
รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 382(2/2560) 

วนัเสาร์ท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2560  
ณ ห้องประชมุ 210  ส านกังานอธิการบดี  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ด้วยระบบ Teleconference ณ ห้องประชมุทางไกลส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กรุงเทพฯ 
---------------------------------- 

 
ผู้มาประชมุ 

1. นายชวน  หลีกภยั     ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา   นายกสภามหาวิทยาลยั 
3. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั   อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
4. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
7. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
8.  นายวิจิตร  ณ ระนอง     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
9. ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
10. นายสราวธุ  เบญจกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
11. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
12. อธิการบดี      กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ชศูกัดิ์  ลิ่มสกลุ 
13. รองอธิการบดี                 กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวฒันา 
14. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้วประดบั 
15. รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั    

อาจารย์บญุประสิทธ์ิ  กฤตย์ประชา 
16. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   กรรมการสภามหาวิทยาลยั    

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์ 
17. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

วิทยาเขตปัตตานี 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง 
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18. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั           
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา 

19. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์บดนิทร์  แวลาเตะ 
20. รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ 
21. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐัวิทย์  พจนตนัติ 

22. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภเูก็ต  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะวิเทศศกึษา 
รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู 

23. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

24. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั          
รองศาสตราจารย์อดุมผล  พืชน์ไพบลูย์  

25. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สรุจิตร  ทีฆสกลุ 
รองคณบดีฝ่ายพฒันาบคุลากรและกิจการพิเศษ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

26. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกรินทร์  สงัข์ทอง 

27. คณบดีคณะแพทยศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พฒุิศกัดิ ์ พทุธวิบลูย์  

28. คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน 

29. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บษุบง  ชยัเจริญวฒันะ 

30. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวีศกัดิ ์ นิยมบณัฑิต 

31. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิริรัศมิ์  ป่ินสวุรรณ 
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32. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต 

33. คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ 

34. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม 

35. อาจารย์วรพงษ์  อศัวเกศมณี 
รองคณบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษาและองค์กรสมัพนัธ์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

36. คณบดีคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศกัดิ์ 

37. คณบดีคณะศลิปศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กานดา  จนัทร์แย้ม 

38. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธนา  เพ็งแจม่ 
รักษาการในต าแหนง่รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีเทคนิคการแพทย์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

39. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กสุมุา  กใูหญ่ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร  กรรมการสภามหาวิทยาลยั       

40. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ 

41. อาจารย์นิตยา  อมัรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  

42. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุอารี  วิบลูย์พงศ์ 

43. อาจารย์ธีรวฒัน์  ขวญัใจ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะนิตศิาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 



 

- 4 - 
 

44. คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกลุ 

45. คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สชุาดา  ทิพย์มนตรี      

46. รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกลุ 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

47. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภยั 

48. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ 

49. รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

50. ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ยโูซะ  ตาเละ 

51. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์นิทศัน์  เพราแก้ว 

52. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนภเูก็ต   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ 

53. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วนัวิสาข์  ธรรมมานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

54. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สทุธิศกัดิ์  ดือเระ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

55. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกือ้กลู  สนุนัทเกษม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

56. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วราย ุ บญุปกครอง กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

57. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษา              กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกลุ 

58. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 
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59. หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 

60. หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นายทวาทศ  สวุรรณโร 
 

ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
2. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

นายบญัญัต ิ จนัทน์เสนะ 
6. รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา     กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์จฑุามาส  ศตสขุ 
7. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และศษิย์เก่าสมัพนัธ์  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สพุจน์  โกวิทยา 

8. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลยั               
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภทัร  อยัรักษ์ 

9. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบตัิ 

10. รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ภวูดล  บตุรรัตน์ 

11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

12. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พนัธ์  ทองชมุนมุ 

13. ผู้อ านวยการกองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางสวุิมล  คงพล 

 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตัิ      หวัหน้าผู้ตรวจสอบ หนว่ยตรวจสอบภายใน 
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2. นางนิษณา  เหมกลุ      ผู้อ านวยการกองคลงั 
3. นายแดง  โฉมทอง      ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา 
4. นางสาววนิดา  ตนัตธิรรมภษิูต      ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
5. นายเริงศกัดิ ์ ธรานเุวชน์     รักษาการหวัหน้างานบริหารงานบคุคล  
      กองการเจ้าหน้าท่ี 

 

เร่ิมประชมุเวลา 09.20 น. 
เม่ือครบองค์ประชมุแล้ว  ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลยั ประธาน

ท่ีประชมุกลา่วเปิดประชมุ ตอ่จากนัน้ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
1.1  กรรมการท่ีขอลาประชมุ 

ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่การประชมุสภามหาวิทยาลยัในครัง้นีมี้กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ทรงคณุวฒุิขอลาการประชมุ จ านวน 4 ราย ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
2. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ 
3. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์ 
4. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 381(1/2560) เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2560 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  ผลการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลกและแผนกลยทุธ์การขบัเคล่ือนอนัดบัมหาวิทยาลยัโลก 

มหาวิทยาลยัได้น าเสนอข้อมลูการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลก ซึง่จากผลการจดัอนัดบั
พบว่าในช่วง 2014-2016 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มล าดับท่ี 701+         
มาโดยตลอด แต่เม่ือดูคะแนนรวมพบว่าลดลงอย่างต่อเน่ืองทุกปี ซึ่งเม่ือแยกพิจารณาตวัชีว้ัดทัง้ 6 ด้าน 
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พบว่าในปี 2016 มีคะแนนลดลงเกือบทกุด้าน ยกเว้น Academic Reputation ท่ีได้คะแนนเพิ่มขึน้จากปี 2015 
1.4 คะแนน 

ด้าน Employer Reputation คะแนนตกจากปี 2014 และ 2015 อย่างเห็นได้ชัด    
โดยในปี 2016 มีคะแนนต ่ากวา่ปี 2015 อยู ่2.6 คะแนน 

ด้าน Citations per Faculty ถึงแม้ว่าจ านวนการถูกอ้างอิงของงานวิจยัของมหาวิทยาลัย
จะเพิ่มขึน้ในช่วงรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา แตเ่ม่ือคิดเป็นคะแนนจากการเปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน มีคะแนน
ลดลง 1.5 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอตัราการเพิ่มขึน้จ านวนการถูกอ้างอิงของงานวิจัยของมหาวิทยาลัย   
ยงัน้อยกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ 

ด้าน Faculty Student คะแนนลดลงอย่างตอ่เน่ืองทกุปีจากปี 2014 เน่ืองจากจ านวน
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเพิ่มขึน้ทุกปี โดยในปี 2016 มีคะแนนลดลงจากปี 2015  5.9 คะแนน และลดลง
จากปี 2014 ถึง 11.2 คะแนน 

ด้าน International Faculty เน่ืองจากมีจ านวนอาจารย์ต่างชาติลดลงในปี 2016     
จงึท าให้มีคะแนนลดลง 4.6 คะแนน 

ด้าน International Students ในปี 2016 มีคะแนนลดลงจากปี 2015 คิดเป็น 0.4 คะแนน 
ถึงแม้ว่าจ านวนนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลยัจะเพิ่มขึน้ แต่จ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรีก็เพิ่มสูง  
ขึน้ด้วย จงึท าให้สดัสว่นของนกัศกึษาตา่งชาตเิพิ่มขึน้เพียง 0.1% เทา่นัน้ 

จากข้อมูลดงักล่าวจะเห็นได้ว่าจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปีนี ้คือ
ช่ือเสียงในด้านของผู้ ใช้บณัฑิตท่ีมีคะแนนลดลงจากปีก่อน ๆ อย่างเห็นได้ชดั ท่ีเป็นปัญหาหลกั ๆ คือในด้าน
ของจ านวนอาจารย์และจ านวนนักศึกษา ท าให้มีอัตราส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์เป็น 17:1 ซึ่งสูงกว่า
คา่เฉล่ียโลกเป็นอย่างมาก ซึ่งคา่เฉล่ียโลกประมาณ 10:1 และโดยเฉพาะจ านวนอาจารย์ตา่งชาติ ซึ่งมีอยู่แค ่
3.3% เท่านัน้ ในขณะท่ีค่าเฉล่ียโลกอยู่ท่ี 18% ในส่วนของจ านวนนักศึกษานัน้ สัดส่วนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี ในขณะท่ีสัดส่วนของบัณฑิตศึกษาลดลงทุกปี ซึ่งถ้าหาก
ต้องการเพิ่มจ านวนงานวิจยันัน้ ควรจะต้องเพิ่มจ านวนบณัฑิตศกึษาโดยเฉพาะนกัศกึษาระดบัปริญญาเอก 
และลดจ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยในส่วนของนกัศึกษาต่างชาตินัน้ ปัจจุบนัมีแค่ 0.8% เท่านัน้ 
ในขณะท่ีคา่เฉล่ียโลกอยูท่ี่ 16% 

ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการเพิ่มอันดับ
มหาวิทยาลยัโลก ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) ดงันี ้
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ประเดน็กลยุทธ์ที่ 1: การสร้าง Reputation ของมหาวิทยาลัย  

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดัหลกั 
เปา้หมาย 4 ปี 
2560-2563 

2560 2561 2562 2563 แผนงาน 

มหาวิทยาลยัมี
ช่ือเสียงในด้าน
การเรียนการสอน
และงานวิจยัใน
ระดบันานาชาติ 

คะแนนด้าน
Reputation 
ใน QS 
Ranking 

ไมน้่อยกวา่ 18 
คะแนน จากคะแนน
เตม็ 50 คะแนน 
(ปัจจบุนั 10 คะแนน) 

12 14 16 18 1. การเข้าร่วม QS Stars 
2. การจดั International   
    Conference 
3. การเข้าร่วมและ         
    การออกบธูท่ี QS   
    Conference ของผู้บริหาร 
4. การประชาสมัพนัธ์เร่ือง 
    การเรียนการสอนและ 
    งานวิจยัในส่ือตา่ง ๆ 

 

ประเดน็กลยุทธ์ที่ 2: การเพิ่มจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดัหลกั 
เปา้หมาย 4 ปี 
2560-2563 

2560 2561 2562 2563 แผนงาน 

จ านวนนกัศกึษา
ระดบั
บณัฑิตศกึษา
เพิ่มขึน้ในแตล่ะปี 

จ านวน
นกัศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา 

เพิ่มจ านวน
บณัฑิตศกึษาท่ี
รับเข้าเป็น 5,000 คน 
(ปัจจบุนั 3,389 คน 
ป.เอก 934 คน) 

3,700 

(ป.เอก 
1,110) 

4,100 
(ป.เอก 
1,230) 

4,500 
(ป.เอก 
1,350) 

5,000 
(ป.เอก 
1,500) 

1. การเพิ่มจ านวน 
    นกัศกึษาระดบั 
    บณัฑิตศกึษา  
    โดยวิธีพิเศษ 
2. Module System 
3. การจดัการศกึษา 
    ส าหรับผู้ ร่วมเรียน 
    ภายนอก 
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ประเดน็กลยุทธ์ที่ 3: การลดจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดัหลกั 
เปา้หมาย 4 ปี   
2560-2563 

2560 2561 2562 2563 แผนงาน 

นกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี     
มีจ านวนลดลง 

จ านวนนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี 

ลดจ านวน
นกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี     
ท่ีรับเข้าเป็น 
30,000 คน 
(ปัจจบุนั 
36,022คน) 

34,500  33,300  31,500  30,000  ก าหนดเป็นนโยบาย
ของมหาวิทยาลยัในการ 
1. การจดัการหลกัสตูร     
    ท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน 
2. การจดัการหลกัสตูร 
    ท่ีบณัฑิตมีอตัราการ 
    ได้งานท าต ่า  
    (ต ่ากวา่ 60%) 
3. การจดัการหลกัสตูร     
    ท่ีมีความซ า้ซ้อน 

 

ประเดน็กลยุทธ์ที่ 4: การเพิ่มจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ 

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดัหลกั 
เปา้หมาย 4 ปี 
2560-2563 

2560 2561 2562 2563 แผนงาน 

ผลงานวิจยั
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
นานาชาตมีิ
จ านวนเพิ่มขึน้ 

จ านวน
ผลงานวิจยั
ตีพิมพ์ในฐาน 
Scopus 

จ านวนผลงานวิจยั
ตีพิมพ์ในฐาน 
Scopus เพิ่มขึน้
เป็น 1,500 เร่ือง/ปี 
(ปัจจบุนั 844 เร่ือง
ในปี 2559) 

950  1,133  1,316  1,500  1. การบงัคบัใช้ TOR ของ  
    แตล่ะคณะตามแนวนโยบาย  
    ของมหาวิทยาลยั 
2. การ Reorganize      
    ส านกัวิจยัและพฒันา      
    ให้เจ้าหน้าท่ีมีความใกล้ชิด 
    และเข้าถึงนกัวิจยัให้มากขึน้ 
3. ผอ.ส านกัวิจยัและพฒันา 
    เข้าร่วมวิเคราะห์งานวิจยั 
    รายคณะ 
4. Manuscript writing camp  
    ส าหรับนกัวิจยัรุ่นใหมแ่ละ   
    รุ่นกลาง 20% ของแตล่ะคณะ 
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ประเดน็กลยุทธ์ที่ 5: การเพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติ 

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดัหลกั 
เปา้หมาย 4 ปี      
2560-2563 

2560 2561 2562 2563 แผนงาน 

นกัศกึษาตา่งชาติ
มีจ านวนเพิ่มขึน้ 

จ านวนนกัศกึษา
ตา่งชาติท่ีเรียน
เตม็เวลา 

จ านวนนกัศกึษา
ตา่งชาตเิพิ่มขึน้
เป็น 600 คน 
(ปัจจบุนั 326 คน) 

395 463 532 600 1. การเพิ่มหลกัสตูร  
    นานาชาต ิทัง้ระดบั   
    ปริญญาตรีและ  
    บณัฑิตศกึษา 
2. การเพิ่มหลกัสตูร  
    Double degree 
3. การคดิคา่เทอมของ 
    นกัศกึษาตา่งชาตใินสาย 
    มนษุยศาสตร์และ 
    สงัคมศาสตร์ให้ต ่ากวา่ 
    สายวิทยาศาสตร์ 

 

ประเดน็กลยุทธ์ที่ 6: การเพิ่มจ านวนอาจารย์ต่างชาต ิ

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดัหลกั 
เปา้หมาย 4 ปี 
2560-2563 

2560 2561 2562 2563 แผนงาน 

อาจารย์ตา่งชาต ิ 
มีจ านวนเพิ่มขึน้ 

จ านวนอาจารย์
ตา่งชาติท่ีท างาน
เตม็เวลา 

จ านวนอาจารย์
ตา่งชาตเิพิ่มขึน้
เป็น 200 คน 
(ปัจจบุนั 76 คน) 

80 120 160 200 1. การจ้างอาจารย์ตา่งชาติ 
    ท่ีเกษียณอายรุาชการแล้ว 
2. การเพิ่มคา่จ้างให้กบั  
    อาจารย์ตา่งชาต ิ 
    โดยเฉพาะวิทยาเขต 
    ปัตตานีซึง่เป็นพืน้ท่ีเส่ียง 
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ประเดน็กลยุทธ์ที่ 7: การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดัหลกั 
เปา้หมาย 4 ปี       
2560-2563 

2560 2561 2562 2563 แผนงาน 

มีฐานข้อมลูกลาง
ของมหาวิทยาลยั 

ฐานข้อมลูระบบ
สารสนเทศ 

มีฐานข้อมลู
ระบบสารสนเทศ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

- - - - จดัท าฐานข้อมลู        
ระบบสารสนเทศโดย
คณะกรรมการเช่ือมโยง
ฐานข้อมลูระบบสารสนเทศ 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้อธิการบดีน าข้อเสนอแนะ

และความคดิเห็นของท่ีประชมุไปพิจารณาด าเนินการ  ดงันี ้
1. การลดจ านวนนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรี 
    จากแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตักิารเพิ่มอนัดบัมหาวิทยาลยัโลกในประเด็นกลยทุธ์

ท่ี 3 มหาวิทยาลยัจะลดจ านวนนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี นัน้ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิหลายท่าน
มีความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดตัง้ขึ น้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษา      
แก่ประชาชนในภาคใต้ เพราะฉะนัน้มหาวิทยาลยัไม่ควรจะลดจ านวนนกัศึกษา แต่ควรจะเปิดโอกาสให้คน 
ในภาคใต้ได้มีสถานท่ีเรียนมากขึน้ 

2. การพฒันาประเทศกบัการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั 
    การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นเร่ืองส าคัญซึ่งมีทัง้ข้อดี และข้อเสีย แต่เร่ือง           

ท่ีมหาวิทยาลัยมีผลงานช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองมีความส าคญักว่าการท่ีมหาวิทยาลัย
ได้รับการจดัอนัดบัในระดบัสงู ๆ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลยัไม่อยู่ในอนัดบัโลกท่ีสงูมากนกั แตเ่ป็นสถาบนัท่ีได้รับการ
ยกย่องจากคนในประเทศว่า เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือสงัคม และมีบริการจิตสาธารณะท่ีดี 
มหาวิทยาลยัควรจะมีความภาคภูมิใจ เพราะฉะนัน้มหาวิทยาลยัต้องพิจารณาในประเด็นนีอ้ย่างรอบคอบ 
เพราะการมุ่งจดัอนัดบัอาจจะเกิดประโยชน์และผลดีกับประเทศชาติบ้านเมือง หากสามารถจดัท าโครงการ   
ท่ีสนองความต้องการของพืน้ท่ีได้ด้วย 

    มหาวิทยาลยัไม่ควรให้ความส าคญักบัการจดัอนัดบัมากเกินไป หากจะด าเนินการ
เพ่ือเพิ่มอันดับ มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาให้ชัดเจน เน่ืองจากมีต้นทุนจ านวนมาก ต้องท าพืน้ฐานให้ดี             
แตอ่ยา่งไรก็ตามมหาวิทยาลยัต้องไมลื่มภารกิจท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลยัภมูิภาค 

3. การให้ความส าคญัและคณุคา่ Brand ความเป็นมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

    มหาวิทยาลยัจะประสบผลส าเร็จได้ต้องมีทรัพยากร (Resource) ท่ีดี มีนกัศกึษาท่ีดี             
มีผลงานวิจัยจ านวนมาก ท าอย่างไรท่ีท าให้สงัคมภายนอกรับรู้ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีคุณภาพ   
ถ้ามีโอกาสจะเลือกมาเรียนท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัต้องให้ความส าคญักบัคณุคา่ของ Brand 
คณุคา่ทางความรู้สึกสามารถสร้างได้ มหาวิทยาลยัต้องสร้างช่ือเสียงให้ดีขึน้เร่ือย ๆ และต้องมีกลไกท่ีจะท าให้
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บุคคลภายนอกได้เห็นวิธีการศึกษาของมหาวิทยาลยัได้มากขึน้ หรือให้ภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วม ดงันัน้ 
มหาวิทยาลยัต้องเปิดมากขึน้ 

4. วิจยั และระบบสารสนเทศงานวิจยั 
    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลยัภูมิภาค ทิศทางการวิจยัต้องชดัเจน

และเป็นงานวิจยัท่ีเกิดประโยชน์กบัภาคใต้ และการพฒันาภูมิภาค มหาวิทยาลยัควรจดัท าโครงการวิจยัท่ีเป็น
โครงการใหญ่ เป็นงานวิจยัท่ีมีผลกระทบ (impact) ตอ่สงัคม มีความยัง่ยืน เป็นความร่วมมือจากหลายคณะ/
หนว่ยงาน ตลอดจนควรจะร่วมกบัหนว่ยงานภายนอก 

    ในการจดัสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมงานวิจัยเป็นเร่ืองส าคญั มหาวิทยาลัยต้อง
ตัง้เป้าหมายท่ีชดัเจน มีการสนบัสนุนงบประมาณอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศ (Information) งานวิจัยให้เป็นระบบท่ีดี สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สงัคม
รับรู้ได้ ตลอดจนควรพิจารณาปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัให้เข้าถึงข้อมูลตา่ง ๆ ท่ีมีความส าคญั เช่น 
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิจยัอ่ืนได้ 

    งานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ยังเป็นจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไข จึงควรจะมีการจัดท า      
เป็นเครือข่ายวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ โดยศาสตราจารย์ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคณุวฒุิ รับท่ีจะน าเร่ืองดงักลา่วไปพิจารณา 

5. การบริหารและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
    มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบท่ีเอือ้ให้ อาจารย์ท่ีเก่ง ๆ สามารถท างานต่อใน

มหาวิทยาลยัได้หลงัจากเกษียณอายรุาชการแล้ว การพฒันาอาจารย์โดยส่งเสริมให้อาจารย์ของมหาวิทยาลยั
ไปศกึษาตอ่ จะเกิดประโยชน์และเกิดผลดีในระยะยาว และมีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีสะท้อนผลงาน  

6. การปรับใช้และขบัเคล่ือนอยา่งเหมาะสม 
    มหาวิทยาลัยมีหลายเป้าหมาย หากจะเน้นเป้าหมายการจัดอันดับอย่างเดียว   

ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ประเด็นส าคญัของ World Ranking คือ การพฒันาคณุภาพส าหรับกลยทุธ์ท่ีเลือก
ไมจ่ าเป็นต้องเหมือนกนัทกุคณะ/หนว่ยงาน/วิทยาเขต  

7. ข้อสงัเกตวา่ด้วยเร่ืองรายได้ของประเทศกบัผลการจดัล าดบัมหาวิทยาลยั 
    จากข้อมูลจะพบว่ามหาวิทยาลยัท่ีอยู่ในระดบั Top ส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีร ่ารวย           

ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยท่ีเป็นประเทศมีรายได้ปานกลาง อย่างไรก็ตามหลายประเทศท่ีมหาวิทยาลัย      
มีอันดับอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลกจ านวนมาก แต่สภาพเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ดีเท่ากับประเทศ           
ท่ีมหาวิทยาลยัอยูใ่นอนัดบัท่ีไมส่งู 

8. การพิจารณาทบทวนแผนกลยทุธ์ขบัเคล่ือนอนัดบัมหาวิทยาลยั 
    เน่ืองจากเร่ืองแผนกลยุทธ์การขับเคล่ือนอันดับมหาวิทยาลัยโลกเป็นเร่ือง ท่ีมี

ความส าคญั จึงควรจะมีการพิจารณาทบทวน (Retreat) ในเร่ืองนี ้ซึ่งนอกจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัแล้ว
ควรจะเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้องและมีความสนใจได้เข้าร่วมในการพิจารณาทบทวนดงักล่าวด้วย     
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ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณา 
5.1  การเสนอช่ือผู้ เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลยั 

ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั
ได้ชีแ้จงขัน้ตอนการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั ซึง่ตามพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2559  มาตรา 20 ก าหนดให้มีสภามหาวิทยาลยั และโดยมตสิภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราว
ประชุมครัง้ท่ี 376(6/2559) เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559 ได้ออกข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 379(9/2559) เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2559  ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั ประกอบด้วยศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั เป็นประธาน
กรรมการ  ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว  ประธานสภาอาจารย์  ประธานสภาพนกังาน  นายกสมาคมศิษย์เก่า  
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ประธานสภาอาจารย์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นกรรมการ  ผู้ อ านวยการกองกลาง  เป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ 
ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลยั ดงันี ้

1. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 เพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ 

2. จากการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี 1/2559     
เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมดงักล่าวได้มีมติเห็นชอบท่ีจะเปิดโอกาสให้บุคลากรของส านักงาน
อธิการบดีได้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลยั แตเ่น่ืองจากตามความในข้อบงัคบัฯ 
วา่ด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 ข้อ 9(2) ไม่ได้ก าหนดให้ส านกังานอธิการบดีเป็นผู้ มีสิทธิ
เสนอช่ือนายกสภามหาวิทยาลยั คณะกรรมการฯ จงึเสนอขอปรับปรุงข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 ข้อ 9(2) โดยให้เพิ่มเติม ส านกังานอธิการบดีและส านกังานวิทยาเขต มีสิทธิเสนอช่ือ
ผู้ สมควรด ารงต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ท่ี 
380(10/2559) เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559  มีมตเิห็นชอบตามท่ีเสนอ 

3. จดัท าหนงัสือให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั โดยให้
มีการเสนอช่ือพร้อมทัง้ให้เสนอรายละเอียดประวตัิ ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสมอ่ืน ๆ  รวมทัง้
เหตผุลสนบัสนนุวา่เป็นผู้ เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั โดยส่งช่ือให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณา ภายในวนัท่ี 23 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. (ตามความในข้อ 9 ของข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลยั) 

  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลยัเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลยั 
ได้คนละ 1 ช่ือ 
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  (2) คณะ วิทยาลยั สถาบนั ส านกัและส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลยั สถาบนั หรือส านกัเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลยั สว่นงานละ 1 ช่ือ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีส่วนงานใดมีคณะกรรมการประจ าสว่นงาน ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานนัน้ประชมุร่วมกนั
เพ่ือเสนอช่ือตามมตขิองคณะกรรมการประจ าสว่นงาน 

  (3) สภาอาจารย์ เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ 
  (4) สภาพนกังาน เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ 
  (5) สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ 
4. ส านกังานอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขต

สรุาษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลยัแหง่ละ 1 ช่ือ 
5. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครัง้ท่ี 2 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือพิจารณา

กลัน่กรองรายช่ือผู้ ท่ีได้รับการเสนอให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยัให้เหลือเพียง 1 ช่ือ โดยมีรายช่ือ
ผู้ได้รับการเสนอทัง้หมดจ านวน 6 ช่ือ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณารายช่ือผู้ เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลยัจากรายช่ือท่ีได้รับการเสนอ  ซึ่งท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยัพิจารณาแล้ว 
มีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลา เป็นผู้ เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง  
นายกสภามหาวิทยาลยั 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์จรัส  
สวุรรณเวลา ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั  ซึง่ประธานกรรมการสรรหาฯ จะทาบทาม และมหาวิทยาลยั
ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ตอ่ไป 

 

5.2  การแตง่ตัง้คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร 

ประกอบด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ  ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์  
รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ
ส่ือสาร และน าเสนอผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการส่ือสารต่อสภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ   
ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาฯ ตามล าดบั ดงันี ้

  1. คณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะวิทยาการส่ือสาร 
เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 
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  2. ออกหนังสือแจ้งหวัหน้าหน่วยงาน จ านวน 4 หน่วยงานในคณะวิทยาการส่ือสาร 
คือ  ส านกังานคณะวิทยาการส่ือสาร หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและ
สร้างสรรค์ส่ือ) เพ่ือจดัด าเนินการให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้ ท่ีเทียบเท่าข้าราชการ
ระดับปฏิบัติการหรือระดบัปฏิบัติงาน ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร หน่วยงานละไม่เกิน 3 ช่ือ พร้อมทัง้คดัเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูล 
การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการส่ือสารต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 2 คน (ผู้ ท่ีจะมาให้ข้อมูล
ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงาน 1 คน และผู้ แทนหน่วยงานละ 2 คน) แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอต่อ
อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 

  3. แจ้งให้ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้ท่ีเทียบเท่าข้าราชการ
ระดบัปฏิบตัิการหรือระดบัปฏิบตัิงานท่ีปฏิบตัิงานในคณะวิทยาการส่ือสาร ซึ่งประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสม
จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร ให้เสนอช่ือได้โดยตรงตอ่อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ 
จ านวน 1 ช่ือ หากผู้ ท่ีสมัครใจมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสรรหาฯ (นอกเหนือจากหัวหน้าหน่วยงานหรือ
ผู้แทนหน่วยงาน) ให้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อกัษรในแบบฟอร์มเสนอช่ือต่ออธิการบดี ประธาน
กรรมการสรรหาฯ ภายในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 

  4. แจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั หากประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร เสนอช่ือคนละ 1 ช่ือ ภายในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559  

  5. คณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นบคุลากรภายในประชมุเพ่ือพิจารณารายช่ือผู้ ท่ีจะเชิญ
มาสนทนาต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร และเวียนวาระการประชมุให้คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอก
พิจารณา ซึง่มีจ านวน 3 ราย มาสนทนากบัคณะกรรมการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559 

  6. ออกหนงัสือเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วมาสนทนา 
โดยแจ้งให้ผู้ ท่ีจะตอบรับการสนทนาจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับแนวคิด นโยบาย แผนการด าเนินงานและ  
แนวทางการบริหารคณะ เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดย
ก าหนดให้แจ้งการตอบรับภายในวนัท่ี 10 มกราคม 2560 ซึ่งมีผู้ตอบรับการเชิญมาสนทนา จ านวน 1 ราย 
เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 

  7. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ข้อมลูการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ
ส่ือสาร ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานและผู้ แทนของหน่วยงาน และผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา    
แล้วพิจารณากลัน่กรองผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร เม่ือวนัที 17 มกราคม 2560 

  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตัง้
อาจารย์มอูสัซลั  บลิแสละ ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 

  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ  
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  นอกจากนี ้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิได้เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ
วิธีการสรรหาคณบดี สรุปได้ว่ามหาวิทยาลยัควรจะปรับปรุงแก้ไขข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี โดยควร
เปิดโอกาสให้บคุคลภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีความรู้ ความสามารถมาด ารงต าแหนง่คณบดีได้  

 
5.3  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในคราว
ประชมุครัง้ท่ี 50(1/2560) เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
มีมตเิก่ียวกบัการก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน 10 ราย ดงันี ้

1. การขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
 1.1 อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน  8  ราย 

1.1.1 อาจารย์พรอษุา  จิตพทุธิ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหนง่อาจารย์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีวสัดภุณัฑ์  ซึง่ขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดภุณัฑ์  
ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 11 กนัยายน  2558 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.2  อาจารย์จตุพร ภักภิรมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึง่ขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิสญัญีวิทยา  
ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.3  อาจารย์ศรีลา  ส าเภา  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศลัยศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.4  อาจารย์ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเภสชักรรรมคลินิก คณะเภสชัศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหนง่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.5 อาจารย์ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.6 อาจารย์ณัฐธิดา  รักกะเปา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วย
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ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี  ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและ
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.7  อาจารย์เกศริน มณีนูน พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ สงักดั
คณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ทัง้นี  ้
ตัง้แตว่นัท่ี 29 มกราคม  2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีผลงานวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.1.8 อาจารย์ศรีสุดา  วนาลีสิน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง เป็นผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะ  
รับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.2 อนมุตัิให้แตง่ตัง้รองศาสตราจารย์ จ านวน  2  ราย 
 1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ คงสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 

อดุมศกึษา ภาควิชาการพยาบาลอายรุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับ
เอกสารครบถ้วน 

 1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรงค์พนัธ์ มสุกิะวงศ์ พนกังานมหาวิทยาลยั ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็นวนัท่ีส่งผลงานประเภทต าราฉบบัแก้ไข
ปรับปรุง 

1.3 ไม่อนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
 1.3.1 อาจารย์นนทิภัค  เพียรโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 

สาขาวิชาการจดัการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการตลาด  

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ ตามท่ีเสนอ นอกจากนีท่ี้ประชมุ

มีความคดิเห็นและข้อสงัเกตตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
การขอต าแหน่งทางวิชาการเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั เป็นขวญัก าลงัใจของบคุลากร 

มหาวิทยาลยัควรมีระบบดแูลและมีกระบวนการช่วยเหลือในทุกขัน้ตอน เช่น ในระดบัคณะมีการพิจารณา
กลัน่กรองเบือ้งต้น เป็นต้น 

ส าหรับในรายอาจารย์นนทิภัค  เพียรโรจน์ ท่ีผลงานไม่ผ่านการประเมิน ท่ีประชุม    
ได้ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกนัคณุภาพประสานงานกบัรองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
และคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการชีแ้จงพร้อมทัง้ให้ค าแนะน าปรึกษาว่าสามารถจะปรับปรุง
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แก้ไขผลงานอยา่งไร เน่ืองจากเกณฑ์ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปัจจบุนั
สามารถใช้ผลงานชิน้เดียวในการเสนอขอต าแหน่งได้ 

นอกจากนี ้รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพแจ้งว่าจะปรับปรุงเกณฑ์     
การขอต าแหน่งทางวิชาการให้ดีขึน้ ท าอย่างไรให้การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการง่ายขึน้ แตย่งัคงเน้นคณุภาพ    
ของผลงานวิชาการ ซึง่จะน าเสนอสภามหาวิทยาลยัในเดือนมิถนุายน 2560 

 
5.4  มอบหมายการพิจารณาอทุธรณ์ ร้องทกุข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา

ให้คณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์ของพนกังานมหาวิทยาลยั 
 ด้วยคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์   

รายรองศาสตราจารย์ทันตแพทยหญิงชโนทัย  เฮงตระกูล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา          
คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยในเบือ้งต้นได้พิจารณาเก่ียวกับประเด็นผู้ มีอ านาจพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์             
กรณีผู้ ร้องทุกข์เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยั  
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  ซึ่ง ก.อ.ร. เห็นว่าตามข้อบงัคับมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการอทุธรณ์และร้องทกุข์ของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 ไม่ได้ให้อ านาจ ก.อ.ร. 
เป็นผู้พิจารณา จึงมีมติให้เสนอเร่ืองไปยงัสภามหาวิทยาลยัเพื่อมอบอ านาจให้ ก.อ.ร. มีอ านาจพิจารณาได้  
และตามพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559 

มาตรา 17/1 บญัญตัิให้มีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์และร้องทกุข์ (ก.อ.ร.) 
ท่ี ก.พ.อ. มอบหมาย แตง่ตัง้ และได้มาตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  

มาตรา 17/4 บัญญัติให้ ก.อ.ร. ตามมาตรา 17/1 เป็นผู้ พิจารณา วินิจฉัยและออก
ข้อบงัคบัเร่ืองอทุธรณ์และร้องทกุข์ของข้าราชการ  

มาตรา 63 บญัญตัิให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาร้องทกุข์ต่อสภาสถาบนั 
อดุมศกึษา กรณีผู้ ร้องทกุข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉยัของสภาสถาบนัอดุมศกึษาให้มีสิทธิเสนอเร่ือง
ร้องทกุข์ตอ่คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์และร้องทกุข์ (ก.อ.ร.) ตามมาตรา 17/1 และเม่ือผู้ ร้องทกุข์
ไม่พอใจผลการพิจารณาวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์และร้องทกุข์ (ก.อ.ร.) ให้มีสทิธิ 
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลยัมอบหมายให้ ก.อ.ร. ให้มีหน้าท่ีพิจารณา     
การอทุธรณ์และการร้องทกุข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาแทนสภามหาวิทยาลยั 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.อ.ร.) ให้มีหน้าท่ีพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์       
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาแทนสภามหาวิทยาลยั ตามท่ีเสนอ             
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ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง 
มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองการแตง่ตัง้ต าแหนง่ตา่ง ๆ ดงันี ้
6.1  การแตง่ตัง้กรรมการประจ าคณะ/หวัหน้าสาขาวิชา 

1. การแต่งตัง้ศาสตราจารย์วชัรินทร์  รุกขไชยศิริกุล คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์  ตัง้แตว่นัท่ี 17 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

2. การแต่งตัง้อาจารย์ปฐมวตัร  จันทรศพัท์  คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ า
คณะเศรษฐศาสตร์  ตัง้แตว่นัท่ี 24 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

3. การแต่งตัง้อาจารย์กุลจิรา  อุดมอักษร คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ า  
คณะเภสชัศาสตร์  ตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นต้นไป 

4. การแต่งตัง้อาจารย์วิญชัย  อุ่นอดิเรกกุล คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ า
คณะวิทยาการจดัการ  ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 

5. การแต่งตัง้กรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป  
ดงันี ้

 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 1. รองศาสตราจารย์สธีุระ  ประเสริฐสรรพ์ 
 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   
 2. ศาสตราจารย์สเุทพ  จารุรัตนศริิกลุ 

6. การแตง่ตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าคณะเทคนิคการแพทย์  ตัง้แตบ่ดันี ้
เป็นต้นไป  ดงันี ้

 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นฐั  ตณัศลิา 
 2. อาจารย์ขนิษฐา  ศรีนวล 
 3. อาจารย์หาญศกึ  บญุเชิด 
 4. อาจารย์จิดาภา  เซคเคย์ 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.2  การให้ความเห็นชอบหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ
เป็นภาษานานาชาต ิของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7(3) ก าหนดให้สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด -ปิด        
การปรับปรุง หรือการยบุรวมหลกัสตูรการศกึษาและรายวิชาส าหรับหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท 
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และเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ และทกัท้วงพิจารณาเสนอความเห็นการเปิด-ปิด การปรับปรุง หรือการยบุ
รวมหลกัสตูรการศกึษาและรายวิชาส าหรับหลกัสตูรระดบัปริญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา    
ให้ความเห็นชอบ นัน้ 

สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ในคราวประชุมครัง้ท่ี 14(4/2559) เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2559  ได้ให้ความเห็นชอบหลกัสูตร 1 หลกัสูตร คือ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ
เป็นภาษานานาชาต ิหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... ของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

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 

สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ในคราวประชุมครัง้ท่ี 14(4/2559) เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตร 1 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
พฤกษศาสตร์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.4  การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายวิชา และการเปล่ียนแปลงผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  
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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สภาวิทยาเขตปัตตานีในคราวประชมุครัง้ท่ี 14(5/2559) เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2559 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสตูร รายวิชา และการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ดงันี ้ 

1. เห็นชอบหลกัสตูร 
 ระดบัปริญญาโท  จ านวน 2 หลกัสตูร  ดงันี ้
 1. หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา        

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558  วิทยาลยัอิสลามศกึษา โดยแก้ไขปรับปรุงตามข้อสงัเกตของ สกอ. และครุุสภา 
 ระดบัปริญญาตรี  จ านวน 8 หลกัสตูร  ดงันี ้
 1. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ หลกัสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. ....  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. หลกัสตูรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....            

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 3. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาตะวนัออกกลางศึกษาและภาษาอาหรับ     

เพ่ือการส่ือสาร หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  วิทยาลยัอิสลามศกึษา 
 4. หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  วิทยาลยัอิสลามศกึษา 
 5. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  

วิทยาลยัอิสลามศกึษา 
 6. หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  

คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
 7. หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  คณะวิทยาการส่ือสาร 
 8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา  

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ....  คณะศกึษาศาสตร์ 
2. เห็นชอบรายวิชา 
    ระดบัปริญญาตรี 
    การปรับเปล่ียนรายวิชาบงัคบัก่อน หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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3. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
    ระดบัปริญญาโท 
    หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา           

คณะศกึษาศาสตร์  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินการตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลยั 

                                  อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของ         
สภามหาวิทยาลยั ดงันี ้

เร่ืองท่ี ประชมุวนัท่ี ประเดน็มต/ิข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
1 ครัง้ท่ี 381 

(1/2560)       
วนัท่ี 14 มกราคม 
2560 

ควรมีบทบาทในการวิจยัและนวตักรรม
ในการแก้ปัญหาน า้ทว่มภาคใต้ และ
เป็นแกนกลางในการท างานร่วมกบั
หนว่ยงานอ่ืน 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและ
บณัฑิตศกึษาและส านกัวิจยัและพฒันา
หารือกบันกัวิจยัเพ่ือหาแนวทางใน     
การด าเนินการ และหลงัจากนี ้ 6 เดือน
ให้มหาวิทยาลยัน าเสนอแผน            
การด าเนินการตอ่สภามหาวิทยาลยั 

2 ครัง้ท่ี 381 
(1/2560)       
วนัท่ี 14 มกราคม 
2560 

ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การขอต าแหนง่
ทางวิชาการ 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและ
ประกนัคณุภาพ และกองการเจ้าหน้าท่ี
เพ่ือด าเนินการและน าเสนอตอ่         
สภามหาวิทยาลยั ภายใน 4 เดือน 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

7.2  สรุปรายงานรายรับ-รายจา่ยเงินงบประมาณและเงินรายได้ ไตรมาสท่ี 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2551 
(ข้อ 31) ได้ก าหนดไว้วา่ 
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“ให้กองคลังจัดท ารายงานสรุปการรับจ่ายเงินรายได้ส่วนกลางและเงินรายได้ของ
หน่วยงานทุกสิน้งวดตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณบดีภายใน 30 วนัหลงัสิน้งวดนัน้ ๆ 
และเสนอสภามหาวิทยาลยัเป็นรายปีภายใน 60 วนัหลงัจากสิน้ปีงบประมาณ” นัน้   

มหาวิทยาลยั ขอเสนอรายงานรายรับ-รายจา่ยเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ไตรมาสท่ี 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอ่ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ซึง่มีประเดน็ส าคญั ดงันี ้

 
ประเดน็ส าคญั 

รายงานรายรับ-รายจา่ยเงิน  
ไตรมาส 1-4/2559 (ตลุาคม 2558-กนัยายน 2559) 

 
เงินรายได้ 
1. รายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลยั (หกัสมทบสว่นกลางแล้ว) 

1.1   เงินผลประโยชน์    3,994,449,734.47 (71.90%)   
1.2   คา่ธรรมเนียมการศกึษา    1,312,638,147.69 (23.63%) 
1.3   บริการวิชาการ        223,490,442.84 (4.02%) 
1.4   รายรับอ่ืน ๆ          21,409,888.94 (0.38%) 
1.5   เงินบริจาค            3,818,155.35 (0.07%) 

      รายได้        5,555,806,369.29 
รายได้สว่นกลาง        195,041,451.44 

       (เงินสมทบและรายได้ส่วนกลางอ่ืนๆ) 
รวมรายได้ประจ าปี     5,750,847,820.73  

 
2. ประมาณการรายรับ ท่ีแตกตา่งจากรายรับจริง 

     ประมาณการ      รับจริง            จ านวนแตกตา่ง  
1.6 เงินผลประโยชน์ 4,098 4,072 ประมาณสงูไป    26   ล้านบาท 
1.7 คา่ธรรมเนียมการศกึษา 1,206 1,397 ประมาณต ่าไป (191) ล้านบาท  
1.8 บริการวิชาการ    226    231 ประมาณต ่าไป   (5)   ล้านบาท 
1.9 รายรับอ่ืน ๆ      49      21 ประมาณสงูไป 28   ล้านบาท 
1.10  เงินบริจาค        1       4 ประมาณต ่าไป   (3)   ล้านบาท 
รวมทกุวิทยาเขต 5,580     5,725 ประมาณต ่าไป (145) ล้านบาท 
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3. รายได้สะสม 
3.1 รายได้สะสม                 1,374,047,459.05 
3.2 รายได้สว่นกลางสะสม       145,055,985.12           
3.3 รวมรายได้สะสม                                 1,519,103,444.17 

 
4. รวมรายได้และรายได้สะสม (ข้อ 1+ ข้อ 3)              7,269,951,264.90 

  
5. ยอดเบกิจา่ยท่ีเกิดขึน้ 

รายจา่ยประจ า     3,669,035,996.35 
รายจา่ยลงทนุ        201,762,438.29         
       รายจา่ยจากรายได้ประจ าปี      3,870,798,434.64 
       รายจา่ยจากรายได้สะสม   1,461,694,387.21 
       รายจา่ยจากรายได้สว่นกลาง    150,457,787.30 
       รายจา่ยจากรายได้สะสมสว่นกลาง    114,620,388.09  
            รวมรายจ่าย               5,597,570,997.24   

6. เปรียบเทียบรายรับกบัรายจ่าย 
รายจา่ยรวมทกุวิทยาเขต                     5,597,570,997.24  
รายรับรวมทกุวิทยาเขต                                        7,269,951,264.90 

ร้อยละรายจา่ยตอ่รายรับ (5,597 : 7,269)   เทา่กบั  76.99%  ของรายรับ     
 

เงินงบประมาณ 
7. เงินงบประมาณแผน่ดนิประมาณการ   5,093,217,500.00 
     เงินงบประมาณแผ่นดนิรับจริง   5,093,217,500.00 

  (รับจริงเทา่กบัประมาณการ 100%) 
8. ยอดเบกิจา่ยท่ีเกิดขึน้ 
        รายจา่ยประจ า     4,337,346,849.97 
        รายจา่ยลงทนุ        506,457,674.65   
        รวมรายจ่าย     4,843,804,524.62   
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9. ยอดเบกิจา่ยท่ีเกิดขึน้ 
       ประมาณการ    จา่ยจริง          จ านวนแตกตา่ง  

9.1 รายจา่ยประจ า       4,359         4,337        ประมาณสงูไป    22  ล้านบาท 
9.2 รายจา่ยลงทนุ                  734             506        ประมาณสงูไป   228  ล้านบาท 
รวมทกุวิทยาเขต              5,093          4,843        ประมาณสงูไป   250  ล้านบาท 
 
ท่ีประชมุรับทราบ 
 

7.3  สรุปรายงานประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ 2556-2559 
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท ารายงานประจ าปี  2556-2559  โดยในปีท่ีผ่านมา      

คณะวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาผู้ เรียน  ด้านการจดัการวิจัย 
บณัฑิตศกึษาและวิเทศสมัพนัธ์  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา  ด้านการบริหาร
และพฒันาทรัพยากรมนษุย์  และด้านกระบวนการสนบัสนนุและการจดัการ  

 
ท่ีประชมุรับทราบ   
 

7.4  สรุปรายงานประจ าปี วิทยาลยันานาชาต ิปีการศกึษา 2558 
วิทยาลัยนานาชาติได้จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2558 โดยในปีท่ีผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติมีผลการด าเนินด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย  ด้านบริการวิชาการ  ด้านท านุบ ารุง  
ศลิปและวฒันธรรม และด้านความเป็นนานาชาต ิ

 
ท่ีประชมุรับทราบ 
 

7.5  รายงานการประชมุสภาวิทยาเขตภเูก็ต ครัง้ท่ี 11(3/2559) 
ด้วยได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชมุครัง้ท่ี 11(3/2559) 

วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2559 ซึง่มีสาระส าคญัเก่ียวกบัแผนยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนวิทยาเขตภเูก็ตด้าน Green 
Campus, International Campus และ Smart Campus  ขอเพิ่มเง่ือนไขทดแทนการออกปฏิบตัิงานสหกิจศกึษา 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ขอเปิดรายวิชาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  การแตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ขอเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ขอเปล่ียนแปลงอาจารย์
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ประจ าหลกัสูตร หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะวิเทศศึกษา รายงานการด าเนินงานของวิทยาเขตภูเก็ต
(กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2559) การพัฒนางานสหสาขาวิชาของมหาวิทยาลยักับฉันทามติระดบัโลก เร่ือง
ทิศทางการพฒันาเพื่ออนาคต (ค.ศ. 2015-2030) (SDGs) เป็นต้น 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

7.6  รายงานการประชมุคณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี ครัง้ท่ี 14(5/2559) 
ด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี ได้ประชมุสภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชมุ

ครัง้ท่ี 14(5/2559) วันท่ี 18 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีสาระส าคัญเก่ียวกับแผนพัฒนานักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการบริหารจดัการหลกัสตูร/รายวิชาท่ีซ า้ซ้อน  แนวทางการ
เพิ่มนักศึกษาของวิทยาเขตปัตตานีในอนาคต  การขอปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 
ปริญญาตรี 10 หลกัสูตร  การปรับเปล่ียนรายวิชาบงัคบัก่อน หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาญ่ีปุ่ น 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2544 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  การขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสูตร หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
เป็นต้น 

 
ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน ๆ 
8.1 ข้อเสนอแนะจากการประชมุสภามหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิได้เสนอความคิดเห็นในประเดน็ตา่ง ๆ สรุปได้
ดงันี ้

 1. สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 381(1/2560) เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 
2560 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัได้พิจารณาเร่ือง การช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ภาคใต้ ปี 2560 ซึ่งท่ีประชุมมอบหมายศาสตราจารย์นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   
สงขลานครินทร์ เป็นผู้ ให้ค าปรึกษาและค าแนะน ากับฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์นักสิทธ์         
ควูฒันาชยั ได้แจ้งว่าเวลา 14.30 น. ของวนันีจ้ะประชุมร่วมกบัส านกัวิจยัและพฒันา เพ่ือจดัท าแผนยทุธศาสตร์
และแผนปฏิบตักิารในเร่ืองดงักลา่ว และจะน าเสนอสภามหาวิทยาลยั ภายในเวลา 6 เดือน 

 2. จากการท่ีรัฐบาลได้มีงบประมาณแผ่นดินพิเศษซึ่งเป็นงบประมาณกลุ่มจงัหวดัและ
งบประมาณพฒันาภาค ส าหรับภาคใต้แบง่เป็นภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ชายแดน นัน้ ท่ีประชมุมีความเห็นว่า 




