
รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 390(10/2560) 

วนัเสาร์ท่ี 21 ตลุาคม 2560  
ณ ห้องประชมุ 2202  ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

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

ผู้มาประชมุ 
1. นายชวน  หลีกภยั     ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา   นายกสภามหาวิทยาลยั 
3. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั  อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
4. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
7. นายวิจิตร  ณ ระนอง     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
8. ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
9. ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 นายบญัญตัิ  จนัทน์เสนะ 
10. อธิการบดี      กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ชศูกัดิ์  ลิ่มสกลุ 
11. รองอธิการบดี                 กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวฒันา 
12. รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 รองศาสตราจารย์จฑุามาส  ศตสขุ 
13. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้วประดบั 
14. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และศษิย์เก่าสมัพนัธ์  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สพุจน์  โกวิทยา 

15. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภทัร  อยัรักษ์ 

16. รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
 อาจารย์บญุประสิทธ์ิ  กฤตย์ประชา 
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17. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์ 

18. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบตัิ 

19. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั           
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา 

20. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์บดนิทร์  แวลาเตะ 

21. รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ 

22. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุลกัษณ์  วิสนุทร 

23. รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู 

24. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
วิทยาเขตภเูก็ต  
และรักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนภเูก็ต 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ 

25. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐัวิทย์  พจนตนัติ 
26. คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ด ารงศกัดิ์  ฟ้ารุ่งสาง 
27. รองศาสตราจารย์สธุรรม  นิยมวาส  

รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

28. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  โชตเิกียรติ 

29. คณบดีคณะแพทยศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พฒุิศกัดิ ์ พทุธวิบลูย์ 

30. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บษุบง  ชยัเจริญวฒันะ 

http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/StaffDetailchk.asp?STAFF_ID=0000505
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31. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวีศกัดิ ์ นิยมบณัฑิต 

32. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกลุ 

33. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทศันีย์  นะแส 
รองคณบดีฝ่ายบคุคล การเงินและทรัพยากร 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

34. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรธนะ  พิธพรชยักลุ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและสารสนเทศ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

35. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์ 

36. คณบดีคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศกัดิ์ 

37. คณบดีคณะศลิปศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กานดา  จนัทร์แย้ม 

38. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา 

39. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ศภุวชัร์  มาลานนท์ 

40. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุอารี  วิบลูย์พงศ์ 

41. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกลุ 

42. คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  

43. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกรินทร์  สงัข์ทอง 

44. คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน 

45. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กรรณิการ์  สหกะโร 
รองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศกึษา วิจยัและนวตักรรม 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
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46. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สากีเราะ แยนา เบญ็ฮารูน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

47. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ 

48. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา 

49. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ 

50. คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกลุ 

51. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พนัธ์  ทองชมุนมุ 

52. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ 

53. อาจารย์ปิยนชุ  แก้วกสิ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะศลิปศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
และวิทยาการจดัการ   

54. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภยั 

55. อาจารย์ตรีชาติ  เลาแก้วหน ู 
รักษาการในต าแหนง่รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

56. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สทุธิศกัดิ์  ดือเระ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาระบบและกิจการพิเศษ 
ปฏิบตัิการแทนผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

57. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์นิทศัน์  เพราแก้ว 

58. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จมุพล  ช่ืนจิตต์ศริิ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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59. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิศกัดิ์  จนัทรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

60. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษา              กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกลุ 

61. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 

62. ผู้อ านวยการกองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางสวุิมล  คงพล 

63. หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 

64. หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
  นายทวาทศ  สวุรรณโร 
 

ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
2. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. นายสราวธุ  เบญจกลุ     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
7. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
8. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

วิทยาเขตปัตตานี 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง 

9. คณบดีคณะวิเทศศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวุรรณ  ทบัเท่ียง 

10. อาจารย์วรรณรัตน์  แซช่ัน่  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

11. อาจารย์สรุวฒุน์  ชอ่ไม้ทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 
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ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. รองศาสตราจารย์สินชยั  กมลภิวงศ ์ รักษาการในต าแหนง่คณบดีวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ 
2. อาจารย์พงษ์พิช  เพชรสกลุวงศ์ ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตตรัง 
3. อาจารย์ไพศาล  บรรจสุวุรรณ์ รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
4. อาจารย์วิษณพุงษ์  โพธิพิรุฬห์ อาจารย์ คณะวิทยาการจดัการ 
5. นายแดง  โฉมทอง ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา 
6. นายสิทธิศกัดิ ์ สมบตัยิานชุิต ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
7. นายคมกริช  ชนะศรี ผู้อ านวยการกองกิจการนกัศกึษา 
8. นายนิตธิร  ช านาญเมือง ผู้อ านวยการกองอาคารสถานท่ี 
9. นางสาววนิดา  ตนัตธิรรมภษิูต ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
10. นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตัิ หวัหน้าผู้ตรวจสอบ หนว่ยตรวจสอบภายใน 
11. นายเริงศกัดิ ์ ธนานเุวชน์ หวัหน้างานบริหารบคุคล กองการเจ้าหน้าท่ี 
 

เร่ิมประชมุเวลา 09.30 น. 
เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว  ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานท่ีประชมุกล่าวเปิดประชมุ และได้แนะน ารองศาสตราจารย์ด ารงศกัดิ์  ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  
รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกุล คณบดีคณะเภสชัศาสตร์  รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกุล คณบดีคณะ
การแพทย์แผนไทย และศาสตราจารย์อมรรัตน์  พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัใหม ่ตอ่จากนัน้ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
1.1  กรรมการท่ีขอลาประชมุ 

ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่การประชมุสภามหาวิทยาลยัในครัง้นีมี้กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคณุวฒุิขอลาการประชมุ จ านวน 7 ราย ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์ 
2. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ 
3. ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์ 
4. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
5. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ 
6. นายสราวธุ  เบญจกลุ 
7. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี 

ท่ีประชมุรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ครัง้ท่ี 389(9/2560)  
เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2560 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 
ไมมี่ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  คณุสมบตัแิละวิธีการสรรหาคณบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพได้น าเสนอคณุสมบตัิและวิธีการสรรหา
คณบดี ซึง่มีประเดน็ส าคญั ดงันี ้

ด้วยพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 23(15) ก าหนดให้
สภามหาวิทยาลยัมีอ านาจหน้าท่ีแตง่ตัง้และถอดถอนคณบดี และในมาตรา 38 ได้ก าหนดคณุสมบตัิ คณุสมบตัอ่ืิน 
และลกัษณะต้องห้ามผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีไว้วา่ ต้องส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาชัน้หนึ่งชัน้ใดหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  และมีคุณสมบตัิอย่างหนึ่งอย่างใด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัย
รับรองมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สองปี  

(2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา
มหาวิทยาลยัรับรองตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี  

(3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาท่ีก าหนดใน
ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั  

แนวคดิการออกข้อบงัคบัการสรรหาและแตง่ตัง้คณบดี  
1. ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาคณบดีชดุหนึง่ประกอบด้วย  

 (1) อธิการบดี  ประธานกรรมการ  
 (2) รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต ท่ีจะด าเนินการสรรหาคณบดี   

 จ านวน 1 คน  
 (3) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  จ านวน 2 คน  
 (4) คณบดีจากสว่นงานในมหาวิทยาลยัในสาขานัน้ ๆ หรือใกล้เคียง  จ านวน 2 คน  
 (5) คณบดีจากสถาบนัการศกึษาอ่ืนในสาขานัน้ๆ หรือใกล้เคียง  จ านวน 1 คน  
 (6) ประธานสภาอาจารย์  
 (7) ผู้อ านวยการส านกังานสภามหาวิทยาลยั  เป็นเลขานกุาร 
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2. ก าหนดคณุสมบตั ิคณุสมบตัอ่ืิน และลกัษณะต้องห้ามของคณบดี คือ   
  2.1 คณุสมบตัิ ต้องส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาชัน้หนึง่ชัน้ใด หรือเทียบเทา่จาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ได้ท าการสอนในมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยั 
รับรองมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี  

(2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืน 
ท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรองมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปี  

(3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในหนว่ยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชนมาแล้วไมน้่อย 
กวา่ส่ีปี   

  2.2 คณุสมบตัอ่ืิน ลกัษณะเดียวกบัอธิการบดี  คือ 
 (ก) คณุสมบตัอ่ืิน  

  (1) เข้าใจในหลกัการของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐและระบบการบริหารงาน
ตามปรัชญาการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

  (2) มีภาวะผู้น าท่ีกล้าเปล่ียนแปลงสามารถพัฒนามหาวิทยาลยัให้บรรลุ
เปา้หมายตามวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัอย่างมีประสิทธิภาพ  

  (3) มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทนัสมยั ทนัเหตกุารณ์
ในการบริหารมหาวิทยาลยั  

  (4) เป็นนกับริหารท่ีมีความรู้ความสามารถมีความส าเร็จด้านการบริหารองค์กร
เป็นอย่างดีสามารถแสวงหารายได้ทรัพยากรอ่ืน และการจดัหาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจยัทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ  

  (5) มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีส่งเสริมความสามคัคีสามารถติดต่อประสานงาน
ทัง้ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

  (6) มีคณุธรรมมีจริยธรรมมีความยตุธิรรมและมีความซ่ือสตัย์สจุริต 
  2.3 ลกัษณะต้องห้าม ลกัษณะเดียวกบัอธิการบดี คือ 

 (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง  

 (2) เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ 
มหาชน หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ  

 (3) เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงานเพราะกระท าผิดวินยั
ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั หรือกฎหมายอ่ืน 
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3. กระบวนการสรรหา  
    3.1 ให้คณะพิจารณาแผนพฒันาคณะ เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน

ของคณะตามกรอบระยะเวลาท่ีคณะก าหนด และใช้ประกอบการสรรหาคณบดี 
    3.2 การได้มาซึง่รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหนง่คณบดี มาได้ 3 ทาง คือ  

(1) ให้หนว่ยงานในคณะโดยการจดัประชมุบคุลากรในหน่วยงานเสนอช่ือ 
หนว่ยงานละ 3 ช่ือ  

(2) ผู้ปฏิบตังิานแตล่ะคนในคณะมีสิทธ์ิ เสนอคนละ 1 ช่ือ  
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลยัมีสิทธ์ิ เสนอคนละ 1 ช่ือ 

    3.3 วิธีการสรรหา 
(1) คณะกรรมการสรรหากลัน่กรองรายช่ือเบือ้งต้นจากรายช่ือท่ีเสนอมา เพ่ือให้ได้

ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมตามจ านวนท่ีคณะกรรมการสรรหาคณบดีเห็นสมควร 
(2) สมัภาษณ์ และรับฟังความเห็นของผู้แทนหนว่ยงาน  
(3) ให้ผู้ ท่ีคณะกรรมการสรรหากลัน่กรองแล้วตาม (1) เสนอแนวทางการบริหารคณะ

ตามแผนพฒันาคณะและยทุธศาสตร์การพฒันาคณะท่ีคณะก าหนด 
(4) คณะกรรมการสรรหากลัน่กรองผู้ เหมาะสมด ารงต าแหนง่คณบดี เสนอสภา 

มหาวิทยาลยัพิจารณา 1 ช่ือ หรือหากเห็นวา่ไมมี่ผู้ เหมาะสมอาจไม่เสนอช่ือก็ได้ 
(5) สภามหาวิทยาลยัพิจารณาออกเสียงมติโดยลบัว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 

กรณีท่ีสภามหาวิทยาลยัไม่เห็นชอบช่ือท่ีเสนอมา หรือกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาเห็นว่าไม่มีผู้ เหมาะสม
ด ารงต าแหนง่คณบดี ให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณาการด าเนินการสรรหาใหม ่ตามวิธีการท่ีเห็นเหมาะสม 

 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้เสนอความคดิเห็นในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้ 
1. การสรรหาคณบดีเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั การมีพระราชบญัญตัิเป็นมหาวิทยาลยั

ในก ากบัของรัฐเป็นโอกาสดีท่ีได้จดัท าข้อบงัคบัวา่ด้วยการสรรหาคณบดีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ซึ่งมหาวิทยาลยั
ในยุคนีต้้องการความเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก แต่การเปล่ียนแปลงท าได้ยาก หากไม่มีกลไกท่ีท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลง ในปัจจบุนัเป็นยคุ Multidisciplinary หรือ Transdisciplinarity คณบดีอาจมีลกัษณะเฉพาะ 
(Specific) มากกวา่คณุลกัษณะโดยทัว่ไป (General) 

2. การสรรหาคณบดีมีความส าคญัต่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ดงันัน้ 
กลไกในการสรรหาต้องมากกว่าการสรรหา อาจจะต้องตัง้คณะท างาน (Working Group) พิจารณาวา่คณะนี ้
ต้องการความเปล่ียนแปลงอย่างไร ซึ่งเป็นกลไกท่ีสภามหาวิทยาลยัมีสิทธ์ิท าได้ เพ่ือเป็นเง่ือนไขในการสรรหาคณบดี 
เน่ืองจากข้อบงัคบัฯ ดงักล่าวออกโดยสภามหาวิทยาลยั จึงสามารถจะปรับปรุงข้อบงัคบัว่าด้วยการสรรหาคณบดี
ให้เหมาะสมตอ่ไปได้ 
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3. การให้อธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี จะมีข้อเสียคืออธิการบดี
ต้องใช้เวลาในการสรรหาคณบดีคอ่นข้างมาก แตจ่ะมีข้อดีคือจะท าให้อธิการบดีได้รับทราบปัญหาภายในคณะ 
ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการบงัคบับญัชาและการบริหารงาน ส าหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา 
ท่ีประชมุเห็นวา่ควรจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ 

4. ในมาตรา 38 ได้ก าหนดคุณสมบัติคณบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ข้อ (3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลาท่ีก าหนด
ในข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั ซึ่งท่ีประชมุได้ตัง้ข้อสงัเกตว่าในข้อ 3 (3) มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ควรจะ
ก าหนดคณุสมบตัใิห้ชดัเจน เชน่ มีต าแหนง่ผู้บริหารระดบัใด เป็นต้น 

5. ในกระบวนการสรรหา ประเด็นการจัดท าแผนพัฒนาคณะ คณะต้องจัดท าแผน
ตามทิศทางของมหาวิทยาลยั ซึ่งต้องเป็นทิศทางเดียวกนั ตามกรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั และแผนตา่ง ๆ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีด้วย ทัง้นี ้โดยแผนพฒันาท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัิต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบ (Monitoring) ซึง่เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมาก  

6. ขอให้คณะพิจารณาการมีส่วนร่วมของบคุลากรในการจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยั 
แผนพฒันาคณะ และแผนพฒันาคณะท่ีมีความสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น คณะแพทยศาสตร์
กบัคณะการแพทย์แผนไทย เป็นต้น ซึ่งหวัใจของแผนยทุธศาสตร์คือการให้ประชาคมได้มีส่วนร่วม ซึ่งจะน าไปสู่
เปา้หมายร่วมกนัท่ีจะท าให้เกิดความส าเร็จ นอกจากนีผู้้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นคณบดีต้องจดัท าแผนพฒันาคณะ 
ภายในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้าท่ีด ารงต าแหนง่คณบดี  

7. ให้จดัท าข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีเก่ียวกบัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์
พฒันาคณะ/หน่วยงานท่ีสอดรับกบัแผนยทุธศาสตร์ 20 ปีของมหาวิทยาลยั โดยมอบหมายให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและการเงินด าเนินการเร่ืองดงักล่าว และควรเป็นแผนท่ีมีลกัษณะ 1) Policy and Plan Formulation 
2) Policy and Plan Implementation และ 3) Policy and Plan Evaluation 

8. ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งมีหลกัสตูรอบรมให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีจะเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหาร มหาวิทยาลยัควรจะจดัหลกัสูตรอบรมและกิจกรรมให้ความรู้ส าหรับพัฒนาผู้บริหารของ
มหาวิทยาลยั ประธานท่ีประชมุได้ขอให้อธิการบดีน าประเดน็ดงักลา่วไปพิจารณาวา่จะด าเนินการอยา่งไร 

9. ในปัจจบุนัการศกึษาได้พฒันาไปอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงการศกึษา และการเข้าถึง
ความรู้ สามารถท าได้ง่าย มหาวิทยาลยัต้องตระหนกัถึงเร่ืองดงักลา่ว เพราะการบริหารงานในยคุนีต้้องมองอนาคต
พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงทางการศกึษา 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้น าความคิดเห็นจากท่ีประชุม   
ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างข้อบงัคบัฯ วา่ด้วยการสรรหาคณบดีตอ่ไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณา 
5.1  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชมุ    
ครัง้ท่ี 54(5/2560) เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติ
เก่ียวกบัการก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน 20 ราย ดงันี ้

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
1.1  อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน 16 ราย 

1.1.1 อาจารย์เอกวิภู  กาลกรณ์สุรปราณี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ สงักดัภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวสัด ุคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ทัง้นี  ้ตัง้แต่วนัท่ี 6 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะ
รับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.2  อาจารย์วรศกัดิ์  เพชรวโรทยั พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 5 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ี
คณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.3  อาจารย์มลวดี  วงศ์ลาภสวุรรณ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
สงักัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 30 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 
ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.4  อาจารย์สุมิตรา  ประเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ งอาจารย์ 
ภาควิชาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึง่ขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิสญัญีวิทยา 
ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.5 อาจารย์อารีย์  ธรรมโคร่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.6 อาจารย์บัณฑิต  ไกรวิจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาสงัคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชามานุษยวิทยา ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 
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1.1.7  อาจารย์มฮูมัหมดัรอฟีอี  มูซอ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสังคมวิทยา ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.8 อาจารย์ธรรมรัตน์  แก้วมณี พนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 
ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.9 อาจารย์ประพาฬศรี  เรืองศรี ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาทนัตกรรมอนรัุกษ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์    
สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.10 อาจารย์มทุิตา  ว่องสวุรรณเลิศ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาทนัตกรรมอนรัุกษ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา             
ทนัตแพทยศาสตร์ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.11 อาจารย์เพ็ญศิริ  เอกจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.12 อาจารย์ตติยาพร  จารุมณีรัตน์ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหนง่อาจารย์ 
คณะการบริการและการท่องเท่ียว ซึง่ขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจดัการการบริการ 
ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 18 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.13 อาจารย์วรางคณา  จตุิด ารงค์พนัธ์ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหนง่อาจารย์  
คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม ซึง่ขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อม 
ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.14 อาจารย์ดารินต์ณัฏ  บัวทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิคุ้มกนัวิทยาและธนาคารเลือด 
ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีผลงานวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.15 อาจารย์ณัฐยาภรณ์  วรศกัตยานนัต์ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่ง

อาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วย
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ศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ือง

และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.16 อาจารย์จารุวรรณ  หนูช่วย พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาภาษาองักฤษ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับ

เอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.2  อนมุตัใิห้แตง่ตัง้รองศาสตราจารย์ จ านวน  2  ราย 

1.2.1 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลยั สงักัด

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาวสัดศุาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 21 กนัยายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร

ครบถ้วน 

1.2.2 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทองอุดมพร ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อดุมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทนัตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนด

ต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทนัตกรรมจดัฟัน ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น

วนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.3  อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์ จ านวน  2  ราย 

1.3.1 รองศาสตราจารย์สมยศ  ทุ่งหว้า ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาพฒันาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น

ศาสตราจารย์ โดยวิธีท่ี 1 สาขาวิชาพฒันาการเกษตร ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น

วนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน 

1.3.2 รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน พนกังานมหาวิทยาลยั ภาควิชาภาษา

ตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีท่ี 1 สาขาวิชา

เกาหลีศึกษา ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร

ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.4  ไมอ่นมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 

1.4.1 อาจารย์วันจรัตน์  เดชวิลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะวิเทศศกึษา ซึง่ขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย  
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1.5  ไมอ่นมุตัใิห้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขัน้สงู จ านวน 1 ราย 
1.5.1 ศาสตราจารย์วิมล  ตนัตไิชยากลุ ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 

ภาควิชาเภสชัเคมี คณะเภสชัศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขัน้สูง สาขาวิชา
เภสชักรรม  

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 16 ราย  รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  ศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  ไม่เห็นชอบให้แต่งตัง้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  ไม่เห็นชอบให้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขัน้สูง จ านวน 1 ราย ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการเสนอ 

 
5.2  การด าเนินการทางวินยัอยา่งร้ายแรงราย นายกิจเกษม  ศภุโสภณวิชญ์ 

ด้วยนายกิจเกษม  ศุภโสภณวิชญ์ อดีตข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะนิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีประธานคณะกรรมการเงินกู้ของสหกรณ์ฯ มีพฤติการณ์
การกระท าขณะด ารงต าแหน่งกรรมการสหกรณ์ฯ มีอ านาจให้สินเช่ือเงินกู้สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จ ากัด 
และจากหลกัฐานการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากนายกิจเกษม  ศภุโสภณวิชญ์ เช่ือได้ว่าเงินดงักล่าวเป็นเงินท่ีมี
ผู้ เบกิมาจากบญัชีเงินฝากธนาคาร ช่ือบญัชี สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จ ากดั แล้วน าฝากเข้าบญัชีนายกิจเกษม 
ศภุโสภณวิชญ์ โดยไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีแสดงถึงการมีนิติสมัพนัธ์กบัสหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จ ากัด  
ท่ีจะท าให้เช่ือได้ว่าเป็นเงินท่ีได้มาโดยอ้างสิทธิได้ตามกฎหมาย ซึ่งตอ่มาได้มีการด าเนินการทางคดีทัง้ทางแพ่ง 
และทางอาญาต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับเงินดงักล่าว และการท่ีนายกิจเกษม  ศภุโสภณวิชญ์ไม่ถอนเงินดงักล่าว
จากบญัชีเงินฝากส่งคืนสหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จ ากัด ถือเป็นการกระท าท่ีเรียกหรือรับผลประโยชน์
จากการปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั 

คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการกระท าดงักล่าวเป็นการกระท าท่ีไม่ซ่ือสตัย์ สุจริต 
ท าให้เส่ือมเสียตอ่ช่ือเสียงสหกรณ์ตามข้อ 42(8) แห่งข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั 
อาจถกูให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และพฤตกิารณ์การกระท าดงักล่าวของนายกิจเกษม  ศภุโสภณวิชญ์ 
ถือเป็นการกระท าท่ีไม่รักษาช่ือเสียงของตนท่ีเป็นข้าราชการ และไม่รักษาเกียรตศิกัดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการ
ของตนมิให้เส่ือมเสีย เป็นการกระท าอ่ืนใดอนัได้ช่ือวา่เป็นผู้ประพฤตชิัว่อยา่งร้ายแรง เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
ตามข้อ 44 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 สมควรลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ แตเ่น่ืองจากเป็นการกระท าความผิดครัง้แรก และนายกิจเกษม  ศภุโสภณวิชญ์ ได้อทุิศตน
ให้กับกิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั อนัเป็น
ประโยชน์ตอ่เพ่ือนสหกรณ์ตลอดมา สมควรได้รับการปราณีโทษจากไลอ่อกเป็นปลดออกจากราชการ  

 

ท่ีประชมุพิจารณารับทราบค าสัง่ลงโทษปลดออกจากราชการ ตามท่ีเสนอ  
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5.3  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
คณะวิทยาการจัดการ ได้เร่ิมเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา       

การจดัการ ตัง้แตปี่การศกึษา 2551 เป็นต้นมา และปรับปรุงหลกัสตูรครัง้ลา่สดุเม่ือปีการศกึษา 2555 ขณะนี ้
ได้ครบระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุงหลกัสตูร เน่ืองจากในปัจจบุนัการเปล่ียนแปลงสงัคมโลกระดบัมหภาค
ในมิติด้านตา่ง ๆ ส่งผลกระทบต่อองค์กรและการจดัการทกุระดบั รวมถึงการแข่งขนัเพ่ือความอยู่รอดของแตล่ะ
องค์กรมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึน้ ด้วยเหตนีุ ้การจดัการภายในองค์กรต้องอาศยัหลกัฐานเชิงประจกัษ์
จากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจน
สามารถรับมือและจัดการกับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ น าไปสู่การขับเคล่ือนองค์กรให้มี
ศกัยภาพด้านการแข่งขนัได้อย่างมีดลุยภาพ ดงันัน้ คณะวิทยาการจดัการจึงเห็นสมควรปรับปรุงหลกัสูตร
ดงักลา่วให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ดงักล่าว เพ่ือมุ่งสร้างองค์ความรู้และผลิตดษุฎีบณัฑิตให้มี
ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึง้เก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีการจดัการ ผลิตงานวิจยัท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ให้
เหมาะสมกบับริบทและความต้องการของพืน้ท่ีได้อย่างเหมาะสม โดยมีประเด็นส าคญัการปรับปรุงหลกัสตูร 
ดงันี ้

1. ปรับปรุงหลกัการและเหตผุล และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  
2. ปรับปรุงโครงสร้างหลกัสตูร แบบ 2.1 ดงันี ้

หมวดวิชา เดมิ (หนว่ยกิต) เปล่ียนแปลงเป็น (หนว่ยกิต) 
- เสริมพืน้ฐาน อาจให้เรียนเพิ่มเตมิโดยไมน่บั

หนว่ยกิต 
อาจให้เรียนเพิ่มเตมิโดยไมน่บั
หนว่ยกิต 

- วิชาบงัคบั 21 22 
- วิชาเลือก 6 6 
- วิทยานิพนธ์ 36 36 
รวมหนว่ยกิตตลอดหลกัสตูร 63 64 

 

3. ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้น โดยปรับปรุง 
รหสัวิชา ช่ือวิชา ตลอดจนขอเปิดรายวิชาใหม ่และยกเลิกบางรายวิชา 

ซึ่งท่ีประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 17(3/2560) เม่ือวนัท่ี 29 
สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมได้ตัง้ข้อสังเกตว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร สาขาวิชาการ
จดัการค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสตูรอ่ืน ๆ จึงขอให้มหาวิทยาลยัตรวจสอบ
ความถกูต้องในประเดน็คา่ธรรมเนียมการศกึษาของหลกัสตูรดงักลา่ว 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิ ตามท่ีเสนอ 
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5.4  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เร่ิมเปิดสอนหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์  

ตัง้แต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และปรับปรุงหลักสูตรครัง้ล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2555 ขณะนีไ้ด้ครบ
ระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุงหลกัสตูร เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจ 
และการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรในการผลิตพืชอย่างเหมาะสม
และยัง่ยืน จ าเป็นต้องมีการวิจยัเชิงลึกโดยนกัวิจยัท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูงทางพืชศาสตร์ และน า
องค์ความรู้ปรับสู่นวตักรรมการเกษตร ดงันัน้ คณะทรัพยากรธรรมชาติจึงเห็นสมควรปรับปรุงหลกัสตูรข้างต้น
ให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเพิ่มรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการใช้โมเดลในการควบคมุ
การใช้ปัจจยัการผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ เพ่ือมุ่งผลิตดษุฎีบณัฑิตท่ีสร้างองค์ความรู้เพ่ือก้าวสู่การสร้าง
นวตักรรมทางพืชศาสตร์อยา่งเหมาะสมและยัง่ยืน โดยมีประเดน็ส าคญัการปรับปรุงหลกัสตูร คือ  

1. ปรับปรุงปรัชญา หลกัการและเหตผุล และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
2. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยปรับปรุง

ช่ือรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนเปิดรายวิชาใหม่ 
ซึ่งท่ีประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 17(3/2560) เม่ือวนัท่ี 29 

สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิ ตามท่ีเสนอ 

 
5.5  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลกัสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. .... 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เร่ิมเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  

การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา และปรับปรุงหลักสูตรครัง้ล่าสุดเม่ือปี 
พ.ศ. 2555 ขณะนีไ้ด้ครบระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุงหลกัสตูร เน่ืองจากปัญหาสภาวะโลกร้อน การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเกิดภยัธรรมชาติท่ีรุนแรง รวมถึงวิวฒันาการและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
ท าให้การผลิตในภาคเกษตรต้องตระหนกักับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
จดัการทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากดั ส าหรับการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพตลอดทัง้ห่วงโซ่ของการผลิต ซึ่งต้องอาศยั
การจดัการแบบบรูณาการ ผ่านนกัวิชาการขัน้สงูด้านการจดัการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ดงันัน้ คณะทรัพยากร 
ธรรมชาติจึงเห็นสมควรปรับปรุงหลกัสูตรข้างต้นให้ทนัสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ดงักล่าว โดยให้
ความส าคญักบัการผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคณุภาพ ปลอดภัยตอ่ผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งผลิต
ดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้ขัน้สูง และมีความสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเขตร้อนท่ีมีคณุภาพระดบัสากล โดยมีประเดน็ส าคญัการปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้

1. ปรับปรุงปรัชญาของหลกัสตูร 
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2. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงข้างต้น 
โดยปรับปรุงรหสัวิชา และค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนเพิ่มรายวิชา 

ซึ่งท่ีประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 17(3/2560) เม่ือวนัท่ี 29 
สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิ ตามท่ีเสนอ 

 
5.6  หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เร่ิมเปิดสอนหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี ตัง้แต่ปีการศึกษา 2534 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตัง้แต่      
ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา และปรับปรุงครัง้ล่าสดุเม่ือปี พ.ศ. 2555 ขณะนีไ้ด้ครบระยะเวลา 5 ปีของการ
ปรับปรุงหลกัสตูรแล้ว โดยการปรับปรุงหลกัสตูรในครัง้นีไ้ด้ปรับเป็นหลกัสตูรนานาชาติ เพ่ือเน้นและส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนมีทกัษะภาษาองักฤษท่ีเพิ่มขึน้ทัง้ในด้านการส่ือสาร การรับฟัง การอ่าน การเขียน และการใช้ชีวิต  
ให้เกิดการคุ้นชิน และแขง่ขนักบันานาอารยประเทศได้ ประกอบกบัเป็นการพฒันาหลกัสตูรเพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการพฒันาเศรษฐกิจ เน่ืองจากสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีมีความเช่ือมโยงกบัอตุสาหกรรมหลายแขนง จึงต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจบุนัท่ีมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 และเศรษฐกิจในอนาคต 
โดยการสร้างผลงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม พฒันาให้เกิดนวตักรรมและองค์ความรู้ เพ่ือชว่ยให้ประเทศ
มีเทคโนโลยีท่ีสามารถพึ่งพาตนเองและสามารถแข่งขนัทางการค้าในตลาดโลก นอกจากนี ้หลกัสตูรค านึงถึง
การเปล่ียนแปลงด้านสงัคมและวฒันธรรมท่ีก าลงัเข้าสู่สงัคมผู้สงูอาย ุและการเปิดเศรษฐกิจเสรี ซึ่งเป็นทัง้โอกาส
และภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยมีโอกาสมากขึน้ในการขยายตลาดสินค้าทาง
อตุสาหกรรมเกษตร สินค้าด้านการดแูลสขุภาพ หรือการน าชีวมวลมาใช้ด้านพลงังานอย่างยัง่ยืน จึงนบัเป็น
โอกาสในการพฒันาผลิตภณัฑ์แนวใหม่ ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาท่ีสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจได้  ดงันัน้ 
หลักสูตรจึงมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ทางวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหมเ่พ่ือตอบสนองความต้องการของสงัคมและ
ประเทศไปพร้อมกบัการมีคณุธรรมและจริยธรรม รวมถึงสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
สงู สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยมีประเดน็ในการปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้

1. ปรับเป็นหลกัสตูรนานาชาติ 
2. ปรับปรุงความส าคญั/หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์ ปรัชญาของหลกัสตูร และ

ปรับปรุงองค์ประกอบในหมวดท่ี 7 
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3. เพิ่มรายวิชาสมัมนาฯ จ านวน 1 หน่วยกิต เพิ่มรายวิชาระเบียบวิธีวิจยัฯ จ านวน 3 
หน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาภาษาองักฤษ จ านวน 3 หน่วยกิต ในระดบัปริญญาโท ซึ่งทุกแผนการศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิต 

4. ปรับปรุงรายวิชาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั โดยเพิ่มรายวิชาใหม่
เปล่ียนรหสัวิชา ช่ือรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา รวมทัง้ยกเลิกบางรายวิชา 

ซึ่งท่ีประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 17(3/2560) เม่ือวนัท่ี 29 
สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิ ตามท่ีเสนอ 

 
5.7  หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เร่ิมเปิดสอนหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นมา โดยปรับปรุงครัง้ลา่สดุเม่ือปี พ.ศ. 2558 และเร่ิมเปิดสอน
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตัง้แตปี่การศกึษา 2552 เป็นต้นมา โดยปรับปรุงครัง้ล่าสดุ
เม่ือปี พ.ศ. 2555 ขณะนีไ้ด้ครบระยะเวลา 5 ปีของการปรับปรุงหลกัสูตรแล้ว การปรับปรุงหลกัสูตรในครัง้นี ้
เพ่ือให้เป็นหลกัสตูรท่ีมีการพฒันาแบบเชิงรุกและสอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้ส่งเสริม
การสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยท่ีสามารถแก้ปัญหาและสร้าง    
องค์ความรู้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ และได้งานวิจยัท่ีมีคณุภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัประเทศและ
นานาชาติได้ พร้อมทัง้สามารถสร้างเทคโนโลยีเพ่ือแข่งขนักบันานาอารยประเทศได้ น าไปประยกุต์ใช้ในการ
พัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยเพิ่มเนือ้หาและรายวิชาท่ีทันสมัยให้ตอบโจทย์การพัฒนาด้านต่าง ๆ       
ใน 4 กลุม่วิชา ดงันี ้

- กลุม่วิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
- กลุม่วิชาวิศวกรรมขนสง่ 
- กลุม่วิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 
- กลุม่วิชาวิศวกรรมชายฝ่ังและมหาสมทุร 
โดยมีประเดน็ในการปรับปรุงหลกัสตูร ดงันี ้
1. ปรับปรุงความส าคญั / หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ปรัชญาของหลักสูตร 

แผนการพฒันาหลกัสตูร คณุสมบตัิของผู้ เข้าศกึษา เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสตูร การพฒันาผล
การเรียนรู้ในแตล่ะด้าน และปรับปรุงองค์ประกอบในหมวดท่ี 7 
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2. ปรับปรุงโครงสร้างหลกัสตูร โดยมีการเปล่ียนแปลง ดงันี ้
ระดบัปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 

หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรับปรุง 
หมวดวิชาบงัคบั 12 หนว่ยกิต หมวดวิชาบงัคบั (เรียนร่วม) 6 หนว่ยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั (กลุม่วิชา) 6 หนว่ยกิต 
ระดบัปริญญาเอก หลกัสตูรแบบ 2.1 

หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรับปรุง 
หมวดวิชาบงัคบั 3 หน่วยกิต หมวดวิชาบงัคบั 12 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต วิทยานิพนธ์ 30 หนว่ยกิต 

รายวิชาสมัมนาฯ 2 หน่วยกิต* รายวิชาสมัมนาฯ 3 หน่วยกิต* 
ระดบัปริญญาเอก หลกัสตูรแบบ 2.2 

หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรับปรุง 
หมวดวิชาบงัคบั 3 หน่วยกิต หมวดวิชาบงัคบั 12 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเลือก 21 หนว่ยกิต หมวดวิชาเลือก 12 หนว่ยกิต 
* เป็นรายวิชาท่ีไมน่บัหนว่ยกิต 

3. ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยเปล่ียน
ค าอธิบายรายวิชาให้ทนัสมยั 

ซึ่งท่ีประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 17(3/2560) เม่ือวนัท่ี 29 
สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้มีข้อสงัเกตในประเด็นจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท
และปริญญาเอก ท่ีมีผู้ ส าเร็จการศึกษาค่อนข้างน้อย หรือบางหลักสูตรไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาเลย จึงขอให้
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และคณบดีทกุคณะท่ีเปิดสอนหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาพิจารณาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ท่ีท าให้นกัศกึษาหลกัสตูรปริญญาโทและปริญญาเอกส าเร็จการศึกษาน้อยว่าเกิดจากผู้ เรียนหรือระบบของ
มหาวิทยาลยัท่ีท าให้ผู้ เรียนไมส่ามารถส าเร็จการศกึษาตามระบบ ซึง่มหาวิทยาลยัอาจจะมีกลไกเข้าไปศกึษา
ในเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์ผู้ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ว่าปัญหาคืออะไร เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ดงักลา่วตอ่ไป 

 

ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิ ตามท่ีเสนอ 
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5.8  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เร่ิมเปิดสอนหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตัง้แตปี่การศกึษา 2550 และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ตัง้แต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา และปรับปรุงครัง้ล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2555 ขณะนีไ้ด้ครบระยะเวลา 5 ปี 
ของการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว โดยการปรับปรุงหลักสูตรในครัง้นี ้เพ่ือให้เป็นหลักสูตรเชิงรุกท่ีมีศกัยภาพ     
ในการผลิตบคุลากรด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความสามารถและมีทกัษะ ทัง้ในเชิงวิชาการและการ
ปฏิบตังิานเชิงวิชาชีพท่ีครบถ้วน มีความทนัสมยัและมีศกัยภาพสงูในการพฒันาตนเองให้เข้ากบัลกัษณะงาน
ท่ีจะไปปฏิบัติ น าความรู้ความสามารถไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม        
ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม รวมทัง้เป็นแบบอยา่งของความมีคณุธรรมและจริยธรรม ทัง้ในการด าเนินชีวิตและ
การปฏิบตัิงานเพ่ือสนองความต้องการก าลัง ซึ่งยังขาดแคลนในภาคธุรกิจ โดยมีประเด็นในการปรับปรุง
หลกัสตูร ดงันี ้

1. ปรับปรุงความส าคญั/หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์ ปรัชญาของหลกัสตูร และ
ปรับปรุงองค์ประกอบในหมวดท่ี 7 

2. ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเพิ่ม
รายวิชาใหม ่ยกเลิกบางรายวิชา เปล่ียนรหสัวิชา ช่ือรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ซึง่ท่ีประชมุสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 17(3/2560) เม่ือวนัท่ี 29 
สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิ ตามท่ีเสนอ 

 
5.9  เกณฑ์การเทียบผลงานทางวิชาการ เพ่ือแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกท าหน้าท่ี

อาจารย์ผู้สอนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้หารือแนวทางในการเทียบผลงานทางวิชาการเพ่ือพิจารณา

คณุสมบตัิของผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกเพ่ือแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ เน่ืองจากประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดคณุสมบตัิการแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกไว้หลายประการ 
และมีคณุสมบตัด้ิานงานวิชาการท่ีไมเ่อือ้ตอ่การด าเนินงานแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกให้ท าหน้าท่ีตามประกาศฯ 
ข้างต้น บณัฑิตวิทยาลยัได้ด าเนินการปรับปรุงข้อมลูวารสารในการเทียบผลงานทางวิชาการและผลงานวิจยั
โดยอ้างอิงจากเอกสารแนบท้ายของเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานตีพิมพ์  ตามระเบียบคณะกรรมการการ
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อดุมศกึษา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
ดงันี ้

ตารางการเทียบผลงานวารสารทางวิชาการ 

วารสาร 
(Journal) 

1. วารสารวิชาการระดบัชาติท่ีอยูใ่นฐานข้อมลู TCI (กลุม่1)   
    หรือวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐาน ACI หรือวารสารวิชาการ  
    ระดบันานาชาตท่ีิไมอ่ยูใ่นฐานตามระเบียบฯ ก าหนด  
    จ านวน 2 บทความ  เทียบ 

เทา่กบั 

วารสารวิชาการ
นานาชาตท่ีิมีอยูใ่น
ฐานข้อมลูของ 
Institute for 
Scientific 

Information (ISI)/  
Scopus 

จ านวน 1 บทความ 

2. วารสารวิชาการระดบัชาตท่ีิอยูใ่นฐานข้อมลู TCI  
    ผา่นเกณฑ์ตามระเบียบฯ ก าหนด จ านวน 3 บทความ 
3. วารสารวิชาการระดบัชาตไิมอ่ยูใ่นฐานข้อมลู TCI แตเ่ป็น 
    วารสารระดบัสถาบนัขึน้ไป จ านวน 4 บทความ 

 

ซึ่งท่ีประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ท่ี 17(3/2560) เม่ือวนัท่ี 29 
สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้ตัง้ข้อสงัเกตในประเด็น “3. วารสารวิชาการระดบัชาติไม่อยูใ่นฐานข้อมลู 
TCI แต่เป็นวารสารระดบัสถาบนัขึน้ไป จ านวน 4 บทความ” ซึ่งท่ีประชมุเสนอว่าในทางปฏิบตัิมหาวิทยาลยั
ควรจะพิจารณาตวับคุคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญอยา่งแท้จริง 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเกณฑ์การเทียบผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ตามท่ีเสนอ  

 
5.10 การขอเปิดรายวิชาระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology) เป็นภาษาองักฤษ 

 เน่ืองด้วยปัจจุบันมีนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จ านวนเพิ่มขึน้ และพบวา่มีหลายหลกัสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
มิได้จดัสอนเป็นภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology) ซึ่งเป็น
รายวิชาหนึ่งท่ีมีความส าคญั และจ าเป็นส าหรับนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั
ท่ีอาศยักระบวนการหาความรู้ หรือข้อเท็จจริงให้เป็นท่ียอมรับว่าความรู้ท่ีได้มาเป็นท่ีน่าเช่ือถือสามารถน าไปใช้
หรือประยกุต์ใช้ได้เป็นอยา่งดี ตลอดจนบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ส่งผลให้นกัศกึษาชาวตา่งประเทศท่ีเข้าเรียน
ในหลกัสูตรดงักล่าวไม่เข้าใจในเนือ้หาท่ีเรียน และไม่สามารถใช้กระบวนการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ในการนี ้
บณัฑิตวิทยาลยัจึงประสงค์จะขอเปิดรายวิชาระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology) เป็นรายวิชากลาง 
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ท่ีเปิดสอนให้กบันกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาทกุหลกัสตูร ซึง่มีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษโดยแบง่กลุ่ม
การสอนออกเป็น 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และกลุ่มสาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัหลกัสตูรท่ีมี
นกัศกึษาชาวตา่งประเทศแตไ่ม่สามารถจดัสอนรายวิชาดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษได้  บณัฑิตวิทยาลยัจึงเสนอ
ขอเปิดรายวิชา  จ านวน 1 รายวิชา  ดงันี ้

 950-500    ระเบียบวิธีวิจยั    จ านวน   1(1-0-2) 2(1-2-3) 3(3-0-6)  หนว่ยกิต 
 Research Methodology 

 โดยจดัสอนเป็นภาษาองักฤษให้กับนกัศึกษาทุกหลกัสูตร ตัง้แต่ภาคการศึกษาท่ี 2   
ปีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบการขอเปิดรายวิชาระเบียบวิธีวิจยั 
(Research Methodology) เป็นภาษาองักฤษ ตามท่ีเสนอ 

 
5.11 การทบทวนกรอบอตัราก าลงัพนกังานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณแผน่ดนิ ตามแผน

อตัราก าลงัระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 (ครัง้ท่ี 1) 
 ด้วยมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 

พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดว่า “ให้สภาสถาบนัอดุมศกึษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อนัดบัเงินเดือนของต าแหน่ง 
และจ านวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษานัน้ รวมทัง้ภาระหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบของต าแหนง่ และคณุสมบตัเิฉพาะต าแหนง่  

 การก าหนดตามวรรคหนึ่งให้ก าหนดคราวละส่ีปีโดยต้องค านงึถึงความมีประสิทธิภาพ 
ความไมซ่ า้ซ้อน ความประหยดั และต้องสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด” 

 และตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการตอ่เวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2550 “ข้อ 4 ให้สถาบนัอดุมศกึษาโดยความเห็นชอบของสภา
สถาบนัอดุมศกึษาวางแผนอตัราก าลงัระยะ 4 ปี (หรือกว่านัน้) โดยก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์
ความต้องการคณาจารย์เป็นรายวิชาท่ีชัดเจน และน ามาก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ท่ี
ต้องการเป็นรายสาขาวิชาเป็นรายปี”  

 ดงันัน้ เพ่ือให้การบริหารอตัราก าลงัของมหาวิทยาลยัสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติ
ระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัจึงได้
ด าเนินการจดัท ากรอบอตัราก าลงัตามแผนอตัราก าลงัระยะ 4 ปี 
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ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัในคราวประชุมครัง้ท่ี 379 (9/2559) เม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม 
2559 มีมติอนมุตัิกรอบอตัราก าลงัพนกังานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอตัราก าลงัระยะ 4 ปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 รวมทัง้สิน้ 979 อตัรา จ าแนกตามปีงบประมาณ ดงันี ้ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน 462 อตัรา  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 172 อตัรา  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 176 อตัรา  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 169 อตัรา  
และขอให้มหาวิทยาลยัน าเร่ืองดงักล่าวเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาทบทวนเป็น

ประจ าทกุปีนัน้ มหาวิทยาลยัจึงขอเสนอการทบทวนกรอบอตัราก าลงัพนกังานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตามแผนอตัราก าลงั ระยะ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 (ครัง้ท่ี 1) ท่ีสอดคล้องตาม
หลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั จ านวน 874 อตัรา ดงันี ้

1. จ าแนกตามปีงบประมาณ  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน 281 อตัรา  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 243 อตัรา  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 182 อตัรา  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 168 อตัรา  

2. จ าแนกตามประเภทต าแหนง่ ดงันี ้ 
- ต าแหนง่วิชาการ  จ านวน 403 อตัรา  
- ต าแหนง่ปฏิบตักิารวิชาชีพ  จ านวน 471 อตัรา 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ  
 

5.12 ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการแต่งตัง้คณบดี 
พ.ศ. .... 

 ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดคุณสมบตัิ
ของผู้ด ารงต าแหนง่คณบดี ดงันี ้

 มาตรา 38 วรรคหนึง่ (3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารอ่ืนตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลา
ท่ีก าหนดในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

 วรรคสอง นอกจากคณุสมบตัิตามวรรคหนึ่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบนั ผู้อ านวยการส านกั และหวัหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสถาบนั
หรือส านกัต้องมีคณุสมบตัอ่ืิน และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

 และมาตรา 44 วรรคห้า ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการแตง่ตัง้และพ้นจากต าแหนง่คณบดี 
รองคณบดี และผู้ชว่ยคณบดี ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั  
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มหาวิทยาลยัจงึได้จดัท าร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
วิธีการแตง่ตัง้คณบดี พ.ศ. .... ซึ่งคณะท างานกลัน่กรอง  ร่างข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ ในคราวประชมุเม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2560  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยร่างข้อบงัคบัฯ 
ดงักล่าวมีสาระส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณุสมบตัิ คณุสมบตัิอ่ืน และลกัษณะต้องห้าม
ของคณบดี และการด าเนินการสรรหาคณบดี เป็นต้น 

 

 ทัง้นี ้โดยท่ีประชมุได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
 1. หมวด 1 คณะกรรมการสรรหาคณบดี (3) ให้เพิ่มกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคณุวฒุิ จากเดิม “จ านวนสองคน” เป็น “จ านวนสามคน” และเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี ดงันี ้

  (1) อธิการบดี          ประธานกรรมการ 
  (2) รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบการบริหารงานวิทยาเขต 
       ท่ีจะด าเนินการสรรหาคณบดี จ านวนหนึง่คน      เป็นกรรมการ 
  (3) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวนสามคน  เป็นกรรมการ 
  (4) คณบดีจากสว่นงานในมหาวิทยาลยัในสาขานัน้ ๆ  
       หรือใกล้เคียง จ านวนสองคน       เป็นกรรมการ 
  (5) คณบดีจากสถาบนัการศกึษาอ่ืนในสาขานัน้ ๆ  
       หรือใกล้เคียง จ านวนหนึง่คน       เป็นกรรมการ 
  (6) ประธานสภาอาจารย์       เป็นกรรมการ 
  (7) ผู้อ านวยการส านกังานสภามหาวิทยาลยั     เป็นเลขานกุาร 

 2. หมวด 2 ข้อ 6 ควรแยกคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามให้ชดัเจน  
 3. หมวด 3 การด าเนินการสรรหา ข้อ 7 “ข้อ 7 ให้คณะพิจารณาแผนพัฒนาคณะ   

เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของคณะตามกรอบระยะเวลาท่ีคณะก าหนด และใช้ประกอบการพิจารณา
สรรหาคณบดี” ท่ีประชุมเห็นว่าต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม แผนพัฒนาในประเด็นการได้มาซึ่ง
รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหนง่คณบดี ข้อ 3.2 

 4. หมวด 3 ข้อ 10 การเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหนง่คณบดี 
     (2) ผู้ปฏิบตังิานแตล่ะคนในคณะมีสิทธ์ิเสนอคนละ 1 ช่ือ 
     ควรแก้ไขค าวา่ “มีสิทธ์ิ” เป็น “อาจจะ” 
 5. หมวด 3 การด าเนินการสรรหา ข้อ 7 ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี (Candidate) 

ต้องน าเสนอแผนกลยุทธ์ของคณะท่ีจะด าเนินงานใน 4 ปีข้างหน้า เสนอคณะกรรมการสรรหาคณบดีและ
บคุลากรของคณะได้รับทราบโดยอาจจะใช้วิธีการน าเสนอในรูปแบบของการแขวนบนเว็บไซต์ และเปิดโอกาส
ให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นได้ การจัดท าแผนพฒันาคณะควรจดัท า 12 เดือน ก่อนท่ีคณบดีจะหมดวาระ 
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และแผนพฒันาคณะต้องสอดคล้องกบัแผนพฒันา แผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ตลอดจนแผนพฒันาคณะ
ต้องแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า (Progress) และเป็นแผนท่ีท างานร่วมกับคณะอ่ืน ๆ ในสาขาวิชา    
ท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กัน ซึ่งประธานท่ีประชุมขอให้อธิการบดี และรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบเร่ืองดงักล่าวไป
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประเดน็ดงักลา่ว 

 6. หมวด 3 ข้อ 12 วรรคสอง ให้ปรับปรุงแก้ไขการเขียนข้อความจากเดิม “กรณีท่ีสภา
มหาวิทยาลยัไม่ให้ความเห็นชอบช่ือท่ีเสนอมาหรือกรณีคณะกรรมการสรรหาคณบดีเห็นว่าไม่มีผู้ เหมาะสม
ด ารงต าแหน่งคณบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีใหม่    
ตามวิธีการท่ีสภามหาวิทยาลยัเห็นเหมาะสม” เป็น “กรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาคณบดีเห็นว่าไมมี่ผู้ เหมาะสม
ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยไม่ให้ความเห็นชอบช่ือท่ีเสนอมา ให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหนง่คณบดีใหม ่ตามวิธีการท่ีสภามหาวิทยาลยัเห็นเหมาะสม” 

 อนึ่ง ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
คณุสมบตัแิละวิธีการสรรหาคณบดีในระเบียบวาระพิจารณาเชิงนโยบาย จงึขอให้น าความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ
ดงักลา่วไปประกอบพิจารณาจดัท าร่างข้อบงัคบัฯ วา่ด้วยการสรรหาคณบดีด้วย 

 

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้น าข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นของท่ีประชมุไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลยัพิจารณาอีกครัง้หนึง่ ภายในระยะเวลา 1 เดือน 

 
5.13 ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอ านาจ 

และการมอบอ านาจชว่งให้ปฏิบตักิารแทน พ.ศ. .... 
 ตามท่ีพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 49 ก าหนดให้

สภามหาวิทยาลยัออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการรักษาการแทน การมอบอ านาจ และ
การมอบอ านาจชว่งให้ปฏิบตักิารแทน เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดงักลา่ว นัน้ มหาวิทยาลยัจงึได้
จดัท าร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอ านาจ และการมอบอ านาจช่วง
ให้ปฏิบตัิการแทน พ.ศ. .... ซึ่งคณะท างานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ในคราวประชมุเม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยร่างข้อบงัคบัฯ 
ดงักล่าวมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการรักษาการแทน ในกรณีท่ีอธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีวิทยาเขต 
คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการหรือหวัหน้าส่วนงานไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ และการมอบอ านาจและการมอบ
อ านาจชว่งให้ปฏิบตักิารแทน เป็นต้น 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตใิห้มหาวิทยาลยัพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบงัคบัฯ ดงักลา่ว ข้อ 16 วรรคสอง ในประเดน็การมอบอ านาจชว่งให้ปฏิบตักิารแทนให้มีความชดัเจนมาก
ยิ่งขึน้ 
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5.14 ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายพนกังาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. .... 

 ด้วยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้มีระเบียบ ว่าด้วยเคร่ืองแบบพิธีการพนกังานของ 
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2551 ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2551 ซึ่งตอ่มาพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2559 ได้มีผลบงัคบัใช้ โดยมาตรา 75 ก าหนดว่ามหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้มีเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย 
หรือเคร่ืองแตง่กายของนกัศกึษาและผู้ปฏิบตังิานในมหาวิทยาลยัได้ โดยจดัท าเป็นข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา มหาวิทยาลัยจึงได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. .... โดยได้ปรับปรุงจากระเบียบ ว่าด้วยเคร่ืองแบบพิธีการ
พนกังานของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะท างานกลัน่กรองร่างข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งมีสาระส าคญั
เก่ียวกับลักษณะเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลยัส าหรับพิธีการต่าง ๆ ประกอบด้วย เคร่ืองแบบปกติขาว 
เคร่ืองแบบคร่ึงยศ และเคร่ืองแบบเต็มยศ โอกาสการใช้เคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย และลักษณะ
เคร่ืองหมายตา่ง ๆ  เป็นต้น 

 

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิ ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง 

6.1  การแตง่ตัง้กรรมการประจ าสว่นงาน 
มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการประจ าสว่นงาน ดงันี ้
1. การแต่งตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าส่วนงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ตัง้แตว่นัท่ี 28 มิถนุายน 2560 เป็นต้นไป จ านวน 2 ราย ดงันี ้
 1.1 อาจารย์อภิรักษ์  โพธิทพัพะ 
 1.2 อาจารย์ธิดารัตน์  นาคบตุร 

2. การแตง่ตัง้อาจารย์ชยัยา  น้อยนารถ คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าส่วนงาน
คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ ตัง้แตว่นัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

3. การแตง่ตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าส่วนงานคณะวิเทศศกึษา ตัง้แตว่นัท่ี 
1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จ านวน 2 ราย ดงันี ้

 3.1 รองศาสตราจารย์ปรารถนา  กาลเนาวกลุ 
 3.2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วนัจิตรา  โต๊ะหวนัหลง 

4. การแตง่ตัง้อาจารย์ซมัรี  เจ๊ะอารน คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าส่วนงาน
คณะวิทยาการส่ือสาร ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2560 เป็นต้นไป 
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5. การแตง่ตัง้รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์ คณาจารย์ประจ า ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะอตุสาหกรรมเกษตร เป็นกรรมการประจ าสว่นงานคณะสตัวแพทยศาสตร์ ตัง้แตบ่ดันี ้เป็นต้นไป 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.2 การให้ความเห็นชอบหลกัสูตร การปิดหลกัสูตร และการเปล่ียนแปลงช่ือรายวิชาของ
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) ก าหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง 
หรือการยบุรวมหลกัสตูรการศึกษาและรายวิชาส าหรับหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ และทกัท้วงพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาส าหรับหลักสูตรระดบัปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา     
ให้ความเห็นชอบ นัน้ 

สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชมุครัง้ท่ี 17(3/2560) เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสตูร การปิดหลกัสตูร และการเปล่ียนแปลงช่ือรายวิชา ดงันี ้  

1. เห็นชอบหลกัสตูรระดบัปริญญาโท จ านวน 5 หลกัสตูร ดงันี ้
 1.1 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
 1.2 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
 1.3 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
 1.4 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร  

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  
 1.5 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง (หลกัสตูร

นานาชาต)ิ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
2. เห็นชอบการปิดหลกัสตูรระดบัปริญญาโท คือ หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการวิจยัทางทนัตแพทยศาสตร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
3. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงช่ือรายวิชา 

เดมิ เปล่ียนแปลงเป็น 
830-501 ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท่ีดนิ 
              และการจดัการ   3(3-0-6) หนว่ยกิต      
              (Land Resource Degradation and  

 Management) 

830-501 ความเส่ือมโทรมของดนิ  
              และการจดัการ       3(3-0-6) หนว่ยกิต 

 (Soil Degradation and Management) 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
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6.3  การให้ความเห็นชอบและอนมุตัิหลกัสตูร และการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูร    
คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสภาวิทยาเขตตรัง 

ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) ก าหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง 
หรือการยบุรวมหลกัสตูรการศึกษาและรายวิชาส าหรับหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ และทกัท้วงพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาส าหรับหลักสูตรระดบัปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา    
ให้ความเห็นชอบ นัน้ 

สภาวิทยาเขตตรัง ในคราวประชุมครัง้ ท่ี 18 (4/2560) เมื่อวนัที่ 4 กนัยายน 2560   
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรของคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี ดงันี ้

1. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูร จ านวน 2 หลกัสตูร ดงันี ้
 1.1 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลกัสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554  คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร   
ปีการศกึษา 2559 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
ปีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

อาจารย์ศภุโชค สขุเกษม* 
 

คงเดมิ* 
เป็น ประธานหลกัสตูร 

อาจารย์จไุรรัตน์  พทุธรักษ์* 
 

คงเดมิ* 
เป็น เลขานกุารหลกัสตูร 

อาจารย์ธวทัชยั  สวุรรณพงค์ คงเดมิ 
อาจารย์บญุจิรา  มากอ้น 
 

 

อาจารย์กิตติศกัดิ ์ แก้วนิลประเสริฐ 
คณุวฒุิ :  - วท.ม. (การพฒันาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ),  
                 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552 
               - บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),  
                 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2547 

อาจารย์สิปปกานต์  กลดัสวสัดิ์ คงเดมิ 

          หมายเหต ุ* อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
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 1.2 หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชี หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ ทัง้นี ้ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1/2560 เป็นต้นไป   

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร   
ปีการศกึษา 2559 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
ปีการศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

อาจารย์ก่ิงกนก  รัตนมณี* 
 

คงเดมิ* 
เป็น ประธานหลกัสตูร 

อาจารย์ผกาแก้ว  พรหมศริิ* 
 

คงเดมิ* 
เป็น เลขานกุารหลกัสตูร 

อาจารย์จิรวฒัน์  สินไชย คงเดมิ 
อาจารย์นิพฒัน์  โพธ์ิวิจิตร คงเดิม 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภทัรพงศ์  เจริญกิจจารุกร 
 

อาจารย์รัชนี  ชมุนิรัตน์ 
คณุวฒุิ :  - บธ.ม. (การบญัชี),   
                 มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2553 
               - บธ.บ. (การบญัชี),  
                 มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2550 

     หมายเหต ุ* อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

2. เห็นชอบหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี จ านวน 2 หลกัสตูร ดงันี ้
 2.1 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจดัการ หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560  คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 
 2.2 หลกัสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลกัสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.4  การให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร
ของสภาวิทยาเขตปัตตานี 

ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) ก าหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิด การปรับปรุง                                                                                                                                    
หรือการยบุรวมหลกัสตูรการศึกษาและรายวิชาส าหรับหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ และทกัท้วงพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาส าหรับหลักสูตรระดบัปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา    
ให้ความเห็นชอบ นัน้ 
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สภาวิทยาเขตปัตตานี โดยมติเวียน เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบ

การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ระดบัปริญญาตรี ดงันี ้

ประจ าปีการศกึษา 2558 จ านวน 1 หลกัสตูร คือ 

1. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

ประจ าปีการศกึษา 2559 จ านวน 4 หลกัสตูร คือ 

1. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง หลกัสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 

2. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย หลกัสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 

3. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษามลาย ูหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

4. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาสงัคม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 

 

6.5  ขอปรับปรุงแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 382(2/2560) เม่ือวนัท่ี 

18 กมุภาพนัธ์ 2560 เฉพาะระเบียบวาระท่ี 5.1 

ตามท่ีท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัได้มีมติรับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั 

ครัง้ท่ี 382 (2/2560) เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วนัน้ เน่ืองจากในรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว     

ในระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 5.1 เร่ืองการเสนอช่ือผู้ เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งนายกสภา

มหาวิทยาลยั ปรากฏว่ามีการบนัทึกข้อเท็จจริงยงัไม่ครบถ้วน กรณีประธานท่ีประชมุได้ออกจากห้องประชุม

และไม่ได้ร่วมพิจารณาในวาระดงักล่าว ดงันัน้ จึงขอเสนอแก้ไขรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั  ครัง้ท่ี 

382(2/2560) เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะระเบียบวาระท่ี 5.1 เร่ืองการเสนอช่ือผู้ เหมาะสมท่ีจะ

ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั โดยให้เพิ่มเติมข้อความ  “ก่อนเร่ิมด าเนินการตามระเบียบวาระท่ี 5.1 

การแตง่ตัง้นายกสภามหาวิทยาลยั ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา ประธานท่ีประชุมได้ออกจากห้องประชุม 

ตอ่จากนัน้ ศาสตราจารย์นกัสิทธ์ ควูฒันาชยั ประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั ได้ด าเนินการ

ตามระเบียบวาระดงักลา่ว” 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  ม.อ. เพ่ือชมุชนเข้มแข็ง โครงการยา่นตาขาวโมเดล 

วิทยาเขตตรังได้น าเสนอโครงการย่านตาขาวโมเดล ซึ่งเป็นชดุงานวิจยัภายใต้โครงการ
บริการวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคประชาชนในพืน้ท่ีอ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรัง ภายใต้การสนบัสนนุงบประมาณ
จากหน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งบประมาณเงินแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2560 โดยในปีงบประมาณ 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ด าเนินโครงการวิจยั
เชิงส ารวจรวมทัง้สิน้ 6 โครงการ ประกอบด้วย การส ารวจข้อมลูพืน้ฐานสภาพภูมิอากาศ ภมูิประเทศ ชาตพินัธุ์ 
ประเพณีวัฒนธรรม และอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการพัฒนาเมืองย่านตาขาวในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา การส ารวจ
แหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีเทศบาลต าบลย่านตาขาว  การส ารวจรังวดัสถาปัตยกรรมท่ีคงไว้ซึ่ง 
ภมูิปัญญาท้องถ่ินและควรคา่แก่การอนรัุกษ์  การค้นหาอตัลกัษณ์ของพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมท่ีแสดงวิวฒันาการ
ตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนัของอ าเภอย่านตาขาว  การส ารวจความต้องการพืน้ฐานของบ้านพกัอาศยัร่วมกบัคนพิการ
ในอ าเภอยา่นตาขาว และการส ารวจความเป็นไปได้ของเส้นทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรมในเขตพืน้ท่ี
เทศบาลต าบลยา่นตาขาว  

 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้มีข้อเสนอแนะวา่มหาวิทยาลยัควรมีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่พืน้ท่ี ดงันัน้ 
โครงการตรังศกึษาของวิทยาเขตตรังควรพิจารณาขยายการด าเนินการในประเด็นของการศกึษาปัญหาในพืน้ท่ี 
โดยให้คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาวิจัยระยะสัน้ร่วมกับคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กบัพืน้ท่ี 
รวมถึงปัญหาภายในของมหาวิทยาลยั เชน่ ปัญหาของนกัศกึษาท่ีเกิดจากสภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 

ท่ีประชมุรับทราบ และประธานท่ีประชมุได้ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยัทกุทา่น
ไปเย่ียมชมโครงการยา่นตาขาวโมเดล อ าเภอยา่นตาขาว หลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ 

 
7.2  สรุปรายงานประจ าปี 2559 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2559 โดยในปีท่ีผ่านมา 
มหาวิทยาลยัมีผลการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจยั ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม ด้านการประกนัคณุภาพ และด้านการบริหารจดัการ และมีข้อมลูผลงานมหาวิทยาลยัท่ีด าเนินการ
อยา่งตอ่เน่ือง และข้อมลูสารสนเทศหลกัสตูร/สาขาวิชาของทกุวิทยาเขต 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 




