รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ครัง้ ที่ 392(12/2560)
วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560
ณ ห้ องประชุม AL-AIYUBI วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา
2. นายบุญปลูก ชายเกตุ
3. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
4. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
5. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
6. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ชศู กั ดิ์ ลิ่มสกุล
7. รองอธิการบดี
อาจารย์พิชิต เรื องแสงวัฒนา
8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้ วประดับ
9. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สพุ จน์ โกวิทยา
10. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ
อาจารย์บญ
ุ ประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
11. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์
12. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
13. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปั ตตานี
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พชั รี ยา ไชยลังกา
14. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปั ตตานี
อาจารย์บดินทร์ แวลาเตะ
15. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
รองศาสตราจารย์เจริญ นาคะสรรค์

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-216. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สวุ ลักษณ์ วิสนุ ทร
17. รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วรวุธ วิสทุ ธิ์เมธางกูร
18. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และรักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ณฐั วิทย์ พจนตันติ
19. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ดารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
20. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ธนิต เฉลิมยานนท์
21. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ โชติเกียรติ
22. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์พฒ
ุ ิศกั ดิ์ พุทธวิบลู ย์
23. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บษุ บง ชัยเจริญวัฒนะ
24. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ทวีศกั ดิ์ นิยมบัณฑิต
25. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ฐิ ตมิ า ด้ วงเงิน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
26. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต
27. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
28. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ยูรวงศ์
29. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์บรรจง วิทยวีรศักดิ์
30. รองศาสตราจารย์เกษตรชัย และหีม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและโครงสร้ างองค์กร
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-331. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ศาสตราจารย์อมรรัตน์ พงศ์ดารา
32. คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ศภุ วัชร์ มาลานนท์
33. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ อารี วิบลู ย์พงศ์
34. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อรทัย เนียมสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
35. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์อษุ า เชษฐานนท์
36. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เอกรินทร์ สังข์ทอง
37. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ปริ ศวร์ ยิ ้นเสน
38. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ซุกรี หะยีสาแม
39. คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
อาจารย์มอู สั ซัล บิลแสละ
40. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์
41. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
42. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์รอฮานิ เจะอาแซ
43. คณบดีคณะการบริ การและการท่องเที่ยว
รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกุล
44. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ เอกจิตต์
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
45. คณบดีคณะวิเทศศึกษา
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นวุ รรณ ทับเที่ยง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-446. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ยทุ ธพงศ์ เพียรโรจน์
47. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สชุ าดา ทิพย์มนตรี
48. ผู้อานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
อาจารย์ยโู ซะ ตาเละ
49. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จมุ พล ชื่นจิตต์ศริ ิ
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
50. อาจารย์วรรณรัตน์ แซ่ชนั่
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
51. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สิทธิศกั ดิ์ จันทรัตน์
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปั ตตานี
52. อาจารย์สรุ วุฒน์ ช่อไม้ ทอง
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี
53. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยั และบัณฑิตศึกษา
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล
54. ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์อิศรัฏฐ์ รินไธสง
55. ผู้อานวยการกองกลาง
นางสุวิมล คงพล
56. หัวหน้ างานการประชุม กองกลาง
นางปัทมา กาญจนพงศ์
57. หัวหน้ างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
นายทวาทศ สุวรรณโร
ผู้มาประชุมไม่ได้
1. ศาสตราจารย์นกั สิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย
2. ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์
3. ศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ สถาอานันท์
4. ศาสตราจารย์ปราณี กุลละวณิชย์
5. ศาสตราจารย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

-56. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายวิจิตร ณ ระนอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ศาสตราจารย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์จฑุ ามาส ศตสุข
12. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ภทั ร อัยรักษ์
13. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
วิทยาเขตปั ตตานี
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นพพร เหรี ยญทอง
14. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
วิทยาเขตภูเก็ต
และรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
15. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปรารถนา หลีกภัย
16. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์นิทศั น์ เพราแก้ ว
ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พงศ์ศกั ดิ์ เหล่าดี
2. อาจารย์ไพศาล บรรจุสวุ รรณ์
3. อาจารย์พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์
4. นายแดง โฉมทอง
5. นางนิษณา เหมกุล
6. นายสิทธิศกั ดิ์ สมบัตยิ านุชิต
7. นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต
8. นางกนกรัตน์ ภูมิสมบัติ

ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผล
หัวหน้ าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

-6เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ ว ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุม ต่อจากนัน้ ได้ ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 กรรมการที่ขอลาประชุม
ประธานที่ประชุมแจ้ งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครัง้ นี ้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิขอลาการประชุม จานวน 10 ราย ดังนี ้
1. ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์
2. ศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ สถาอานันท์
3. ศาสตราจารย์นกั สิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย
4. ศาสตราจารย์ปราณี กุลละวณิชย์
5. ศาสตราจารย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
6. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช
7. นายวิจิตร ณ ระนอง
8. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ ว
9. นายสราวุธ เบญจกุล
10. ศาสตราจารย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีได้ แจ้ งที่ประชุมสภาวิทยาลัยทราบเรื่ องการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชุดเดิมที่ปฏิบตั หิ น้ าที่อยู่ในปัจจุบนั สืบเนื่องจากการที่พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
พ.ศ. 2559 มาตรา 20 ได้ กาหนดองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย และมาตรา 22 ได้ ระบุถึงวาระการดารง
ตาแหน่งและการพ้ นจากตาแหน่ง และในมาตรา 79 ในบทเฉพาะกาลได้ กาหนดว่า “ให้ นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2522 ซึง่ ดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ เป็ นนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี ้ และปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปจนกว่าจะมี
สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ซึง่ ต้ องไม่เกินหนึง่ ปี นบั แต่วนั ที่พระราชบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับ ”
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิชดุ ใหม่ ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว และขณะนี ้

-7อยู่ในขันตอนการโปรดเกล้
้
าฯ แต่งตังนายกสภามหาวิ
้
ทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปั จจุบนั ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เกินหนึ่งปี แล้ ว ซึ่งไม่สอดคล้ องกับมาตรา 79
ที่กาหนดให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 ปฏิบตั หิ น้ าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี ้ ซึ่งต้ องไม่เกินหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ และในประเด็นดังกล่าวทาให้ ประชาคมได้ ตงข้
ั ้ อสังเกต
ว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมที่ปฏิบตั หิ น้ าที่อยู่ในปัจจุบนั ยังสามารถทาหน้ าที่ตอ่ ไปได้ หรื อไม่
มหาวิทยาลัยได้ ศกึ ษาข้ อมูลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิม
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมสามารถเทียบเคียง
ได้ จากคาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เสร็จที่ 453/2532 เรื่ องหารื อปัญหาการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 ในหัว ข้ อ พระราชบัญ ญัติม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531
[ระยะเวลา ตามบทเฉพาะกาล] หัวข้ อประเด็นความเห็น/ประเด็นในกรณีที่การแต่งตังกรรมการสภามหาวิ
้
ทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 ไม่แล้ วเสร็จภายในกาหนดหนึ่งร้ อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่ พ ระราชบัญ ญัติม หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 ใช้ บัง คับตามที่ บัญญัติไ ว้ ในมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติดงั กล่าว กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเก่า (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2495) จะสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ไปได้ หรื อไม่ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ วินิจฉัยไว้ ดังนี ้ “กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยชุดเก่ายังคงปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ไปได้ จนกว่าจะได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังนายกสภา
้
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกตังกรรมการสภามหาวิ
้
ทยาลัย
ทังนี
้ ้ เพราะมาตรา 54 เป็ นบทเฉพาะกาลที่ประสงค์จะให้ มีความสืบเนื่องของกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเก่า
และชุดใหม่ เพื่อมิให้ องค์กรนัน้ ขาดผู้ปฏิบัติหน้ าที่ สาหรับระยะเวลาการดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน
หนึ่งร้ อยยี่สิบวันนันเป็
้ นข้ อกาหนดเร่ งรัดให้ ดาเนินการจัดให้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ มิใช่เป็ น
เงื่อนเวลาหรื อกาหนดเวลาที่จะทาให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเก่าพ้ นจากตาแหน่งแต่อย่างใด จากการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกานี ้ เมื่อนามาเทียบเคียงใช้ กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
พ.ศ. 2559 กรรมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ชดุ เดิมมาจากพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
พ.ศ. 2522 สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่จนกว่าจะได้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ โดยไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 แต่อย่างใด
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ มีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรจะจัดทาหนังสือหารื อ
ในประเด็นการปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบนั ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อมิให้
เกิดปัญหา และไม่ให้ เกิดข้ อขัดแย้ งในการดาเนินงาน
ที่ประชุมรับทราบ

-8ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครัง้ ที่ 391(11/2560)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ก่อน
3.1 ร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตังคณบดี
้
พ.ศ. ....
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 ได้ กาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ดังนี ้
มาตรา 38 วรรคหนึง่ (3) มีประสบการณ์ด้านการบริ หารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา
ที่กาหนดในข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
วรรคสอง นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง คณบดีต้องมีคุณสมบัติอื่น และไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
และมาตรา 44 วรรคห้ า กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตังและพ้
้
นจากตาแหน่งคณบดี
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจึงได้ จดั ทาร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์
วิธีการแต่งตังคณบดี
้
พ.ศ. .... ซึ่งคณะทางานกลัน่ กรองร่างข้ อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว และที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั ง้ ที่ 390(10/2560) เมื่ อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ได้ พิจารณาร่ างข้ อบังคับฯ
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตังคณบดี
้
พ.ศ. .... โดยที่ประชุมได้ มีมติเห็นชอบให้ นาข้ อเสนอแนะและความ
คิดเห็นของที่ ประชุมไปพิจารณาปรั บปรุ งแก้ ไขร่ างข้ อบังคับฯ ดังกล่าวและให้ นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครัง้
มหาวิทยาลัยจึงได้ ปรั บปรุ งแก้ ไขร่ างข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่ง ตัง้
คณบดี พ.ศ. .... โดยร่ างข้ อบังคับฯ ดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาคณบดี คุณสมบัติ
คุณสมบัตอิ ื่น และลักษณะต้ องห้ ามของคณบดี และการดาเนินการสรรหาคณบดี เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ โดยที่ประชุมให้ ปรับปรุงแก้ ไขในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
1. เพิ่มข้ อ 4 ใหม่ “ข้ อบังคับนี ้ไม่ใช้ บงั คับกับบัณฑิตวิทยาลัย” เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย
มีลกั ษณะการดาเนินงานที่พิเศษไม่เหมือนคณะ และให้ ร่นข้ อ 4 เดิมเป็ นข้ อ 5
2. ข้ อ 5(1) แก้ ไขคาว่า “อธิการบดี ประธานกรรมการ” เป็ น “อธิการบดี เป็ นประธาน
กรรมการ”

-93. ข้ อ 8 แก้ ไขคาว่า “คณะ” เป็ น “คณะกรรมการประจาส่วนงาน”
4. ข้ อ 13 วรรค 1 ให้ เพิ่มเติมข้ อความ “และให้ ดาเนินการแต่งตังต่
้ อไป” ในท้ ายประโยค
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องพิจารณาเชิงนโยบาย
4.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการร่วมพัฒนาเชิงพื ้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
รองอธิการบดีวิทยาเขตปั ตตานีได้ นาเสนอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการร่วม
พัฒนาเชิงพื ้นที่ ซึง่ มีประเด็นสาคัญ ดังนี ้
วิสยั ทัศน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาเขตปั ตตานี
- วิสยั ทัศน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560-2579
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มี ความ
เป็ นเลิศทางวิชาการ และเป็ นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชันน
้ า 1 ใน 5
ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570
- วิสยั ทัศน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558-2561
เป็ นมหาวิทยาลัยชันน
้ าในระดับภูมิภาคเอเชีย ทาหน้ าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ
และทานุบารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจยั เป็ นฐาน
- วิสยั ทัศน์วิทยาเขตปัตตานี 2558-2561
มหาวิทยาลัยที่เป็ นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลบนฐานพหุวฒ
ั นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
บทบาทการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป
• หลักสูตรวิชา
ศึกษาทัว่ ไปสอน
โดยใช้ ภาษาไทย
• หลักสูตรวิชา
ศึกษาทัว่ ไปสอน
โดยใช้
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปริญญาตรี
• 62 สาขาวิชา
• Active Learning
• สหกิจศึกษา
• WIL
• สอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปริญญาโท
• ป.บัณฑิต 1
สาขาวิชา
• ปริญญาโท
20 สาขาวิชา

นโยบายการจัดการศึกษา ม.อ.
 การวิจยั ในชันเรี
้ ยน
 พัฒนาหลักสูตร -> Active Learning
 การพัฒนาทักษะ
 พัฒนาอาจารย์
ภาษาต่างประเทศ
 พัฒนานักศึกษา
แก่นกั ศึกษา
 พัฒนาระบบและเทคโนโลยีสื่อการสอน

หลักสูตรปริญญาเอก
• 5 สาขาวิชา
• ภาษาไทย
• บริหารการศึกษา
• ภาวะผู้นาและ
นวัตกรรมการศึกษา
• เทคโนโลยีพอลิเมอร์
• วิธีวิทยาการวิจยั

 พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรม
 การวิจยั และบัณฑิตศึกษาแบบ cluster
 ทุนบัณฑิตศึกษา ASEAN Education Hub

การผลิตบัณฑิตสูส่ งั คม
• ปริญญาตรี
• ป.บัณฑิต
• ปริญญาโท
• ปริญญาเอก

 พัฒนาบัณฑิต
มาตรฐานสากล
I-WISe

- 10 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- สร้ างความเข้ มแข็ง/โอกาสของผู้เรี ยน
 จัดทุนการศึกษานักเรี ยนต่างวัฒนธรรม
 ทุนการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 การแก้ ไขปัญหาการตกออก
 ผลิตบัณฑิตรองรับครัวไทยสู่ครัวโลกมุสลิม
 สร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการให้ นกั เรี ยนจังหวัดชายแดนภาคใต้
- สร้ างความเข้ มแข็งการจัดการศึกษา
 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 จัดตังห้
้ องเรี ยนพิเศษ SMP ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
 พัฒนาห้ องสมุดโรงเรี ยน
 พัฒนาการเรี ยนรู้ ส่งเสริมการอ่าน ห้ องสมุดของเล่น
 พัฒนาสมรรถนะทางภาษาไทยและภาษานานาชาติ
- สร้ างความเข้ มแข็งของสังคม
 สัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา
 พัฒนาผู้นาทางศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมชายแดนใต้
ชา

- พัฒนา
ศูนย์ตาดีกา

- พัฒนาครู
ไม่ตรงวุฒิ
ไม่มีวฒ
ุ ิครู

โครงการเสริม
ศักยภาพผู้สอน
ตาดีกาของศูนย์
ตาดีกาในสาม
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

โครงการพัฒนา
ครูไม่ตรงวุฒิ
ในโรงเรียน 3
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ตังแต่
้ 2553-2560
5,771 คน

ตังแต่
้ 2553-2559
4,295 คน

• ปริ ญญาโท 20 (คณะศึกษาศาสตร์)

(คณะศึกษาศาสตร์
และวิทยาลัย
อิสลามศึกษา)

- พัฒนาโรงเรี ยน
ขยายโอกาสทาง
การศึกษา

- พัฒนาความ
เข้ มแข็งของ
นักเรี ยน

โครงการจัดตัง้
ห้ องเรียน Science
and Mathematics
Program: SMP
ระดับมัธยมปลาย
ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดปั ตตานี
ตังแต่
้ 2559-2561
รวม 12 โรงเรียน

การสอนคณิตศาสตร์
ที่สง่ เสริมการคิดด้ วย
ตนเองของนักเรียน
ด้ วยการศึกษาชันเรี
้ ยน
(Lesson Study) และ
วิธีสอนที่เรียกว่า
วิธีการแบบเปิ ด
(Open Approach)
ในพื ้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

การแนะแนวสัญจร
เชิงปฏิบตั ิการด้ าน
การศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา
และอาชีพ

(คณะศึกษาศาสตร์ )

(คณะศึกษาศาสตร์ )

- พัฒนา
โรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนา
อิสลาม

โครงการตาม
นโยบายเครือข่าย
อุดมศึกษาพี่เลี ้ยง
(สานักส่งเสริ มและ
การศึกษาต่อเนื่อง)

- การวิจยั และ
การพัฒนา
การศึกษา
การบูรณาการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ยกระดับ
กระบวนการเรียน
การสอนในยุค
ศตวรรษที่ 21 ด้ วย
CHANGE Model
ในโรงเรียนเอกชน
3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(คณะวิทยาการ
สื่อสาร)

- 11 บทบาทการร่วมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตและสังคมสันติสขุ
1. การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้ มแข็งจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั สินค้ าเกษตรหลักของภาค
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ มีความมัน่ คงด้ านอาชีพและรายได้
4. การดูแลฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้ อม และภัยพิบตั ชิ ายแดนใต้
5. ด้ านความมัน่ คง และข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6. พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื ้นที่ : ปั ตตานี
เมืองเศรษฐกิจสร้ างสรรค์บนเส้ นทางวงแหวนพหุวฒ
ั นธรรม (Pattani Heritage City)
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
 นาความคิดสร้ างสรรค์มาพัฒนา “เมืองปัตตานีบนเส้ นทางวงแหวนพหุวฒ
ั นธรรม”
ครอบคลุมพื ้นที่ 4 ชุมชนในอาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์ สร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยว
อย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนหลัก
 ยกระดับความสามารถการสร้ างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กระตุ้นให้ ทุกภาคส่วน
เข้ ามามีสว่ นร่วมและให้ ความสาคัญกับเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
- ต้ นทุนและโอกาส
 องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
 รากฐานทางภูมิ ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่ห ลากหลาย
และภูมิปัญญาภายในท้ องถิ่น
 การมีโอกาสได้ รับการสนับสนุนเชิงนโยบายและในการพัฒนาพื ้นที่เพื่อสร้ างสังคม
สันติสขุ
- ผลลัพธ์ ผลกระทบ
 เกิดพื ้นที่สร้ างสรรค์สาหรับการสร้ างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความตื่นตัวของประชาชน
และเริ่มการสร้ างสังคมสร้ างสรรค์ไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจ
 เกิดความเชื่อมัน่ แก่ภาคประชาชนและเอกชน ในการบริโภคและการลงทุน รวมถึง
ให้ สามารถเพิ่มรายได้ แก่ประชาชน และสร้ างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้ กบั จังหวัด
 เอกลักษณ์ชมุ ชนสร้ างคุณค่าทางเศรษฐกิจของพื ้นที่ โดยความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา รวมทังหน่
้ วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ที่ ป ระชุม ได้ แ สดงความชื่ น ชมวิ ท ยาเขตปั ต ตานี ที่ ไ ด้ มี ค วามพยายามด าเนิ นงาน
โครงการต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั การพัฒนาพื ้นที่จงั หวัดชายแดนใต้

- 12 ทังนี
้ ้ ที่ประชุมได้ มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดงั นี ้
1. จากแนวคิด การปฏิ รู ป อุด มศึก ษา มหาวิ ท ยาลัย ที่ มี อ ยู่ใ นขณะนี ต้ ้ อ งเป็ น 4.0
กล่าวคือ มหาวิทยาลัยต้ องผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ มีวิจยั และนวัตกรรมที่เป็ นเครื่ องมือในการใช้ ให้ เกิดประโยชน์
กับสังคมได้ ในด้ านการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยต้ องเป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อนสังคมของประเทศชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้ องถิ่น จากการดาเนินงานของวิทยาเขตปั ตตานีได้ แสดงให้ เห็นว่ามหาวิทยาลัยเป็ นตัว
ขับเคลื่อนสังคมด้ านต่าง ๆ ทังด้
้ านสังคม เศรษฐกิจ และเป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนมาก ดังนัน้ มหาวิทยาลัยและ
วิทยาเขตต่าง ๆ ต้ องมีเป้าหมายของตัวเอง ม.อ. แต่ละวิทยาเขตอาจจะมีเป้าหมายในการดาเนินงานที่ไม่เหมือนกัน
สาหรับที่วิทยาเขตปัตตานีเป็ นตัวอย่างที่สาคัญในเรื่ องดังกล่าว
2. จากข้ อมูลในปัจจุบนั นี ้ทังประเทศมี
้
โรงเรี ยน จานวน 30,000 กว่าโรงเรี ยน ประมาณ
ครึ่ งหนึ่งเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีปัญหาขาดแคลนครู ผ้ ูสอน ครู สอนไม่ครบชันเรี
้ ยน ขาดแคลนครู เฉพาะ
สาขาวิชา เช่น ขาดครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็ นต้ น และในจังหวัดชายแดนใต้ มีปัญหาซับซ้ อนมากกว่า
พื ้นที่อื่น ๆ ของประเทศ การที่วิทยาเขตปั ตตานีได้ เน้ นด้ านการพัฒนาครูและนักเรี ยนเป็ นเรื่ องที่ดีและมีความสาคัญ
เพราะมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาครู สร้ างครู ทังครู
้ สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามในการพัฒนาครู วิทยาเขตปัตตานีควรมีเครื อข่ายในการร่วมกันแก้ ปัญหาดังกล่าว
ร่วมกับสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ
3. จากปั ญหาโรงเรี ยนขนาดเล็กมีจานวนครูไม่ครบตามเกณฑ์สาขาวิชา ซึ่งแนวทาง
ในการแก้ ปัญหาดังกล่าว ครู ต้องปรับตัวเอง ครู ต้องเป็ นผู้ร้ ู รอบที่สามารถสอนได้ หลายวิชา จึงขอให้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี นาเรื่ องนี ้ไปพิจารณาแก้ ปัญหาให้ ตรงกับปัญหาของพื ้นที่
4. การที่รัฐบาลได้ สนับสนุนโครงการ Start up โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม แต่การดาเนินงานโครงการดังกล่าวยังขาดฐานความรู้ทางวิชาการ ฐานวิชาการยังอ่อน ในส่วนของ
โครงการ Start up ของวิทยาเขตปั ตตานีอยู่บนฐานวิชาการเป็ นหลัก มหาวิทยาลัยจึงเป็ นสถาบันที่สนอง
ความต้ องการของพื ้นที่และประเทศชาติได้ ดังนัน้ หากวิทยาเขตปั ตตานีได้ นาข้ อมูลที่เสนอเป็ น Power point
มาเขียนในลักษณะของรายงานกิจการที่อา่ นเข้ าใจได้ ง่าย และนาไปเผยแพร่จะทาให้ เกิดประโยชน์มากขึ ้น
5. ในอีก 4 ปี ข้างหน้ า จะมีความต้ องการครู ประมาณ 30,000 คน แต่สถาบันผลิตครู
มีการผลิตครู เกินจานวนที่ต้องการประมาณ 7,000 คน ซึ่งขณะนี ้ไม่ได้ มีกลไกที่จะดูแลการผลิตครู เกินความ
ต้ องการ จึงขอให้ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปั ตตานี ศึกษาปั ญหาการผลิตครูของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาเฉพาะพื ้นที่ ตลอดจนการทาแผนผลิตครู
6. กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ได้ สนับสนุนให้ ม หาวิทยาลัยมหิดลศึกษาวิจัย
เกี่ ยวกับการสอนภาษาไทยให้ เ ด็กเล็ ก ที่ ใช้ ภ าษายาวี โ ดยใช้ ตัว อัก ษรไทย แต่เนื่ องจากโครงการนี ไ้ ม่ไ ด้
ดาเนินการต่อ จึงขอให้ คณะศึกษาศาสตร์ ไปพิจารณาว่างานวิจัยดังกล่าวมีความเหมาะสมหรื อสามารถ
นามาใช้ ประโยชน์อย่างไรได้ บ้าง

- 13 7. ปั ญหาความมัน่ คงในจังหวัดชายแดนใต้ เป็ นปั ญหาที่สาคัญของประเทศ และเป็ น
ปัญหาที่เกิดขึ ้นยาวนานที่ยงั ไม่สามารถแก้ ไขได้ สาหรับแผนยุทธศาสตร์ ของวิทยาเขตปั ตตานีนบั ว่าเป็ นแผน
ที่ตอบโจทย์ในการแก้ ปัญหาของประเทศ ดังนัน้ บทบาทของ ม.อ. ควรเป็ นเสนาธิการด้ านวิชาการในการ
แก้ ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่มีความแตกต่างจากที่อื่น ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัยควรจะมีการกาหนด
ตัวชี ้วัด และมีเกณฑ์การประเมินตัวชี ้วัดที่ชดั เจน
8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีโครงการที่จะร่ วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของวิทยาเขตปั ตตานี ซึง่ เป็ นโครงการที่ดี และหลายคณะควรจะมีความร่วมมือกันทังระหว่
้
างคณะ
และระหว่างวิทยาเขต เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ควรร่วมมือกับวิทยาเขตปั ตตานีในการศึกษา
ด้ านนิตศิ าสตร์ อิสลาม เศรษฐศาสตร์ อิสลาม ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการให้ เจริญก้ าวหน้ า เป็ นต้ น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณา
5.1 การแต่งตังคณบดี
้
คณะเศรษฐศาสตร์
ตามคาสัง่ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่ 032/2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาคณบดี
้
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้ วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เป็ นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ จีระ หงส์ลดารมภ์ นายวิจิตร ณ ระนอง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นกรรมการ โดยให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการสรรหาผู้เหมาะสมจะ
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และนาเสนอผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ต่อสภามหาวิทยาลัย 1 ชื่อ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ดาเนินการสรรหาฯ ตามลาดับ ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้ งเวียนกาหนดขันตอนการสรรหาให้
้
คณะกรรมการสรรหา
ทุกท่านพิจารณา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
2. คณะกรรมการสรรหาที่เป็ นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อชี ้แจง
รายละเอียดวิธีการสรรหา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
3. แจ้ งหัวหน้ าหน่วยงาน จานวน 3 หน่วยงานในคณะเศรษฐศาสตร์ คือ สานักงาน
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร เพื่อจัดดาเนินการให้ ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ ที่เทียบเท่าข้ าราชการระดับปฏิบัติการ หรื อระดับปฏิบัติง าน
ที่ปฏิบตั งิ านในคณะเศรษฐศาสตร์ มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 27 กันยายน 2560 ประชุมปรึกษาหารื อกัน
ในการเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ พร้ อมทัง้
คัดเลือกผู้แทนหน่วยงานซึ่งจะให้ ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
หน่วยงานละ 3 คน (ผู้ที่จะไปให้ ข้อมูลประกอบด้ วย หัวหน้ าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทนหน่วยงานละ 2 คน)
รวม 9 คน แล้ วให้ หวั หน้ าหน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม
2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

- 14 4. แจ้ งให้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ ที่เทียบเท่าข้ าราชการ
ระดับปฏิบตั ิการหรื อระดับปฏิบตั ิงานที่ปฏิบตั ิงานในคณะเศรษฐศาสตร์ มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่
27 กันยายน 2560 ซึง่ ประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้ เสนอชื่อ
ต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ จานวน 1 ชื่อ และส่งเป็ นเอกสารลับโดยตรงต่ออธิการบดี ประธาน
กรรมการสรรหาฯ ภายในวัน ที่ 20 ตุลาคม 2560 ทังนี
้ ้ หากผู้ใดประสงค์จะให้ ข้อมูลการสรรหาเพิ่ มเติม ให้ ส่ง
เป็ นเอกสารลับโดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
5. แจ้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย หากประสงค์จ ะเสนอชื่ อ ผู้เหมาะสมจะด ารง
ตาแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เสนอชื่อ คนละ 1 ชื่อ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
6. มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็ นบุคลากรภายใน พิจารณารายชื่อผู้ที่จะ
เชิญมาสนทนาตาแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และพิจารณารายชื่อผู้ที่จะมาให้ ข้อมูลจากรายชื่อผู้ได้ รับ
การเสนอชื่อที่กรรมการสรรหาฯ ไม่ได้ ทาบทามมาเป็ นคณบดี (เฉพาะผู้ที่กรรมการสรรหาคัดเลือก) และเวียน
วาระการประชุม ให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอกพิจ ารณา ซึ่ง มี ผ้ ูไ ด้ รับการเสนอชื่ อ จ านวน 6 ราย
คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเชิญผู้ได้ รับการเสนอชื่อ จานวน 3 ราย มาสนทนากับ
คณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
7. ออกหนัง สื อเชิ ญผู้ไ ด้ รับการเสนอชื่ อที่ คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ วมาสนทนา
จานวน 3 ราย โดยแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่ตอบรับการเชิญจัดเตรี ยมเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย แผนการดาเนินการ
และแนวทางการบริ หารคณะฯ เพื่อส่งให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้ าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ
โดยกาหนดให้ วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็ นวันสุดท้ ายของการตอบรั บการเชิญมาสนทนา ซึ่งมีผ้ ตู อบรับ
การเชิญมาสนทนา จานวน 1 ราย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
8. ออกหนังสือแจ้ งผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ได้ ทาบทามมาเป็ น
คณบดี (เฉพาะผู้ที่กรรมการสรรหาฯ คัดเลือก) โดยแจ้ งการตอบรับภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มาให้
ข้ อมูลกับคณะกรรมการสรรหา
9. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากั บ ผู้ มาให้ ข้ อมู ล การสรรหาคณบดี ค ณะ
เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้ วย ผู้แทนจากสานักงานคณบดี หัวหน้ าสาขาวิชา บุคลากรที่เป็ นผู้แทนสาขาวิชา
และเชิญผู้ตอบรับมาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเสนอแนวคิด นโยบาย และการดาเนิ นงาน และ
แนวทางการบริ หารคณะเศรษฐศาสตร์ แล้ วพิจารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิจารณาแล้ วมีมติ เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตังอาจารย์
้
สินาด ตรี วรรณไชย ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป
ที่ประชุมได้ ลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้ วยกับที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังอาจารย์
้
สินาด ตรี วรรณไชย
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป

- 15 5.2 การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ 55(6/2560) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้ พิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว มีมติ
เกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 24 ราย ดังนี ้
1. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
1.1 อนุมตั ใิ ห้ แต่งตังผู
้ ้ ชว่ ยศาสตราจารย์ จานวน 18 ราย
1.1.1 อาจารย์กรกช นาคคนอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.2 อาจารย์ ดุสิดา ถิ ระวัฒ น์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อาหาร ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วน
สมบูรณ์
1.1.3 อาจารย์นิธินาถ แซ่ตงั ้ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวสั ดุ คณะวิทยาศาสตร์ ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 10 มีนาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.4 อาจารย์วนิดา สุขเกษศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 7 มิถนุ ายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.5 อาจารย์กฤษดา รวิรัศวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิ สิกส์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้
วันที่ 13 กันยายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.6 อาจารย์ศภุ ิตา ธนะเศวตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิช ากายวิภ าคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ง ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.7 อาจารย์จกั พันธุ์ พรหมโสภา พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
โสต ศอ นาสิกวิทยา ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 27 มิถนุ ายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนสมบูรณ์

- 16 1.1.8 อาจารย์วีรพงศ์ วัฒนาวนิช พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ (เวชบาบัดวิกฤต) คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (เวชบาบัดวิกฤต) ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 7 กันยายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ อง
และได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.9 อาจารย์ สุภ าพร โรยมณี พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมาร
เวชศาสตร์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วน
สมบูรณ์
1.1.10 อาจารย์ปาริ ชาติ เบ็ญฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.11 อาจารย์ศรัณยู ใคลคลาย พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
สาขาวิช าเคมี ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ซึ่ง ขอกาหนดตาแหน่ง เป็ นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรี ย์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 7 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและ
ได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.12 อาจารย์วชั รสุดา หวลกะสิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
สาขาวิช าเคมี ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ซึ่ง ขอกาหนดตาแหน่ง เป็ นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 12 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ อง
และได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.13 อาจารย์ภาณุ สุภทั รวิวฒ
ั น์ ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งอาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 19 กันยายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับ
เอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.14 อาจารย์กฤษณ์ สุขนันทร์ ธะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 26 สิงหาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.15 อาจารย์วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่ ผลงานวิจยั ตีพิมพ์
เผยแพร่

- 17 1.1.16 อาจารย์ซีตีไซยีดะห์ สายวารี พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 6 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ อง
และได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.17 อาจารย์ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 5 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.18 อาจารย์เบญญาภา ธิติมาพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 ธันวาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับ
เรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.2 อนุมตั ใิ ห้ แต่งตังรองศาสตราจารย์
้
จานวน 5 ราย
1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรั ญญู ชูศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิช า
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่ง เป็ นรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) สาขาวิช า
อายุรศาสตร์ ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วันที่ 29 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่ง เป็ นวันที่ คณะรั บเรื่ องและได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนสมบูรณ์
1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัง สรรค์ ภูรยานนทชัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 20 มิถนุ ายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.2.3 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิกลม ธีรภาพขจรเดช ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบัน
อุดมศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับ
เอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไ ข่มุก อุทยาวลี ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบัน
อุด มศึก ษา ภาควิ ช าประวัติ ศ าสตร์ คณะมนุษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ ซึ่ ง ขอก าหนดต าแหน่ง เป็ น
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะ
รับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐเมศ ผาณิตพจมาน พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิช าวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่ง ขอกาหนดตาแหน่ง เป็ นรองศาสตราจารย์ สาขาวิช า
วิศวกรรมโยธา ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 6 มิถนุ ายน 2559 ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์

- 18 1.3 อนุมตั ใิ ห้ แต่งตังศาสตราจารย์
้
จานวน 1 ราย
1.3.1 รองศาสตราจารย์แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบัน
อุดมศึกษา ภาควิชาจักษุ วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่ง เป็ นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1
สาขาวิชาจักษุวิทยา ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนสมบูรณ์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ แต่ ง ตัง้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
จานวน 18 ราย รองศาสตราจารย์ จานวน 5 ราย และศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเสนอ
นอกจากนี ้ ประธานที่ประชุมได้ มีข้อเสนอแนะว่า ในการตีพิมพ์วารสาร มีเรื่ องของ
Impact factor ซึ่งในปั จจุบนั สามารถหาข้ อมูลในเชิงการอ้ างอิง (Citation) ได้ มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมข้ อมูล
Citation ในเอกสาร ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป
5.3 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมตั สิ งั่ จ้ างก่อสร้ างอาคารศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ที่ดนิ เช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด้ วยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 365(3/2558) เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2558 มีมติเห็นชอบอนุมตั ิเงินเพื่อดาเนินการก่อตังโครงการศู
้
นย์นวัตกรรมทางวิชาการเพื่อบูรณาการและ
เสริ ม สร้ างความร่ วมมื อกิ จ การมหาวิทยาลัย เป็ นจ านวนเงิ น 247 ล้ านบาท นัน้ มหาวิทยาลัยได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้ อความที่ มอ 016/60-02502 ลงวันที่
31 ตุลาคม 2560 ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดาเนินการ ดังนี ้
1. เผยแพร่ ร่างประกาศ และร่ างเอกสารประกวดราคาจ้ างฯ เพื่อรับฟั งคาวิจ ารณ์
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ปรากฏว่าไม่มีข้อวิจารณ์แต่อย่างใด เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2560
2. เผยแพร่ ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้ างฯ โดยกาหนดขอรับ/ซือ้ เอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกาศ
จนถึงก่อนวันเสนอราคา คือ ตังแต่
้ วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ซึง่ มีผ้ ขู อรับ/ซื ้อเอกสาร
รวมทังสิ
้ ้น 10 ราย
3. กาหนดยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. มีผ้ เู สนอราคา จานวน 4 ราย
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2560 ตังแต่
้ เวลา 13.30 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุม 214 สานักงานอธิการบดี
คณะกรรมการฯ ได้ ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละหลักฐานการเสนอราคาตามที่ประกาศ
กาหนด ปรากฏว่ามีผ้ เู สนอราคาที่คณ
ุ สมบัตแิ ละเอกสารเสนอราคาครบถ้ วนเพียง 3 ราย และผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคา ได้ แก่ บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด เสนอราคาต่าสุด เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 219,980,000 บาท
(สองร้ อยสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนแปดหมื่นบาทถ้ วน) รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ทังปวง
้ ซึ่งต่ากว่าเงินงบประมาณก่อสร้ าง 27,020,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 10.94 (ต่ากว่า
ราคากลาง 33,933,546.85 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 15.43)
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมได้ มีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยได้ ทาสัญญาเช่าที่ดนิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็ นระยะเวลา15 ปี
ซึ่งขณะนี ้เวลาผ่านมา 5 ปี แล้ ว จึงเห็นสมควรให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการก่อสร้ างอาคารศูนย์ นวัตกรรมทาง
วิชาการฯ ต่อไป
2. การจัดจ้ างการก่อสร้ างอาคารศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการมีราคาที่ต่ากว่าราคากลาง
15% ในการจัดทาสัญญาจ้ าง มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทาสัญญาจ้ าง ด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มี ม ติ เ ห็ น ชอบและอนุมัติก ารสั่ง จ้ า งก่ อ สร้ าง
อาคารศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ณ ที่ดินเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ซึง่ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้ แก่ บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด เสนอราคาต่าสุด เป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 219,980,000 บาท (สองร้ อยสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนแปดหมื่นบาทถ้ วน) รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและภาษี อื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ทังปวง
้ ซึ่งต่ากว่าเงินงบประมาณก่อสร้ าง 27,020,000 บาท คิดเป็ น
อัตราร้ อยละ 10.94 (ต่ากว่าราคากลาง 33,933,546.85 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 15.43)
5.4 การขออนุมตั ขิ ยายภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็ นกรณีพิเศษ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขออนุมตั ิขยายภาระงานของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษาของศาสตราจารย์ บัญ ชา สมบูร ณ์ สุข อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าพัฒ นาการเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทาหน้ าที่เป็ นอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพ นธ์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโทและ
ปริ ญญาเอกไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา ซึ่งไม่เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้ อ 23 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ได้ กาหนดให้ อาจารย์ประจา 1 คน เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโทและหรื อ
ปริ ญญาเอกได้ ไม่เกิน 5 คน และหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาดูแลนักศึกษาได้ มากกว่า 5 คน อาจขอขยาย
เพิ่มได้ ไม่เกิน 10 คน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและคณะกรรมการประจาคณะ
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7 ตุลาคม 2558 ข้ อ 11 ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ กาหนดไว้ ว่า “กรณี อาจารย์
ประจาหลักสูตรมี คุณวุฒิ ปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า และดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์ และมี ความจ าเป็ น
ต้ องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้ เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกิน 15 คนต่อภาค
การศึกษา หากมีความจาเป็ นต้ องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็ นรายกรณี”
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อวันที่
25 ตุลาคม 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว และที่ประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ 18(4/2560) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติเห็นชอบและอนุมตั กิ ารขอขยายภาระงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาของศาสตราจารย์บญ
ั ชา สมบูรณ์สขุ อาจารย์ประจา
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา ตามที่เสนอ
5.5 ร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ าม
ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ....
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 ได้ กาหนดคุณสมบัติ
รองอธิการบดี ผู้ชว่ ยอธิการบดี ดังนี ้
มาตรา 38 วรรคหนึ่ง (3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา
ที่กาหนดในข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
วรรคสอง นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ต้ องมี
คุณสมบัตอิ ื่น และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจึงได้ จดั ทาร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยคุณสมบัติ
และลักษณะต้ องห้ ามของรองอธิ การบดี ผู้ช่วยอธิ การบดี พ.ศ. .... ซึ่งคณะทางานกลั่นกรองร่ างข้ อบังคับ
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ได้ พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบแล้ ว โดยร่างข้ อบังคับฯ ดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของ
รองอธิการบดีและผู้ชว่ ยอธิการบดี เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ โดยที่ประชุมได้ มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดงั นี ้
1. มหาวิทยาลัยควรกาหนดคุณสมบัติของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีให้ เปิ ดกว้ าง
และให้ อธิการบดีใช้ ดลุ ยพินิจว่าต้ องการผู้มีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างไรมาทาหน้ าที่รองอธิการบดีและผู้ชว่ ยอธิการบดี

- 21 2. อธิการบดีควรจะแต่งตังรองอธิ
้
การบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามภาระหน้ าที่ที่จะปฏิบตั ิ
หากมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็ นรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีไว้ ในข้ อบังคับ หากมีภารกิจ
บางอย่างที่ต้องการบุคคลที่มีความสามารถเป็ นพิเศษ มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาบุคคลอื่นที่มีความสามารถ
พิเศษมาดารงตาแหน่งได้ เช่น มหาวิทยาลัยมาลายาเคยเชิญผู้บริหารผู้จดั การใหญ่ของบริ ษัทน ้ามันเข้ าดารง
ตาแหน่ง เมื่อต้ องการเปิ ดธุรกิจในลักษณะดังกล่าว
3. หากมีผ้ เู หมาะสมจะดารงตาแหน่งรองอธิการบดีหรื อผู้ช่วยอธิการบดีที่มีประสบการณ์
ทางานในต่างประเทศและมีความรู้ความสามารถพิเศษอย่างมาก แต่บคุ คลนันไม่
้ เคยสอนหรื อไม่เคยบริหารงาน
ในประเทศ อาจจะทาให้ อธิการบดีไม่สามารถแต่งตังเป็
้ นรองอธิการบดีหรื อผู้ช่วยอธิการบดีได้ และทาให้ เป็ น
ข้ อจากัด หากมหาวิทยาลัยต้ องการที่จะเป็ น International
4. ในข้ อ 4 วรรค 2 “นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึง่ รองอธิการบดี ผู้ชว่ ยอธิการบดี
ควรมีคณ
ุ สมบัตอิ ื่น” ควร ไม่ใช่คณ
ุ สมบัติ แต่เป็ นสิ่งที่ใช้ พิจารณาประกอบเท่านัน้
5. มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับปรุ งข้ อบังคับฯ โดยเพิ่มข้ อ 6 ใหม่ ในกรณี ที่มี
ความจาเป็ นหรื อความต้ องการเป็ นพิเศษสามารถนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยยกเว้ นเกณฑ์
ทังหมดได้
้
แต่ต้องมีเหตุผลประกอบ ซึง่ จะเป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่จะช่วยยกเว้ นข้ อจากัดนี ้ได้
6. รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีมีบทบาทการบริ หารงานไม่เหมือนกับคณบดี
ซึง่ บริหารส่วนงาน ดังนัน้ คุณสมบัตขิ องรองอธิการบดีและผู้ชว่ ยอธิการบดีอาจจะแตกต่างจากคุณสมบัติของ
คณบดี
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ น าข้ อ เสนอแนะและความ
คิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุ งร่ างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้ องห้ ามของรองอธิการบดี ผู้ชว่ ยอธิการบดี พ.ศ. .... และนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อีกครัง้ หนึง่
5.6 ร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยการแต่งตัง้ คุณสมบัติและลักษณะ
ต้ องห้ ามของรองคณบดี ผู้ชว่ ยคณบดี พ.ศ. ....
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 ได้ กาหนดให้ วิธี การ
แต่งตัง้ คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของรองคณบดี ผู้ชว่ ยคณบดี ดังนี ้
มาตรา 44 วรรคสี่ รองคณบดี ให้ อธิการบดีแต่งตังโดยค
้
าแนะนาของคณบดี จากผู้มี
คุณสมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามมาตรา 38
วรรคห้ า หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตังและพ้
้
นจากตาแหน่งรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
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คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. .... ซึ่งคณะทางานกลัน่ กรองร่างข้ อบังคับ
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ได้ พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบแล้ ว โดยร่างข้ อบังคับฯ ดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ยวกับวิธีการแต่งตัง้ คุณสมบัติและลักษณะ
ต้ องห้ ามของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี เป็ นต้ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ น าข้ อ เสนอแนะและความ
คิดเห็นของที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 5.5 ร่างข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของรองอธิการบดี
ผู้ชว่ ยอธิการบดี พ.ศ. .... ไปพิจารณาปรับปรุงร่างข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการแต่งตัง้ คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ าม
ของรองคณบดี ผู้ชว่ ยคณบดี พ.ศ. .... และนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครัง้ หนึง่
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณาทักท้ วง
6.1 การแต่งตังกรรมการประจ
้
าส่วนงาน
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องการแต่งตังกรรมการประจ
้
าส่วนงาน ดังนี ้
1. การแต่งตังรองศาสตราจารย์
้
ดวงพร เกิดผล คณาจารย์ประจาเป็ นกรรมการประจา
คณะทันตแพทยศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 14 สิงหาคม 2560 เป็ นต้ นไป
2. การแต่งตังผู
้ ้ ช่วยศาสตราจารย์เสถียร แป้นเหลือ คณาจารย์ประจาเป็ นกรรมการ
ประจาคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ ตังแต่
้ วนั ที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
3. การแต่งตังคณาจารย์
้
ประจาเป็ นกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป จานวน 2 ราย ดังนี ้
1. อาจารย์ดนัย ทิพย์มณี
2. อาจารย์ธนิตา อารี รบ
4. การแต่งตังคณาจารย์
้
ประจาเป็ นกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตังแต่
้ บดั นี ้
เป็ นต้ นไป จานวน 6 ราย ดังนี ้
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิกลม ธีรภาพขจรเดช
2. รองศาสตราจารย์กลุ ชนาฐ ประเสริ ฐสิทธิ์
3. รองศาสตราจารย์เจริญยุทธ เดชวายุกลุ
4. รองศาสตราจารย์เสกสรร สุธรรมานนท์
5. อาจารย์พงศ์พฒ
ั น์ สนทะมิโน
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์แสงสุรีย์ วสุพงศ์อยั ยะ
5. การแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิเป็ นกรรมการอานวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง
ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป จานวน 5 ราย ดังนี ้
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
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3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5. ผู้อานวยการสานักวิจยั และพัฒนา
6. การแต่งตังคณาจารย์
้
ประจาเป็ นกรรมการประจาวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป จานวน 3 ราย ดังนี ้
1. อาจารย์ธเนศ ปานรัตน์
2. อาจารย์ไพลิน ถาวรวิจิตร
3. อาจารย์ธีมา หมึกทอง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

6.2 การแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารกองทุนคณะทันตแพทยศาสตร์
ตามระเบียบฯ ว่าด้ วยการจัดตังกองทุ
้
นของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 ข้ อ 10
กาหนดให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
10.1 ครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี หรื อ
10.2 ตายหรื อลาออก หรื อ
10.3 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
เนื่องจากวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริ หารกองทุนคณะทันตแพทยศาสตร์
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่ 034/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ได้ ครบวาระการดารง
ตาแหน่งแล้ ว คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงเสนอขอแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารกองทุนคณะทันตแพทยศาสตร์
ชุดใหม่ ตังแต่
้ วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ดังนี ้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ที่ปรึกษา
2. ร้ อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล
ที่ปรึกษา
3. ศาสตราจารย์(พิเศษ)ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
ที่ปรึกษา
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ประมุข จิตต์จานงค์
ที่ปรึกษา
5. ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช
ที่ปรึกษา
6. คุณหญิงโสภร วงศ์สวรรค์
ที่ปรึกษา
7. แพทย์หญิงสินเลิศ ศุษิลวรณ์
ที่ปรึกษา
8. นายกเทศมนตรี เมืองคอหงส์
ที่ปรึกษา
9. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ณรงค์ สุขสุอรรถ
ที่ปรึกษา
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ประธานกรรมการ
11. ประธานกลุม่ ทุนการศึกษา
กรรมการ
12. ประธานกลุม่ ทุนศัลยกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
กรรมการ
ในการรักษาผู้ป่วยด้ อยโอกาส
13. ประธานกลุม่ ทุนทัว่ ไป
กรรมการ
14. ประธานกลุม่ ทุนโครงการช่วยเหลือบุคลากร
กรรมการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ผ้ ปู ระสบภัย
15. ประธานกลุม่ ทุนสนับสนุนวิชาการและหอประวัติ
กรรมการ
16. ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์
กรรมการ
17. รองคณบดีฝ่ายบริ หารและสารสนเทศ
กรรมการ ผู้จดั การและเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
18. นายสุภทั ร์ พงศาธิรัตน์
กรรมการและผู้ช่วยผู้จดั การ
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 14/2560 เมื่อวันที่
12 ธันวาคม 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบ ตามที่เสนอ

6.3 การแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารกองทุนคณะวิทยาการจัดการ
ตามระเบียบฯ ว่าด้ วยการจัดตังกองทุ
้
นของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 ข้ อ 10
กาหนดให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
10.1 ครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี หรื อ
10.2 ตายหรื อลาออก หรื อ
10.3 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
เนื่องจากวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริ หารกองทุนคณะวิทยาการจัดการ
ตามคาสั่ง มหาวิท ยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่ 020/2558 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ได้ ครบวาระการด ารง
ตาแหน่งแล้ ว คณะวิทยาการจัดการจึงเสนอขอแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ชุดใหม่
ดังนี ้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ปรึกษา
2. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จฑุ ามณี ตระกูลมุทตุ า
กรรมการ
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7. อาจารย์พลั ลภัช เพ็ญจารัส
8. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
9. นางชนิตา กาญจนารัตน์
10. นางหทัยรัตน์ ลิ่มอรุณวงศ์
11. นางสาววาริ นทร์ รามฤทธิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ ผู้จดั การและเลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 14/2560 เมื่อวันที่
12 ธันวาคม 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบ ตามที่เสนอ

6.4 การให้ ความเห็นชอบหลักสูตร การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร การเปิ ดรายวิชาและแผนการศึกษาใหม่สาหรับนักศึกษาต่างชาติ ของสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 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 การปรับปรุง หรื อการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจ ารณา
ให้ ความเห็นชอบ นัน้
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 17(3/2560) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
และในคราวประชุมครัง้ ที่ 18(4/2560) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรการ
เปลี่ยนแปลง การเพิ่มอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร การเปิ ดรายวิชาและแผนการ
ศึกษาใหม่สาหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังนี ้
1. เห็นชอบหลักสูตรระดับปริ ญญาโท คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรดิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
2. เห็นชอบหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....
3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจา
หลักสูตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 6 หลักสูตร ดังนี ้
3.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
3.3 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3.4 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3.5 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3.6 เพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชี วเวชศาสตร์ หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรั ช ญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิช าชี วเวชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
4. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 6 หลักสูตร ดังนี ้
4.1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
4.2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
4.3 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4.4 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
4.5 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4.6 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5. เห็นชอบการเปิ ดรายวิชาและแผนการศึกษาใหม่สาหรับนักศึกษาต่างชาติ
เปิ ดรายวิช าใหม่ และจัดทาแผนการศึกษาส าหรั บนักศึกษา Guangxi Normal
University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มาเรี ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ คณะศิลปศาสตร์ ดังนี ้
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 12 รายวิชา ดังนี ้
895-720 ทักษะการฟั งการพูดภาษาไทย (Thai Listening and Speaking Skills)
จานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต

- 27 895-721 ทักษะการอ่านภาษาไทย (Thai Reading Skills) จานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
895-722 ทักษะการเขียนภาษาไทย (Thai Writing Skills) จานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
895-723 โครงสร้ างภาษาไทย (Structure of Thai Language) จานวน 3(3-0-6)
หน่วยกิต
895-724 ภาษาไทยกับการแสดง (Thai Language and Performance) จานวน
3(2-2-5) หน่วยกิต
895-725 สุนทรี ยศาสตร์ ในวัฒนธรรมไทย (Aesthetics in Thai Culture) จานวน
3(2-2-5) หน่วยกิต
895-726 การอ่านตีความภาษาไทย (Thai Interpretive Reading) จานวน 3(3-0-6)
หน่วยกิต
895-727 การเขียนภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์ (Thai Creative Writing) จานวน 3(3-0-6)
หน่วยกิต
895-728 การสนทนาภาษาไทย (Thai Conversation) จานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต
895-729 ภาษาไทยในวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน (Thai Language in Folk Culture)
จานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
895-730 บูรณาการฝึ กสอน (Integrated Teaching Practicum) จานวน 3(2-2-5)
หน่วยกิต
895-731 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว (Thai for Tourism) จานวน 3(2-2-5)
หน่วยกิต
แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษา Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ชันปี
้ ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
895-720 ทักษะการฟั งการพูดภาษาไทย
895-721 ทักษะการอ่านภาษาไทย
895-722 ทักษะการเขียนภาษาไทย
895-723 โครงสร้ างภาษาไทย
895-724 ภาษาไทยกับการแสดง
895-725 สุนทรี ยศาสตร์ ในวัฒนธรรมไทย

จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

- 28 ภาคการศึกษาที่ 2
895-726 การอ่านตีความภาษาไทย
895-727 การเขียนภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์
895-728 การสนทนาภาษาไทย
895-729 ภาษาไทยในวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
895-730 บูรณาการฝึ กสอน
895-731 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

6.5 การให้ ความเห็นชอบและการอนุมตั กิ ารเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์และวิทยาการคานวณ จากสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 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 การปรับปรุง หรื อการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ นัน้
สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี ในคราวประชุมครัง้ ที่ 20(4/2560) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2560 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปิ ดหลักสูตรระดับปริ ญญาโท คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์และวิทยาการคานวณ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

6.6 การให้ ความเห็นชอบการปรับเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 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 การปรับปรุง หรื อการยุบรวม

- 29 หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจ ารณา
ให้ ความเห็นชอบ นัน้
สภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครัง้ ที่ 14(3/2560) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบการปรับเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้ อม ดังนี ้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้ อม
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ รับรองหลักสูตร
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
หัวข้ อ
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา

เดิม

เปลี่ยนแปลงเป็ น

แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิจยั ต้ องได้ รับ
การตีพิม พ์ ในวารสารวิช าการระดับ
นานาชาติในวารสารวิชาการ ISI Web
of Science หรื อระดับคุณภาพวารสาร
ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นประเทศตามฐานข้ อ มูล
TCI ท า ง ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี ระดับ 5 excellent (ดีเยี่ยม)
หรื อ ระดับ 4 very good (ดีมาก) หรื อ
ระดับ 3 good (ดี)

ให้ เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ บัณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
กาหนดสาหรับหลักสูตรนานาชาติ โดยมี
ผลใช้ กบั นักศึกษารหัส 57XXXXXXXX
เป็ นต้ นไป

2. หลัก สู ต รปรั ช ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารจัด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
หัวข้ อ
เดิม
เปลี่ยนแปลงเป็ น
1. คุณสมบัตอิ าจารย์ที่ปรึกษา จะต้ องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ภายหลัง ประกอบด้ วยอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิ
วิทยานิพนธ์
การจบการศึกษา ในวารสารที่อยู่ใน ตรงตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต ร
ฐานข้ อมู ล ISI Web of Knowledge ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 คือ มีคณ
ุ วุฒิ
จานวนอย่างน้ อย 2 ผลงาน โดยผลงาน ไม่ต่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเที ย บเท่า
วิ จัย เหล่ า นี จ้ ะต้ อ งไม่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง หรื อดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ของวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์
การทาวิจยั

- 30 หัวข้ อ
2. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
2.1 การตีพิมพ์ผลงานวิจยั
เพื่อวิทยานิพนธ์

เดิม

เปลี่ยนแปลงเป็ น

ผลงานวิ จัย จะต้ อ งได้ รั บ การตีพิม พ์
ในวารสารวิ ช าการระดับ นานาชาติ
อย่างน้ อย จานวน 2 ผลงานในวารสาร
วิช าการที่ อยู่ในฐานข้ อมูล ISI โดยมี
อย่างน้ อย 1 ผลงานที่อยูใ่ นควอร์ ไทล์ที่ 1
และอย่ า งน้ อยหนึ่ ง ผลงานที่ อ ยู่ ใ น
ควอร์ ไทล์ที่ 1 หรื อ 2 หรื อเทียบเท่า

ให้ เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กาหนดสาหรับหลักสูตรนานาชาติ โดยมี
ผลใช้ กบั นักศึกษารหัส 57XXXXXXXX
เป็ นต้ นไป

6.5
232
575
91

6
197
530
71

2.2 เกณฑ์ภาษาอังกฤษ
IELTS
TOEFL (Computer-based Test)
TOEFL (Paper-based Test)
TOEFL (Internet-based Test)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
7.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5) และ (6) เพื่อไปเป็ นกรรมการ
สรรหาอธิการบดี
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 391(11/2560) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
2560 ได้ มีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 จานวน 12 คน ซึ่งจะต้ องเลือกกันเองให้ เหลือหนึ่งคน เพื่อไปเป็ น
กรรมการสรรหาอธิการบดี ตามความในข้ อ 5(8) แห่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 นัน้
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20(5) และ (6)
ทัง้ 12 คน ดาเนินการเลือกกันเองเสร็จสิ ้นแล้ ว ผลการเลือกมีผ้ ไู ด้ คะแนนสูงสุดที่จะเป็ นตัวแทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 เพื่อไปเป็ น
กรรมการสรรหาอธิการบดี ตามความในข้ อ 5(8) แห่งข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. 2560 คือ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์
ที่ประชุมรับทราบ

- 31 7.2 การดาเนินการตามข้ อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีได้ รายงานผลการดาเนินงานตามข้ อแนะนาและข้ อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ดังนี ้
เรื่ องที่
ประชุมวันที่
ประเด็นมติ/ข้ อเสนอแนะ
การดาเนินงาน
1 ครัง้ ที่ 391(11/2560) ให้ จดั ทากรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มอบอธิการบดี และกองแผนงาน
วันที่ 21 พฤศจิกายน ใน 5 ปี ข้างหน้ า เพื่ อใช้ ในการสรรหา ไปดาเนินการ
2560
อธิการบดีคนใหม่ โดยมีศาสตราจารย์
นักสิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย เป็ นที่ปรึกษาในการ
ดาเนินการ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ
8.1 กาหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2561
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลัย ได้ ก าหนดให้ มี ก ารประชุม สภามหาวิท ยาลัยทุก วัน เสาร์
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน นัน้ สาหรับในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี ้
ครัง้ ที่

วันประชุม

เวลา

สถานที่ประชุม

393(1/2561) เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561

-

กรุงเทพมหานคร

394(2/2561) เสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

-

วิทยาเขตหาดใหญ่

395(3/2561) เสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

-

กรุงเทพมหานคร

396(4/2561) เสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561

-

วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี

397(5/2561) เสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561

-

วิทยาเขตหาดใหญ่

398(6/2561) เสาร์ ที่ 16 มิถนุ ายน 2561

-

วิทยาเขตปั ตตานี

399(7/2561) เสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561

-

กรุงเทพมหานคร

400(8/2561) เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561

-

วิทยาเขตตรัง

หมายเหตุ

