้ปฏิบตั งิ านแต่ละคนในคณะมีสิทธิ์เสนอคนละ 1 ชื่อ
ควรแก้ ไขคาว่า “มีสิทธิ์” เป็ น “อาจจะ”
5. หมวด 3 การดาเนินการสรรหา ข้ อ 7 ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี (Candidate)
ต้ องนาเสนอแผนกลยุทธ์ ของคณะที่จะดาเนินงานใน 4 ปี ข้างหน้ า เสนอคณะกรรมการสรรหาคณบดีและ
บุคลากรของคณะได้ รับทราบโดยอาจจะใช้ วิธีการนาเสนอในรูปแบบของการแขวนบนเว็บไซต์ และเปิ ดโอกาส
ให้ บุคลากรเสนอความคิดเห็ นได้ การจัดทาแผนพัฒนาคณะควรจัดทา 12 เดือน ก่อนที่คณบดีจะหมดวาระ

- 25 และแผนพัฒนาคณะต้ องสอดคล้ องกับแผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนแผนพัฒนาคณะ
ต้ องแสดงให้ เห็นถึงความเจริ ญก้ าวหน้ า (Progress) และเป็ นแผนที่ทางานร่ วมกับคณะอื่น ๆ ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กัน ซึ่งประธานที่ประชุมขอให้ อธิการบดี และรองอธิการบดีที่รับผิดชอบเรื่ องดังกล่าวไป
พิจารณาปรับปรุงแก้ ไขประเด็นดังกล่าว
6. หมวด 3 ข้ อ 12 วรรคสอง ให้ ปรับปรุ งแก้ ไขการเขียนข้ อความจากเดิม “กรณี ที่สภา
มหาวิทยาลัยไม่ให้ ความเห็นชอบชื่อที่เสนอมาหรื อกรณี คณะกรรมการสรรหาคณบดี เห็นว่าไม่มีผ้ เู หมาะสม
ดารงตาแหน่งคณบดีให้ สภามหาวิทยาลัยพิจ ารณาดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีใหม่
ตามวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยเห็นเหมาะสม” เป็ น “กรณีที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีเห็นว่าไม่มีผ้ เู หมาะสม
ดารงตาแหน่งคณบดี หรื อกรณี ที่ สภามหาวิทยาลัยไม่ให้ ความเห็นชอบชื่อที่เสนอมา ให้ สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีใหม่ ตามวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยเห็นเหมาะสม”
อนึ่ง ที่ ป ระชุม สภามหาวิท ยาลัยได้ เสนอความคิดเห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ
คุณสมบัตแิ ละวิธีการสรรหาคณบดีในระเบียบวาระพิจารณาเชิงนโยบาย จึงขอให้ นาความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปประกอบพิจารณาจัดทาร่างข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาคณบดีด้วย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มี ม ติ เห็ น ชอบให้ น าข้ อเสนอแนะและความ
คิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขร่างข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... และให้ นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ภายในระยะเวลา 1 เดือน
5.13 ร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยการรักษาการแทน การมอบอานาจ
และการมอบอานาจช่วงให้ ปฏิบตั กิ ารแทน พ.ศ. ....
ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 49 กาหนดให้
สภามหาวิทยาลัยออกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยการรักษาการแทน การมอบอานาจ และ
การมอบอานาจช่วงให้ ปฏิบตั กิ ารแทน เพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายดังกล่าว นัน้ มหาวิทยาลัยจึงได้
จัดทาร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยการรักษาการแทน การมอบอานาจ และการมอบอานาจช่วง
ให้ ปฏิบตั ิการแทน พ.ศ. .... ซึ่งคณะทางานกลัน่ กรองร่างข้ อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว โดยร่างข้ อบังคับฯ
ดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการรักษาการแทน ในกรณีที่อธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีวิทยาเขต
คณบดี รองคณบดี ผู้อานวยการหรื อหัวหน้ าส่วนงานไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ และการมอบอานาจและการมอบ
อานาจช่วงให้ ปฏิบตั กิ ารแทน เป็ นต้ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข
ข้ อบังคับฯ ดังกล่าว ข้ อ 16 วรรคสอง ในประเด็นการมอบอานาจช่วงให้ ปฏิบตั กิ ารแทนให้ มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ ้น

- 26 5.14 ร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยเครื่ องแบบ เครื่ องหมายพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ด้ วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ มีระเบียบ ว่าด้ วยเครื่ องแบบพิธีการพนักงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ซึ่งต่อมาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
พ.ศ. 2559 ได้ มีผลบังคับใช้ โดยมาตรา 75 กาหนดว่ามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้ มีเครื่ องแบบ เครื่ องหมาย
หรื อเครื่ องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยได้ โดยจัดทาเป็ นข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิ จจานุเบกษา มหาวิทยาลัยจึงได้ ยกร่ างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่ าด้ วย
เครื่ องแบบ เครื่ องหมายพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยได้ ปรับปรุงจากระเบียบ ว่าด้ วยเครื่ องแบบพิธีการ
พนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะทางานกลัน่ กรองร่างข้ อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว ซึ่งมีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับลักษณะเครื่ องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยสาหรับพิธีการต่าง ๆ ประกอบด้ วย เครื่ องแบบปกติขาว
เครื่ องแบบครึ่ งยศ และเครื่ องแบบเต็ม ยศ โอกาสการใช้ เครื่ องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย และลักษณะ
เครื่ องหมายต่าง ๆ เป็ นต้ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณาทักท้ วง
6.1 การแต่งตังกรรมการประจ
้
าส่วนงาน
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องการแต่งตังกรรมการประจ
้
าส่วนงาน ดังนี ้
1. การแต่งตัง้ คณาจารย์ ประจ าเป็ นกรรมการประจ าส่วนงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
ตังแต่
้ วนั ที่ 28 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นไป จานวน 2 ราย ดังนี ้
1.1 อาจารย์อภิรักษ์ โพธิทพั พะ
1.2 อาจารย์ธิดารัตน์ นาคบุตร
2. การแต่งตังอาจารย์
้
ชยั ยา น้ อยนารถ คณาจารย์ประจาเป็ นกรรมการประจาส่วนงาน
คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ ตังแต่
้ วนั ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้ นไป
3. การแต่งตังคณาจารย์
้
ประจาเป็ นกรรมการประจาส่วนงานคณะวิเทศศึกษา ตังแต่
้ วนั ที่
1 สิงหาคม 2560 เป็ นต้ นไป จานวน 2 ราย ดังนี ้
3.1 รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกุล
3.2 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วนั จิตรา โต๊ ะหวันหลง
4. การแต่งตังอาจารย์
้
ซมั รี เจ๊ ะอารน คณาจารย์ประจาเป็ นกรรมการประจาส่วนงาน
คณะวิทยาการสื่อสาร ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2560 เป็ นต้ นไป
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้
วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณาจารย์ประจา ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็ นกรรมการประจาส่วนงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตังแต่
้ บดั นี ้ เป็ นต้ นไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

6.2 การให้ ความเห็นชอบหลักสูตร การปิ ดหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาของ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่
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
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 17(3/2560) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตร การปิ ดหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา ดังนี ้
1. เห็นชอบหลักสูตรระดับปริ ญญาโท จานวน 5 หลักสูตร ดังนี ้
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สงั คมและการบริ หาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องสาอาง (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
2. เห็นชอบการปิ ดหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา
เดิม
เปลี่ยนแปลงเป็ น
830-501 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดนิ
830-501 ความเสื่อมโทรมของดิน
และการจัดการ
3(3-0-6) หน่วยกิต
และการจัดการ
3(3-0-6) หน่วยกิต
(Land Resource Degradation and
(Soil Degradation and Management)
Management)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

- 28 6.3 การให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของสภาวิทยาเขตตรัง
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
สภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 18 (4/2560) เมื่อวัน ที่ 4 กัน ยายน 2560
ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรของคณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ดังนี ้
1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร ดังนี ้
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป
อาจารย์ศภุ โชค สุขเกษม*
คงเดิม*
เป็ น ประธานหลักสูตร
อาจารย์จไุ รรัตน์ พุทธรักษ์*
คงเดิม*
เป็ น เลขานุการหลักสูตร
อาจารย์ธวัทชัย สุวรรณพงค์
คงเดิม
อาจารย์บญ
ุ จิรา มากอ้ น
อาจารย์กิตติศกั ดิ์ แก้ วนิลประเสริ ฐ
คุณวุฒิ : - วท.ม. (การพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านธุรกิจ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ),
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2547
อาจารย์สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์
คงเดิม
หมายเหตุ * อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร

- 29 1.2 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554 คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็ นต้ นไป
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป
อาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี*
คงเดิม*
เป็ น ประธานหลักสูตร
อาจารย์ผกาแก้ ว พรหมศิริ*
คงเดิม*
เป็ น เลขานุการหลักสูตร
อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย
คงเดิม
อาจารย์นิพฒ
ั น์ โพธิ์วิจิตร
คงเดิม
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ภทั รพงศ์ เจริญกิจจารุกร อาจารย์รัชนี ชุมนิรัตน์
คุณวุฒิ : - บธ.ม. (การบัญชี),
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2553
- บธ.บ. (การบัญชี),
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2550
หมายเหตุ * อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
2. เห็นชอบหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี จานวน 2 หลักสูตร ดังนี ้
2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ
2.2 หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

6.4 การให้ ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ของสภาวิทยาเขตปัตตานี
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

- 30 สภาวิทยาเขตปั ตตานี โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้ ให้ ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ดังนี ้
ประจาปี การศึกษา 2558 จานวน 1 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ประจาปี การศึกษา 2559 จานวน 4 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

6.5 ขอปรับปรุงแก้ ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 382(2/2560) เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะระเบียบวาระที่ 5.1
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 382 (2/2560) เมื่อวันที่ 18 กุม ภาพันธ์ 2560 แล้ วนัน้ เนื่ องจากในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องเพื่อพิจารณา วาระที่ 5.1 เรื่ องการเสนอชื่อผู้เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย ปรากฏว่ามีการบันทึกข้ อเท็จจริ งยังไม่ครบถ้ วน กรณีประธานที่ประชุมได้ ออกจากห้ องประชุม
และไม่ได้ ร่วมพิจารณาในวาระดังกล่าว ดังนัน้ จึงขอเสนอแก้ ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่
382(2/2560) เมื่ อวัน ที่ 18 กุม ภาพันธ์ 2560 เฉพาะระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่ องการเสนอชื่ อผู้เหมาะสมที่ จ ะ
ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยให้ เพิ่มเติมข้ อความ “ก่อนเริ่ มดาเนินการตามระเบียบวาระที่ 5.1
การแต่งตังนายกสภามหาวิ
้
ทยาลัย ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานที่ประชุมได้ ออกจากห้ องประชุม
ต่อจากนัน้ ศาสตราจารย์นกั สิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย ประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ได้ ดาเนินการ
ตามระเบียบวาระดังกล่าว”
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบ ตามที่เสนอ

- 31 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
7.1 ม.อ. เพื่อชุมชนเข้ มแข็ง โครงการย่านตาขาวโมเดล
วิทยาเขตตรังได้ นาเสนอโครงการย่านตาขาวโมเดล ซึ่งเป็ นชุดงานวิจยั ภายใต้ โครงการ
บริ การวิชาการของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตตรังร่ วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นและภาคประชาชนในพื ้นที่อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยพันธกิจสัมพันธ์ ม หาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ งบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจาปี งบประมาณ 2559 – 2560 โดยในปี งบประมาณ 2559 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้ ดาเนินโครงการวิจยั
เชิงสารวจรวมทังสิ
้ ้น 6 โครงการ ประกอบด้ วย การสารวจข้ อมูลพื ้นฐานสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ชาติพนั ธุ์
ประเพณี วัฒ นธรรม และอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒ นาเมืองย่านตาขาวในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา การสารวจ
แหล่งมรดกทางสถาปั ตยกรรมในพื ้นที่เทศบาลตาบลย่านตาขาว การสารวจรังวัดสถาปั ตยกรรมที่คงไว้ ซึ่ง
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและควรค่าแก่การอนุรักษ์ การค้ นหาอัตลักษณ์ของพื ้นที่ทางสถาปั ตยกรรมที่แสดงวิวฒ
ั นาการ
ตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั ของอาเภอย่านตาขาว การสารวจความต้ องการพื ้นฐานของบ้ านพักอาศัยร่วมกับคนพิการ
ในอาเภอย่านตาขาว และการสารวจความเป็ นไปได้ ของเส้ นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมในเขตพื ้นที่
เทศบาลตาบลย่านตาขาว
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมได้ มีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อพื ้นที่ ดังนัน้
โครงการตรังศึกษาของวิทยาเขตตรังควรพิจารณาขยายการดาเนินการในประเด็นของการศึกษาปั ญหาในพื ้นที่
โดยให้ ค ณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการจัด การเป็ น หน่ วยงานหลัก ในการศึก ษาวิจัย ระยะสัน้ ร่ ว มกับ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อช่วยแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ให้ กบั พื ้นที่
รวมถึงปัญหาภายในของมหาวิทยาลัย เช่น ปัญหาของนักศึกษาที่เกิดจากสภาพเศรษฐกิจ เป็ นต้ น
ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมได้ ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน
ไปเยี่ยมชมโครงการย่านตาขาวโมเดล อาเภอย่านตาขาว หลังจากเสร็จสิ ้นการประชุม
7.2 สรุปรายงานประจาปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ได้ จัด ท ารายงานประจ าปี 2559 โดยในปี ที่ ผ่า นมา
มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินงานด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านการวิจยั ด้ านการบริ การวิชาการ ด้ านการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ด้ านการประกันคุณภาพ และด้ านการบริหารจัดการ และมีข้อมูลผลงานมหาวิทยาลัยที่ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และข้ อมูลสารสนเทศหลักสูตร/สาขาวิชาของทุกวิทยาเขต
ที่ประชุมรับทราบ

