
รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ครัง้ท่ี 386(6/2560) 

วนัเสาร์ท่ี 17 มิถนุายน 2560  
ณ ห้องประชมุ 210 ชัน้ 2 ส านกังานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 

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

ผู้มาประชมุ 
1. นายชวน  หลีกภยั     ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์จรัส  สวุรรณเวลา   นายกสภามหาวิทยาลยั 
3. ศาสตราจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. ศาสตราจารย์ปราณี  กลุละวณิชย์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
7. ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
8. นายวิจิตร  ณ ระนอง     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
9. ศาสตราจารย์สนิท  อกัษรแก้ว    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
10. นายสราวธุ  เบญจกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
11. ศาสตราจารย์อาวธุ  ศรีศกุรี    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
12. ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 นายบญัญตัิ  จนัทน์เสนะ 
13. อธิการบดี      กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์ชศูกัดิ์  ลิ่มสกลุ 
14. รองอธิการบดี                 กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวฒันา 
15. รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 รองศาสตราจารย์จฑุามาส  ศตสขุ 
16. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้วประดบั 

17. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
และศษิย์เก่าสมัพนัธ์  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สพุจน์  โกวิทยา 
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18. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภทัร  อยัรักษ์ 

19. รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั    
 อาจารย์บญุประสิทธ์ิ  กฤตย์ประชา 

20. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบตัิ 

21. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

วิทยาเขตปัตตานี 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพพร  เหรียญทอง 

22. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั           
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พชัรียา  ไชยลงักา 

23. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์บดนิทร์  แวลาเตะ 

24. รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์เจริญ  นาคะสรรค์ 

25. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุลกัษณ์  วิสนุทร 

26. รองอธิการบดีวิทยาเขตภเูก็ต    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู 

27. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

และรักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐัวิทย์  พจนตนัติ 

28. รองศาสตราจารย์ธีระพล  ศรีชนะ 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

29. รองศาสตราจารย์พรชยั  พฤกษ์ภทัรานนต์ 
ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั          

30. รองศาสตราจารย์พงศธร  อมรพิทกัษ์สขุ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
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31. คณบดีคณะแพทยศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พฒุิศกัดิ ์ พทุธวิบลูย์ 

32. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บษุบง  ชยัเจริญวฒันะ 

33. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวีศกัดิ ์ นิยมบณัฑิต 

34. รองศาสตราจารย์นิมิตร  วรกลุ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะเภสชัศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

35. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต 

36. คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์ 

37. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วิโรจน์  ยรูวงศ์ 

38. คณบดีคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์บรรจง  วิทยวีรศกัดิ์ 

39. คณบดีคณะศลิปศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กานดา  จนัทร์แย้ม 

40. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ผจญ  คงเมือง 
รองคณบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา 
ปฏิบตัิการแทนคณบดีคณะนิตศิาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

41. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุอารี  วิบลูย์พงศ์ 

42. รองศาสตราจารย์สนัน่  ศภุธีรสกลุ 
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

43. รองศาสตราจารย์อษุา  เชษฐานนท์  
รักษาการในต าแหนง่คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

44. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกรินทร์  สงัข์ทอง  
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45. คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน 

46. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ซุกรี  หะยีสาแม 

47. คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์มอูสัซลั  บลิแสละ       

48. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ 

49. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมลูา 

50. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์รอฮานิ  เจะอาแซ 

51. คณบดีคณะการบริการและการท่องเท่ียว  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกลุ 

52. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พนัธ์  ทองชมุนมุ 

53. คณบดีคณะวิเทศศกึษา    กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวุรรณ  ทบัเท่ียง 

54. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธพงศ์  เพียรโรจน์ 

55. คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สชุาดา  ทิพย์มนตรี      

56. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรารถนา  หลีกภยั 

57. ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์ยโูซะ  ตาเละ 

58. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนภเูก็ต   กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ 

59. ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนสรุาษฎร์ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์นิทศัน์  เพราแก้ว 
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60. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วราย ุ บญุปกครอง กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

61. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สทุธิศกัดิ์  ดือเระ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 

62. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศกึษา              กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกลุ 

63. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั  ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
อาจารย์อิศรัฏฐ์  รินไธสง 

64. ผู้อ านวยการกองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางสวุิมล  คงพล 

65. หวัหน้างานการประชมุ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นางปัทมา  กาญจนพงศ์ 

66. หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง     ผู้ชว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
นายทวาทศ  สวุรรณโร 
 

ผู้มาประชมุไมไ่ด้ 
1. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั  อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
2. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   กรรมการสภามหาวิทยาลยั    

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วศนิ  สวุรรณรัตน์ 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกือ้กลู  สนุนัทเกษม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่  
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วนัวิสาข์  ธรรมมานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1.  อาจารย์สขุสวสัดิ ์ศริิจารุกลุ      ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายงานรับนกัศกึษา 
2.  นายสิทธิศกัดิ ์ สมบตัยิานชุิต      ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
3.  นางสาววนิดา  ตนัตธิรรมภษิูต      ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
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4.  นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตั ิ     หวัหน้าผู้ตรวจสอบ หนว่ยตรวจสอบภายใน 
5.  นายผดงุศกัดิ ์ อรนพ      หวัหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน 

  กองแผนงาน 
 

เร่ิมประชมุเวลา 09.00 น. 
เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว  ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานท่ีประชมุกล่าวเปิดประชมุ และได้แนะน าผู้ช่วยศาสตราจารย์นวุรรณ  ทบัเท่ียง คณบดีคณะวิเทศศกึษา
กรรมการสภามหาวิทยาลยัใหม ่ตอ่จากนัน้ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
1.1  กรรมการท่ีขอลาประชมุ 

ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่การประชมุสภามหาวิทยาลยัในครัง้นีมี้กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคณุวฒุิขอลาการประชมุ จ านวน 4 ราย ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์นกัสิทธ์  ควูฒันาชยั 
2. ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ 
3. นายบญุปลกู  ชายเกต ุ
4. ศาสตราจารย์ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ครัง้ท่ี 385(5/2560)  
เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2560 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1  แผนพฒันาความเป็นนานาชาติ 

รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศได้น าเสนอแผนพัฒนาความเป็น
นานาชาต ิซึง่มีประเดน็ส าคญั ดงันี ้

PSU Internationalisation Strategy : กลยุทธ์การสร้างความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบหลักรวมกัน ได้แก่ การสร้างแบรนด์  (Branding) การปรับสภาพแวดล้อม 
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(Environment)  การสร้างเครือข่าย (Networks)  การพัฒนาบุคลากร (Staff development) และวิชาการ
และการวจิยั (Academics/Research) โดยกรอบของกลยทุธ์การสร้างความเป็นนานาชาต ิเขียนได้ดงันี ้

 

 
 

Branding : การสร้าง Branding จะด าเนินการโดยผู้ เช่ียวชาญ โดยมีทีม PSU        
ให้ค าแนะน าปรึกษา โดยส่ือความเป็นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัออกไป และ Branding ควรเป็นหน้าท่ีของ
ทกุ ๆ คน 

Environment : การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยท าให้เป็น Universal signs 
ใช้เอกสารเป็นภาษาองักฤษ ซึ่งมีข้อมูลสารสนเทศท่ีส่ือสารได้กับทุกคน รวมทัง้การสร้างหอพักนานาชาต ิ
(International dormitory) 

Networks : มีการสร้างเครือข่ายและ MOU กับสถาบนัอ่ืน โดยได้ประโยชน์ทัง้สอง
ฝ่าย (Win-Win approach) สร้างความชดัเจนโดยใช้ PSU Branding ค้นหาทรัพยากรตา่ง ๆ จากเครือขา่ย 

Staff development : พฒันาบคุลากรให้สามารถใช้ภาษาองักฤษได้ในแตล่ะหน่วยงาน 
และมีการฝึกอบรมบคุลากรในการใช้ภาษาองักฤษ 

Academics/Research : มีโปรแกรมนานาชาติหรือหลกัสตูรท่ีใช้ภาษาองักฤษทกุคณะ 
การจดั Summer schools ในทกุวิทยาเขต และสร้างความร่วมมือกบับริษัทและสถาบนัในภาคพืน้แปซิฟิก 

  
 ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้มีความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดงันี ้
1. การเป็น Internationalisation เป็นวิธีการ (means) มากกว่าเป้าหมาย เป็นเคร่ืองมือ   

ท่ีท าให้ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย สิ่งท่ีควรพิจารณาคือ Outcomes จาก Internationalisation 
process คืออะไร เพราะวิธีการอาจมีหลายอย่างท่ีน าไปสู่เป้าหมาย ไม่ได้มีเฉพาะ Internationalisation 
เพียงอยา่งเดียว อยา่งไรก็ตาม Internationalisation มีความส าคญัตอ่การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลก 
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2. มหาวิทยาลัยควรเป็น Standard Internationalisation ทัง้ด้านหลักสูตร ผู้ สอน 
มหาวิทยาลยัควรน าวิสยัทศัน์และจุดแข็งของมหาวิทยาลยัไปสร้างเป็น Internationalisation ซึ่งอาจจะต้อง
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ จึงควรจะตัง้เปา้หมายเพ่ือตัง้เรือธง (Flagship) ไว้ หากส่วนใดพร้อมให้ท าก่อน 
โดยมหาวิทยาลัยจะน าความเข้มแข็งทางวิชาการ ความเก่งไปเช่ือมโยงกับการสร้าง Branding ซึ่ง Brand 
จะต้องน าความเก่งของมหาวิทยาลยัไปสู่  Internationalisation และการเป็น Internationalisation เพ่ือภารกิจหลกั
ท่ีมีคณุภาพสงู การสร้าง Branding ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของภารกิจหลกั 

3. มหาวิทยาลยัอาจจะเป็น Internationalisation ทัง้มหาวิทยาลยัก็เป็นทางหนึ่ง หรือ
ให้วิทยาเขตภเูก็ตเป็น Internationalisation ก็เป็นอีกทางหนึง่ ซึง่มหาวิทยาลยัควรน าไปพิจารณา 

4. ควรก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการ ต้องท าให้กลุ่มผู้ บริหาร และคณบดีช่วยกันคิด  
วางรูปแบบ Internationalisation Activity ซึ่งมีจ านวนมาก มหาวิทยาลยัต้องเน้นโฟกัสเป้าหมายหลัก การเป็น 
Internationalisation ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษา แต่ควรท าทั ง้ระบบให้อาจารย์ ผู้ บริหาร นักวิจัย ต้องเป็น 
Internationalisation 

5. มหาวิทยาลยัควรจะมีระบบ มีวิธีการดแูลอาจารย์ นกัวิชาการท่ีมีผลงานวิจยัท่ีเช่ือมโยง
ไปสูก่ารใช้ประโยชน์ในภาคอตุสาหกรรม และมีการตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีมาตรฐานในระดบันานาชาติ 

6. มหาวิทยาลยัควรจะพิจารณาวา่มีหลกัสตูรอะไรบ้างท่ีมหาวิทยาลยัมีความเดน่ เก่ง 
ตลอดจนมีหลกัสตูรท่ีเก่ียวกบัไทยศึกษาหรือภูมิภาค นกัศกึษาตา่งชาติสนใจมาเรียนในหลกัสตูรท่ี ม.อ. เปิดสอน 
แต่สถาบนัอ่ืนไม่เปิดสอน และประกอบกับนกัศึกษาลดน้อยลง จึงเป็นโอกาสท่ีมหาวิทยาลยัจะได้ปรับปรุง
การด าเนินงาน 

7. การให้นกัศกึษาตา่งชาติมาเรียนตอ่ระดบัปริญญาตรี หากคณะไมมี่ความพร้อมจะ
เกิดปัญหา เช่น การรับนักศึกษาจีนท่ียงัไม่มีความรู้พืน้ฐานภาษาไทยมาเรียน มหาวิทยาลยัควรจะมีระบบ
เตรียมความพร้อมก่อน เป็นต้น 

8. การเปิดสอนหลกัสตูรเป็นภาษาองักฤษอยูท่ี่ความพร้อม ซึ่งมหาวิทยาลยัต้องเลือก
และอาจจะเป็นนโยบายกลางของมหาวิทยาลยัให้แตล่ะคณะมีหลกัสตูรภาษาองักฤษอย่างน้อย 1 หลกัสตูร 
รวมทัง้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการเป็น Internationalisation ดงันัน้ มหาวิทยาลัยควรจะสร้าง
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเปิดโอกาสให้มีการใช้ภาษาองักฤษเหมาะสมกบัความเป็นนานาชาติ 

9. ม.อ. มีหลายหลกัสตูรนานาชาตท่ีิเป็นท่ียอมรับของหลายประเทศ มหาวิทยาลยัจงึควร
จะเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวให้คนในประเทศไทยและทัว่โลกได้รับทราบ เชน่ หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์นานาชาติ 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น 

10. มหาวิทยาลยัควรจะจดัท าหอพัก (Dormitory) ให้เหมาะสมกับนกัศึกษาต่างชาติ 
ซึ่งควรมีมาตรฐานท่ีดี หากมหาวิทยาลยัไม่สามารถจดัหอพกัส าหรับนกัศึกษาตา่งชาติภายในมหาวิทยาลยั         
ได้เพียงพอ มหาวิทยาลยัอาจจะร่วมมือกบัภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัควรจะ



 

- 9 - 
 

สอบถามนักศึกษาต่างชาติท่ีมีอยู่ว่าควรจะปรับปรุงด้านหอพกั โรงอาหาร หอสมุดอย่างไรบ้าง ซึ่งมหาวิทยาลัย
ควรจะปรับปรุงเร่ืองความเป็นอยู ่ปรับปรุงด้านกายภาพของมหาวิทยาลยัให้สวยงามเหมาะสมกบัความเป็น
มหาวิทยาลยั 

11. การจดัท า MOU ควรเปล่ียนเป็น Agreement หรือข้อตกลงการกระท า เช่น เร่ือง
ยางพารา การเป็น Rubber city ถือเป็นโอกาสท่ีดีให้ ม.อ. ท า Agreement ไมใ่ช ่MOU 

12. การสร้างมหาวิทยาลัยเป็นนานาชาติเป็นเร่ืองส าคัญ นโยบายของประเทศ
สนบัสนนุเร่ืองนี ้หาก ม.อ. มีนกัศกึษาตา่งชาติมาเรียน นอกจากจะได้รับความรู้ยงัได้เรียนรู้วิถีชีวิตของแตล่ะ
ประเทศ ในส่วนของ ม.อ. มีจุดแข็ง หลายประเทศอยากจะมาศึกษาวิจยั เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ ประเพณี 
วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อมมีความหลากหลายและวิทยาเขตต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยัมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เช่น วิทยาเขตภูเก็ตด้านการท่องเท่ียว วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีด้าน
การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ เป็นต้น ตลอดจนมีโครงการตามพระราชด าริท่ีเป็นท่ียอมรับของทัว่โลก ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
ตา่งชาตมีิความต้องการจะเรียนรู้ 

13. มหาวิทยาลัยควรจะให้หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ได้ช่วยมีส่วนร่วมในการร่วมคิด 
ร่วมท า โดยมหาวิทยาลยัอาจจะให้โจทย์กบังานวิเทศสมัพนัธ์ไปคิด ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการพฒันางานด้านนี ้

นอกจากนี ้อธิการบดีได้แจ้งเพิ่มเตมิวา่ 
1. มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 30 กว่าแห่งได้ ร่วมท า MOU กับ ม.อ. ทัง้นี ้

การเข้าไปเชิญชวนอาจารย์มหาวิทยาลยัในประเทศอินโดนีเซียเข้ามาเรียนตอ่ท่ี ม.อ. น่าจะเป็นช่องทางท่ีจะ
ด าเนินการขบัเคล่ือนความร่วมมือ 

2. การวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัต้องการท่ีจะขบัเคล่ือนความร่วมมือในเร่ืองยาง 
โดยอาจใช้โอกาสท่ีมี ม.44 และเครือข่ายท่ีมีอยู่ พัฒนาเร่ืองยางให้มีความโดดเด่น และมีงานวิจยัท่ีพฒันา
มากขึน้ 

3. ประเทศบาห์เรนให้ความส าคญักบัการสร้างความร่วมมือทางด้านการบริการทาง
การแพทย์จาก ม.อ. และต้องการให้ ม.อ. ช่วยเหลือในเร่ือง Visting doctor ซึ่งเป็นโอกาสท่ีมหาวิทยาลยัจะ
สร้างงานวิจยั และสร้างองค์ความรู้ในเร่ืองโรคตา่ง ๆ ในตะวนัออกกลาง ขณะเดียวกนัทางบาห์เรนก็จะสง่คน
มาเรียนเฉพาะทางท่ี ม.อ. เพราะฉะนัน้การเช่ือมโยงการบริการทางวิชาการและการเรียนการสอนท าให้
ภารกิจทัง้ 3 ด้านของ ม.อ. มีความโดดเดน่ และมีคณุภาพมากขึน้ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้แตง่ตัง้คณะท างาน ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช  ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์  นายวิจิตร ณ ระนอง  รองอธิการบดีฝ่ายองค์กร
สมัพนัธ์และสารสนเทศ และคณบดีบางคณะท่ีเก่ียวข้อง โดยให้คณะท างานชดุนีไ้ปจดัท าแผนงาน การด าเนินงาน
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ให้เป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี และให้คณะท างานน าเร่ืองดงักล่าวเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาภายในเวลา 
3 - 4 เดือน 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณา 

5.1  การแตง่ตัง้คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
การเงิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ด าเนินการสรรหาผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ และน าเสนอผู้ เหมาะสมจะด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ตอ่สภามหาวิทยาลยั 1 ช่ือ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาฯ 
ตามล าดบั ดงันี ้

1. คณะกรรมการสรรหาฯ พบบคุลากรคณะสตัวแพทยศาสตร์ เพ่ือชีแ้จงรายละเอียด
วิธีการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 

2. ออกหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานในคณะสตัวแพทยศาสตร์ คือ ส านักงานคณะ 
กลุ่มวิชาพรีคลินิก กลุ่มวิชาคลินิก และศนูย์บริการสขุภาพสตัว์ เพ่ือจดัด าเนินการให้พนกังานมหาวิทยาลยั 
พนักงานเงินรายได้ ประชุมปรึกษาหารือกันในการเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ        
สตัวแพทยศาสตร์ ฝ่ายละไม่เกิน 3 ช่ือ พร้อมทัง้คดัเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลการสรรหาคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 3 คน แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอต่อ
อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ ให้ข้อมูลการสรรหาฯ 
ประกอบด้วย หวัหน้าหนว่ยงาน 1 คน และผู้แทนหนว่ยงานดงักลา่ว 2 คน) เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2560 

3. แจ้งให้พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานเงินรายได้ ท่ีปฏิบตังิานในคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
ซึ่งประสงค์จะเสนอช่ือผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ ให้เสนอช่ือต่ออธิการบดี 
ประธานกรรมการสรรหาฯ จ านวน 1 ช่ือ ภายในวนัองัคารท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 

4. คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมเพ่ือพิจารณารายช่ือผู้ ท่ีจะเชิญมาสนทนาด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ ซึง่มีจ านวน 3 ราย มาสนทนากบัคณะกรรมการสรรหาฯ เม่ือวนัท่ี 14 
มีนาคม 2560 

5. ออกหนังสือเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วมา
สนทนา โดยแจ้งให้ผู้ ท่ีจะตอบรับการสนทนาจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด นโยบาย แผนการด าเนินงาน 
และแนวทางการบริหารคณะ เพ่ือส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ 
โดยก าหนดแจ้งการตอบรับภายในวนัศกุร์ท่ี 7 เมษายน 2560 ซึ่งมีผู้ตอบการเชิญมาสนทนา จ านวน 2 ราย 
เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 
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6. แจ้งให้ผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีกรรมการสรรหาไม่ได้เชิญมาสนทนาต าแหน่งคณบดี 
(ซึ่งไม่ใช้ผู้ เสนอช่ือตนเองและไม่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสรรหาฯ 
โดยก าหนดแจ้งการตอบรับภายในวนัศกุร์ท่ี 7 เมษายน 2560  

7. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากบัผู้มาให้ข้อมลูการสรรหาคณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
ประกอบด้วย หวัหน้าหน่วยงาน บุคลากรท่ีเป็นผู้แทนหน่วยงาน ผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่ีกรรมการสรรหาไม่ได้
เชิญมาสนทนาต าแหน่งคณบดี  ผู้ปฏิเสธการทาบทามมาสนทนาแตป่ระสงค์มาให้ข้อมลู และผู้ตอบรับการ
ทาบทามมาสนทนา แล้วพิจารณากลั่นกรองผู้ เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    
เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตัง้                       
รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 
2560 เป็นต้นไป  

ท่ีประชมุได้ลงคะแนนลบั  ซึง่ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์เห็นด้วยกบัท่ีคณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ 

ทัง้นี ้กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิแสดงความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลยัควร
พิจารณาเปล่ียนแปลงขัน้ตอนและกระบวนการการสรรหาคณบดี โดยวิเคราะห์ถึงสถานภาพและการเปล่ียนแปลง
ในอนาคตของคณะ และน าเปา้หมายการพฒันาคณะมาพิจารณาในการสรรหาคณบดี และในการสรรหาคณบดี 
มหาวิทยาลยัควรจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีความรู้ ความสามารถมาด ารงต าแหน่ง
คณบดีได้ ซึ่งประธานท่ีประชมุขอให้น าข้อเสนอแนะดงักล่าวไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบงัคบัฯ ว่าด้วย
การสรรหาคณบดี 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 

 
5.2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชมุ    
ครัง้ท่ี 52(3/2560) เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ได้พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติ
เก่ียวกบัการก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน 15 ราย ดงันี ้

1.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
1.1  อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน 13 ราย 

1.1.1 อาจารย์ฐิติมา  ด้วงเงิน ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์  



 

- 12 - 
 

สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 8 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.2 อาจารย์ประวิทย์  คงจนัทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 26 ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.3  อาจารย์รัตนา  จริยาบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 26 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.4  อาจารย์นิฟาตมะห์  มะกาเจ พนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันท่ี   
คณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.5 อาจารย์อุทัย  ปริญญาสุทธินันท์  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาสารัตถศกึษา คณะศิลปศาสตร์ ซึง่ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 8 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.6  อาจารย์อีสมาแอ  กาเต๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
อิสลามศึกษา ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 18 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.7 ว่าท่ีร้อยโทเอกรินทร์  ซ่ือธานุวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 12 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 
ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.8 อาจารย์กลุจิรา  อดุมอกัษร (ช่ือเดิมศริิพา อดุมอกัษร) ข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเภสัชบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ ทัง้นี  ้ตัง้แตว่นัท่ี 6 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 
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1.1.9 อาจารย์ตามใจ  อวิรุทธิโยธิน พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.10 อาจารย์พิไลวรรณวดี  หุตะเมขลิน พนกังานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ สงักัดภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สรีรวิทยา ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน
สมบรูณ์ 

1.1.11 อาจารย์หทยัรัตน์  แสงจนัทร์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 
ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลศลัยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วันท่ี 14 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันท่ีคณะ     
รับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.12 อาจารย์ศรัณย์ลิตา  โชติรัตน์ พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหนง่อาจารย์ 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ทัง้นี  ้ตัง้แต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป   
ซึง่เป็นวนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.1.13  อาจารย์อัฏฐพล  คงพัฒน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาทศันศิลป์และศิลปะประยุกต์ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 

1.2  อนมุตัใิห้แตง่ตัง้รองศาสตราจารย์ จ านวน  2  ราย 
1.2.1 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ  วุฒิสุทธิเมธาวี พนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น      
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะ
รับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วน 

1.2.2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สกุญัญา  เธียรวิวฒัน์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 
อุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทนัตสาธารณสขุ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 29 กนัยายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
วนัท่ีคณะรับเร่ืองและได้รับเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 
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1.3  ไมอ่นมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
1.3.1 อาจารย์อภิรดี  สรวิสูตร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภมูิศาสตร์  

1.4  ไมอ่นมุตัใิห้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์ จ านวน  2  ราย 
1.4.1 รองศาสตราจารย์อรีุพร  เล็กกตั ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคีย้ว คณะทนัตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอ
ก าหนดต าแหนง่เป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีท่ี 2 สาขาวิชาชีววิทยาชอ่งปาก 

1.4.2 รองศาสตราจารย์อยทุธ์  นิสสภา ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาพฒันาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ศาสตราจารย์ โดยวิธีท่ี 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 

2.  การแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ พนกังาน
มหาวิทยาลยั 

2.1 อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิประเมินผลงานทางวิชาการ รายอาจารย์โชคชยั  
วงษ์ตานี สถาบนัสนัติศกึษา ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิสลามศกึษา จ านวน 2 ราย 
คือ รองศาสตราจารย์ดลมนรรจน์  บากา วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์จฬุิศพงศ์  จฬุารัตน์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2.2 อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิประเมินผลงานทางวิชาการ รายอาจารย์นมุาน   
หะยีมะแซ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชามลายศูกึษา
จ านวน 2 ราย คือ รองศาสตราจารย์ดลมนรรจน์  บากา วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
และผู้ชว่ยศาสตราจารย์อาหมดัอมูาร์  จะปะเกีย คณะศลิปศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 

3.  การก าหนดต าแหนง่ศาสตราจารย์ รายรองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน 
3.1 เห็นชอบการแก้ไขประกาศคณะกรรมการพิจารณาแตง่ตัง้ต าแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองแต่งตัง้ผู้ทรงคณุวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาเกาหลีศึกษา 
จากประกาศวนัท่ี 6 มิถนุายน 2559 เป็นประกาศ ณ วนัท่ี 20 มิถนุายน 2558 ซึ่งเป็นวนัท่ีสภามหาวิทยาลยั 
มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิประเมินผลงานทางวิชาการต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกาหลีศกึษา
รายรองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน 

 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 

จ านวน 13 ราย  รองศาสตราจารย์ จ านวน 2  ราย  ไม่เห็นชอบให้แต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
ไม่เห็นชอบให้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  อนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิประเมินผลงานทางวิชาการ
รายอาจารย์โชคชยั วงษ์ตานี และรายอาจารย์นุมาน หะยีมะแซ  เห็นชอบการแก้ไขวนัท่ีแต่งตัง้ผู้ทรงคณุวุฒิ
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ประเมินผลงานทางวิชาการ รายรองศาสตราจารย์ปริศวร์ ยิน้เสน จากเดมิตัง้แตว่นัท่ี 6 มิถนุายน 2559 เป็นวนัท่ี 
20 มิถนุายน 2558 ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการเสนอ 

นอกจากนี ้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่า ในกรณีท่ี
ผลงานทางวิชาการไม่ผ่านการประเมิน และผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีความประสงค์จะขออุทธรณ์ 
มหาวิทยาลยัอาจจะพิจารณาแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีประเมินผลงานทางวิชาการใหม่ หรือแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิ
รายใหม่เพิ่มเติมจากผู้ทรงคณุวฒุิท่ีประเมินผลงานทางวิชาการชุดเดิม ซึ่งประธานท่ีประชุมขอให้มหาวิทยาลยั
น าข้อเสนอแนะดงักลา่วไปพิจารณาในการจดัท าร่างข้อบงัคบัฯ เก่ียวกบัการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ  

               
5.3  การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี 006/2557 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2557     
สภามหาวิทยาลยัได้แตง่ตัง้รองศาสตราจารย์ปริศวร์  ยิน้เสน ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะครบก าหนด 4 ปี 
ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 นัน้ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ .ศ. 2538
ก าหนดไว้  ดงันี ้

“ข้อ 4 เม่ือไม่มีผู้ ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเม่ือวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี       
เป็นปีสดุท้ายเหลือเวลาไม่น้อยกวา่ 4 เดือน ให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง  เรียกว่า
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการอ่ืนซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั ง้จากกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 2 คน ผู้ทรงคณุวฒุิภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสบการณ์ด้านบริหารระดบั
คณบดีขึน้ไป จ านวน 2 คน และผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหาร ในต าแหน่งคณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืน     
ในสาขานัน้หรือใกล้เคียง ซึง่แตง่ตัง้จากกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ หรือบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั
จ านวน 1 คน ให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ผู้ ท่ีสภามหาวิทยาลยัเห็นสมควรคนหนึง่ เป็นเลขานกุาร” 

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ดงันี ้
1. อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
2. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการโดยต าแหนง่ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 2 คน 
4. ผู้ทรงคณุวฒุิภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสบการณ์ด้านบริหารระดบัคณบดีขึน้ไป

จ านวน 2 คน 
5. ผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารในต าแหน่งคณบดีจากสถาบนัการศกึษาอ่ืนในสาขานัน้ 

หรือใกล้เคียง ซึง่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิหรือบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั จ านวน 1 คน 



 

- 16 - 
 

6. ผู้ ท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ (ผู้ อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าท่ี) 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ศาสตราจารย์ปราณี   
กุลละวณิชย์  ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์  คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรรมการ และผู้ อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าท่ี เป็นเลขานกุาร 

 
5.4  การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี 062/2556  ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2556    
สภามหาวิทยาลยัได้แตง่ตัง้ศาสตราจารย์เกียรติคณุอารี วิบลูย์พงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะครบก าหนด 4 ปี ในวันท่ี        
31 ธนัวาคม 2560 นัน้ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ .ศ. 2538
ก าหนดไว้  ดงันี ้

“ข้อ 4 เม่ือไม่มีผู้ ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือเม่ือวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี       
เป็นปีสดุท้ายเหลือเวลาไม่น้อยกวา่ 4 เดือน ให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง  เรียกว่า
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการอ่ืนซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั ง้จากกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 2 คน ผู้ทรงคณุวฒุิภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสบการณ์ด้านบริหารระดบั
คณบดีขึน้ไป จ านวน 2 คน และผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหาร ในต าแหน่งคณบดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืน     
ในสาขานัน้หรือใกล้เคียง ซึง่แตง่ตัง้จากกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ หรือบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั
จ านวน 1 คน ให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ผู้ ท่ีสภามหาวิทยาลยัเห็นสมควรคนหนึง่ เป็นเลขานกุาร” 

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ดงันี ้
1. อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
2. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการโดยต าแหนง่ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 2 คน 
4. ผู้ทรงคณุวฒุิภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสบการณ์ด้านบริหารระดบัคณบดีขึน้ไป

จ านวน 2 คน 
5. ผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารในต าแหน่งคณบดีจากสถาบนัการศกึษาอ่ืนในสาขานัน้ 

หรือใกล้เคียง ซึง่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิหรือบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั จ านวน 1 คน 
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6. ผู้ ท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ (ผู้ อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าท่ี) 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ให้ แต่งตัง้ศาสตราจารย์ จีระ     
หงส์ลดารมภ์  นายวิจิตร ณ ระนอง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี เป็นเลขานกุาร 

 
5.5  ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 

และครุยประจ าต าแหนง่ พ.ศ. .... 
สืบเน่ืองจากพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 23(2) 

และมาตรา 73 ก าหนดให้มหาวิทยาลยัจดัท าข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง มหาวิทยาลัยจึงยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         
ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง พ.ศ. .... ซึ่งคณะท างานกลัน่กรองร่าง
ข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ให้ความเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 
2560 ซึ่งร่างข้อบงัคบัฯ ดงักล่าวมีสาระส าคญัเก่ียวกับการพิจารณาผู้ มีสิทธิใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจ าต าแหนง่ ดงันี ้

“ข้อ 3 ผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญา และผู้ ท่ีได้ปริญญากิตตมิศกัดิจ์ากมหาวิทยาลยั
มีสิทธิใช้ครุยวิทยฐานะและประดบัเข็มวิทยฐานะ 

ข้อ 4 ผู้ มีสิทธิใช้ครุยวิทยฐานะให้ใช้ได้ในงานพิธีท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด หรืองานพิธี
อ่ืนใด ท่ีก าหนดการให้สวมครุยวิทยฐานะ 

ข้อ 5 ผู้ มีสิทธิประดบัเข็มวิทยฐานะให้ใช้ในโอกาส ดงันี ้
 5.1 งานพิธีการ 

ก. กรณีแต่งเคร่ืองแบบนักศึกษาในงานพิธีการให้ประดับเข็มวิทยฐานะ     
ท่ีกระเป๋าอกเสือ้หรือกึ่งกลางอกเสือ้ด้านซ้าย 

ข. กรณีแตง่เคร่ืองแบบข้าราชการ พนกังานของรัฐ ให้ประดบัเข็มวิทยฐานะ 
ท่ีกระเป๋าอกเสือ้หรือกึ่งกลางอกเสือ้ด้านขวา 

ค. กรณีมิได้แตง่กายแบบ 5.1(ก) และ 5.1(ข) และแตง่กายสภุาพ ให้ประดบั
เข็มวิทยฐานะท่ีกระเป๋าอกเสือ้หรือกึ่งกลางอกเสือ้ด้านซ้าย 

 5.2 งานอ่ืน ๆ ซึง่มิใชง่านพิธีการ ผู้ ท่ีจะประดบัเข็มวิทยฐานะต้องแตง่กายสภุาพ 
ให้ประดบัเข็มวิทยฐานะท่ีกึ่งกลางอกเสือ้ด้านซ้าย” 
    

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
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5.6  ร่างประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง ครุยประจ าต าแหนง่ พ.ศ. .... 
สืบเน่ืองจากพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 23(2) 

และมาตรา 73 ก าหนดให้มหาวิทยาลยัจัดท าข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง ครุยประจ าต าแหน่ง 
มหาวิทยาลยัจึงได้ยกร่างประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง ครุยประจ าต าแหนง่ พ.ศ. .... ซึ่งคณะท างาน
กลัน่กรองร่างข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้ให้ความเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 7 
มิถุนายน 2560  ซึ่งร่างประกาศฯ ดงักล่าวมีสาระส าคญัเก่ียวกับการก าหนดบุคคลท่ีมีสิทธิสวมครุยประจ า
ต าแหนง่ และการก าหนดรูปแบบครุยประจ าต าแหนง่ ดงันี ้

“ข้อ 3 บคุคลท่ีมีสิทธิสวมครุยประจ าต าแหนง่ ได้แก่ 
 3.1 นายกสภามหาวิทยาลยั 
 3.2 อธิการบดี 
 3.3 กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 3.4 ผู้บริหารของมหาวิทยาลยั 
 3.5 คณาจารย์ของมหาวิทยาลยั 
 ทัง้นี ้ผู้บริหารให้หมายถึง รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบนั ผู้อ านวยการ

ส านกั หรือหวัหน้าสว่นงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ สถาบนั หรือส านกั” 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง 
 6.1 การแตง่ตัง้กรรมการประจ าสว่นงาน 

  มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองการแตง่ตัง้ต าแหนง่ตา่ง ๆ ดงันี ้
1. การแตง่ตัง้รองอธิการบดี  
 1.1 การแต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธ์ิ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศกึษา วิทยาเขตภเูก็ต ตัง้แตว่นัท่ี 17 มิถนุายน 2560 เป็นต้นไป 

2. การแตง่ตัง้กรรมการประจ าสว่นงาน  
 2.1 การแต่งตัง้ศาสตราจารย์กรีฑา  ธรรมคมัภีร์ คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ

ประจ าสว่นงานคณะแพทยศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 13 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 

 2.2 การแต่งตัง้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ประภาศ  เมืองจันทร์บุรี คณาจารย์ประจ า   
เป็นกรรมการประจ าสว่นงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2560 เป็นต้นไป 

 2.3 การแตง่ตัง้คณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการประจ าสว่นงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ตัง้แตว่นัท่ี 29 มิถนุายน 2560 เป็นต้นไป ดงันี ้

 2.3.1 อาจารย์เจษฎา  โสภารัตน์ 
 2.3.2 รองศาสตราจารย์ป่ิน  จนัจฬุา 
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 2.3.3 อาจารย์ธนญัชนก  ไชยรินทร์ 
 2.3.4 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นเรศ  ซว่นยกุ 

3. การแตง่ตัง้หวัหน้าสาขาวิชา 
 3.1 การแตง่ตัง้ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุิทย์  จนัทร์เพ็ชร คณาจารย์ประจ าเป็นหวัหน้า

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤษภาคม 
2560 เป็นต้นไป 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.2  การให้ความเห็นชอบหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา และการเพิ่มรายวิชาเลือก ของสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่ 

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 ในคราวประชุมครัง้ท่ี 16(2/2560) เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดบัปริญญาตรี การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลกัสตูร การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา และการเพิ่มรายวิชาเลือก ดงันี ้

เห็นชอบหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี จ านวน 3 หลกัสตูร ดงันี ้
1. หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
2. หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
3. หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... 
เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร /อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

จ านวน 3 หลกัสตูร ดงันี ้
1. เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทย 

ประยกุต์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศลิปศาสตร์ 
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2. เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557 คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

3. เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ประชมุ นิทรรศการ และการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจดัการ 

เห็นชอบการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาในหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2529 ตามข้อสงัเกตของสภาวิศวกร จ านวน 4 รายวิชา ดงันี ้
1. 221-352  วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic Engineering) 
2. 221-353  ปฏิบตักิารกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics Laboratory) 
3. 221-381  ระเบียบวิธีค านวณเชิงตวัเลขส าหรับวิศวกรรมโยธา (Numerical 

Methods for Civil Engineering) 
4. 211-411  การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก (Timber and Steel Design) 
เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาเลือก 
เพิ่มรายวิชาเลือกในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2554 ดงันี ้
 876-102  หลกัเศรษฐศาสตร์พืน้ฐานและการประยกุต์       3(3-0-6)  หนว่ยกิต 
             Principles of Economics and Application 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
 

6.3  การให้ความเห็นชอบหลกัสตูร 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 

สภาวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครัง้ท่ี 15(1/2560) เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2560 ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะศกึษาศาสตร์ 

 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบและอนมุตั ิตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
7.1  การด าเนินการตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลยั 

                                  อธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อแนะน าและข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยั ดงันี ้
เร่ืองท่ี ประชมุวนัท่ี ประเดน็มต/ิข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 
1 ครัง้ท่ี 385(5/2560)         

วนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2560 

ควรมีกลไกพิเศษในการจดัการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

มอบรองอทุยานวิทยาศาสตร์    
ไปด าเนินการ 

2 ครัง้ท่ี 385(5/2560)         
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2560 

มหาวิทยาลยัควรมีระบบการดแูล    
ผู้ เกษียณอายแุละใช้ประโยชน์จาก   
ผู้ เกษียณอาย ุ

มองกองการเจ้าหน้าท่ีไปศกึษา
รูปแบบและจดัท าระบบ 

3 ครัง้ท่ี 385(5/2560)         
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2560 

ควรปรับปรุงระเบียบวา่ด้วยกองทนุ
วิจยัเพ่ือให้มีการน าเงินจากกองทนุ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้าน   
การวิจยัมากขึน้ 

มอบส านกัวิจยัและพฒันา        
ไปด าเนินการปรับปรุง 
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7.2  แผนพฒันามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ท่ี 384(4/2560) เม่ือวันท่ี 22 
เมษายน 2560 ได้พิจารณาเร่ืองแผนพฒันาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น 
แผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะยาว 20 ปี เพ่ือให้แผนพฒันาของมหาวิทยาลยัสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ในการ 
พัฒนาประเทศ 20 ปี โดยขอให้อธิการบดีและทีมงานน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ในประเด็นตา่ง ๆ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข นัน้ มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการปรับปรุงแผนพฒันาฯ 
ระยะยาว 15 ปี เป็นแผนพฒันาฯ ระยะยาว 20 ปี และน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั
ในประเด็นตา่ง ๆ มาปรับปรุง เพิ่มเตมิในรายละเอียดของแผนพฒันาฯ ระยะยาว 20 ปี และจดัท าเป็นรูปเล่ม
เอกสารแผนพฒันามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้
จดัท าเอกสารประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัตอ่แผนพฒันามหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาด าเนินงานในอนาคต 
ซึ่งมีสาระส าคญั เช่น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในอดีต ปัจจุบนั สู่การสร้างอนาคต  สภาพแวดล้อมการ
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เปล่ียนแปลง  ทิศทางการพฒันาของประเทศ  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อบริบทอุดมศึกษา  ความท้าทายของ
มหาวิทยาลยัตอ่สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต  เปา้หมายการพฒันาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
การวิเคราะห์ตนเอง  ยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ระยะ 20 ปี  ทิศทางการพฒันาและ
จดุเน้น 5 วิทยาเขต  ระบบและกลไกการน าแผนฯ ระยะยาวไปสู่การปฏิบตัิ  แผนงาน/โครงการท่ีส าคญัและ
สมัฤทธิผลของแผนระยะยาวตอ่การพฒันาประเทศและภาคใต้ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ส าหรับเอกสารสรุปข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลยั เร่ืองแผนพฒันา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (ฉบบัถอดเทป) หากท่ีประชมุมีความประสงค์
จะขอปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะดงักลา่ว ขอให้แจ้งไปยงัฝ่ายเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
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7.3  การปรับเปล่ียนระบบและรูปแบบการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

สืบเน่ืองจากท่ีประชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.) ได้พิจารณาและมีมตเิห็นชอบ
ให้มีการปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  โดยเร่ิมตัง้แต ่     
ปีการศกึษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) ในคราวประชมุครัง้ท่ี 
4/2560 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการปรับเปล่ียนระบบและรูปแบบการ
คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตัง้แตปี่การศกึษา 2561 ดงันี ้

1. ระบบและสดัสว่นการรับนกัศกึษา จ านวน 2 ระบบ โดยก าหนดสดัสว่น ดงันี ้
1.1 ระบบรับตรง สดัสว่นร้อยละ 50 - 80 
1.2 ระบบกลาง (Admissions) สดัสว่นร้อยละ 20 – 50 

2. วิธีการรับนกัศึกษา 4 วิธีการ โดยให้คณะพิจารณาสัดส่วนจ านวนรับท่ีเหมาะสม 
ซึง่ประกอบด้วย 

2.1 โครงการรับตรง/โควตาพิเศษท่ีด าเนินการโดยมหาวิทยาลยั 
2.2 โครงการท่ีคณะด าเนินการคดัเลือกนกัศกึษาเอง 
2.3 การคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในระบบกลาง (Admissions) 
2.4 โครงการพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือบริหารความเส่ียงและเติมเต็มจ านวนนกัศึกษาให้ได้

ตามแผนการรับนกัศึกษาของคณะ/สาขาวิชา โดยให้ด าเนินการภายหลงัจากเสร็จสิน้การรับนกัศึกษาตาม
วิธีการปกต ิ(วิธีการท่ี 2.1-2.3) ซึง่การรับนกัศกึษาวิธีการนีอ้าจจะมีหรือไมมี่ก็ได้ 

ทัง้นี ้โครงการรับนกัเรียนใน 14 จงัหวดัภาคใต้ (โควตาภูมิภาค) ก าหนดสดัส่วนการรับ
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 
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3. แนวทางการรับนักศึกษาจากวิธีการรับนักศึกษาทัง้ 4 วิธีการ เพ่ือให้สอดรับกับ
หลกัการตามท่ีท่ีประชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทยก าหนด 

4. หลักเกณฑ์การด าเนินงานโครงการการคัดเลือกนักเรียนใน  14 จังหวัดภาคใต้
(โควตาภมูิภาค) ดงันี ้

4.1 วิชาท่ีใช้ในการคดัเลือก จากเดิมมหาวิทยาลยัออกข้อสอบเอง เปล่ียนเป็นใช้
ผลคะแนนสอบวิชาสามญั 9 วิชา ซึง่ท่ีประชมุเห็นชอบก าหนดชดุวิชาท่ีใช้ในการสอบคดัเลือก 2 ชดุวิชา ได้แก่ 
ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ และชุดวิชาศิลปศาสตร์  ส าหรับคณะ/สาขาวิชาท่ีต้องการรับนักเรียนท่ีเน้นด้านศิลป์
ค านวณสามารถเลือกใช้ชดุวิชาศลิปศาสตร์ โดยก าหนดคะแนนขัน้ต ่าของวิชา 89 คณิตศาสตร์ 2 ได้ 

4.2 อนัดบัการเลือก ก าหนดให้เลือกได้ 4 อนัดบั 
4.3 การจัดแบ่งกลุ่มของนักเรียนในการคัดเลือกยังคงเป็นรูปแบบเดิม  โดยมี

รายละเอียด คณุสมบตั ิและสิทธิของนกัเรียน ดงันี ้
 - กลุ่มท่ี 1 รับจ านวน 40% ของจ านวนรับแต่ละสาขา นักเรียนท่ีมีสิทธ์ิอยู่ใน

กลุ่มท่ี 1 จะต้องเป็นผู้ มีผลการเรียนดชันีเฉล่ียสะสมในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 และ 5 อยู่ในล าดบัท่ีสงูสดุ 10% 
แรกของจ านวนผู้สมคัรในแตล่ะโรงเรียน (โดยไมแ่ยกสายการเรียน) 

 - กลุม่ท่ี 2 รับจ านวน 60% ของจ านวนรับแตล่ะสาขา ซึง่นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุม่
ท่ี 2 คือ ผู้ ท่ีไมมี่สิทธ์ิจะอยูใ่นกลุม่ท่ี 1 

4.4 รายละเอียดอ่ืน ๆ เช่น ค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ปฏิทินการด าเนินงาน 
เป็นต้น ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการคดัเลือกนกัเรียนใน 14 จงัหวดัภาคใต้ของมหาวิทยาลยัเป็นกรณีไป 
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7.4  โครงการรับผู้ส าเร็จการศกึษาจากตา่งประเทศเข้าศกึษาระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้มีนโยบายและเปา้หมายสง่เสริมหลกัสตูรและการเรียนการสอน 

สู่ความเป็นนานาชาติ เพ่ือเป็นทิศทางหลกัในการพฒันามหาวิทยาลยัให้ก้าวสู่การเป็นศนูย์กลางทางการศกึษา
ของประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมของระบบสนบัสนนุการศกึษาให้เป็นสากล ซึ่งกลยทุธ์ท่ีส าคญั
ประการหนึ่ง คือ การขยายโอกาสด้านการศกึษาให้นกัเรียนชาวตา่งชาติหรือนกัเรียนไทยท่ีศึกษาในตา่งประเทศ
มาศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัมากขึน้ 
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7.5  โครงการจดัตัง้สถานวิจยัสมทุรศาสตร์ชายฝ่ังและการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการจดัตัง้เครือข่ายวิจยั โดยแบง่

เครือข่ายวิจยัออกเป็น 4 ประเภท คือ สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจยัความเป็นเลิศ สถานวิจยัและหนว่ยวิจยั นัน้ 
สถาบนัทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังได้เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุน “สถานวิจัย

สมทุรศาสตร์ชายฝ่ังและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ประดิษฐ์ สถาบนั
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง เป็นผู้อ านวยการสถานวิจยัฯ โดยผ่านการพิจารณาจากท่ีประชมุคณะกรรมการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดตัง้และด าเนินการเครือข่ายวิจยั ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560 โดยมี
วตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. เพ่ือเป็นศนูย์ประสานความร่วมมือในการวิจยัทัง้ในและนอกประเทศในด้านความรู้
และเทคโนโลยีของนกัวิจยัท่ีมีความเช่ียวชาญและความสนใจทางด้านสมทุรศาสตร์ชายฝ่ัง การเปล่ียนแปลง
ของภมูิอากาศท่ีมีผลกระทบตอ่พืชและสตัว์ รวมถึงสงัคมมนษุย์ 

2. เพ่ือผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพด้านสมทุรศาสตร์ชายฝ่ังและการเปล่ียนแปลงของ
ภมูิอากาศ 

3. เพ่ือสง่เสริมการท างานวิจยัเชิงสหวิทยาการ 
4. เพ่ือสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่และเพ่ือนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีความสนใจด้าน

สมุทรศาสตร์ชายฝ่ังและการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบต่อพืชและสตัว์อนัจะส่งผลไปถึงการ
ด ารงชีวิตของชมุชนบริเวณชายฝ่ัง 

ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 7 
มีนาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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7.6  รายงานการตรวจสอบบญัชีอทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปีงบประมาณ 2558 - 2559 

มหาวิทยาลยัขอเสนอรายงานการตรวจสอบบญัชีอทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2558 - 2559 ตอ่ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ดงันี ้
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                อทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                    งบแสดงฐานะการเงิน 
                                ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
 

 
         รวม 

สินทรัพย์ 
 

 สินทรัพย์หมนุเวียน 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,509,408.87  
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 57,670,368.33  

          รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 84,179,777.20  
  
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน  
 ครุภณัฑ์ 2,672,976.25  
 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 210,497.98  
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 2,883,474.23  

รวมสินทรัพย์ 87,063,251.43  
  หนีส้ินและส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
 หนีส้ินหมนุเวียน 

 
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 22,947,961.68  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 22,947,961.68  
รวมหนีส้ิน 22,947,961.68  
  
  ส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

 
 ยอดคงเหลือต้นปี 61,378,299.64  
 ปรับปรุงรายรับสงู (ต ่า) กวา่รายจา่ยปีก่อน                        - 
 รายรับสงู (ต ่า) กวา่รายจา่ย 2,736,990.11  
 ยอดคงเหลือปลายปี 64,115,289.75  
รวมหนีส้ินและส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ 87,063,251.43 
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อทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

                                ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 
       รวม 

สินทรัพย์ 
 

 สินทรัพย์หมนุเวียน 
 

    เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 25,556,622.98  
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 72,728,675.74  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 98,285,298.72  
  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
 

 ครุภณัฑ์ 2,045,624.33 
 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 614,911.61 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 2,660,535.94 
รวมสินทรัพย์ 100,945,834.66 
  
  หนีส้ินและส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
 หนีส้ินหมนุเวียน 

 
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 25,305,008.24  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 25,305,008.24  
รวมหนีส้ิน 25,305,008.24  
  ส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

 
 ยอดคงเหลือต้นปี 64,115,289.75  
 ปรับปรุงรายรับสงู (ต ่า) กวา่รายจา่ยปีก่อน 100,000.00 
 รายรับสงู (ต ่า) กวา่รายจา่ย 11,425,536.67  
 ยอดคงเหลือปลายปี 75,640,826.42  

รวมหนีส้ินและส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ 100,945,834.66  
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7.8  สรุปรายงานรายรับ-รายจา่ยเงินงบประมาณและเงินรายได้ ไตรมาสท่ี 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลยัขอเสนอรายงานสรุปรายงานรายรับ-รายจา่ยเงินงบประมาณและเงิน
รายได้ ไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอ่ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ซึง่มีประเดน็ส าคญั ดงันี ้

    
 (หน่วย:บาท)   (หน่วย:บาท)  เพิ่ม/(ลด) 

    
2559 2558 ร้อยละ 

สินทรัพย์ 
   

 

 
สินทรัพย์หมนุเวียน 

    
  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
 

1,252,608,718.11       707,656,114.75  77.01  

  
ลกูหนีเ้งินยืมนอกงบประมาณ 

 
      27,072,465.84       375,126,128.81  13.85  

  
ลกูหนีร้ะยะสัน้ 

 
         1,102,682.40                53,353.58  1,966.74  

  
เงินลงทนุระยะสัน้ 

 
  2,026,665,018.23    1,576,093,165.48  28.59  

  
ค้างรับจากกรมบญัชีกลาง 

 
       41,943,341.51         27,704,677.68  51.39  

  
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

 
       21,183,899.76         18,478,493.01  14.64  

  
วสัดคุงคลงั 

 
     229,894,156.16       219,961,975.41  4.52  

  
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 

 
 4,000,470,282.01    2,925,073,908.72  36.76  

       

 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

    
  

เงินลงทนุระยะยาว 
 

  3,291,519,717.54    3,240,198,890.66  1.58  

  
เงินมดัจ าระยะยาว 

 
              41,849.91                49,469.91  (15.40) 

  
อาคาร ท่ีดนิ สิ่งปลกูสร้าง และครุภณัฑ์ 13,386,477,377.30  11,524,390,392.89  16.16  

  
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

 
            578,343.60              244,362.49  136.67  

  
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 

 
         1,755,132.08              965,000.00  81.88  

  
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

 
16,680,372,420.43  14,765,848,115.95  12.97  

รวมสินทรัพย์ทัง้สิน้ 
 

20,680,842,702.44  17,690,922,024.67  16.90  

   
   

หนีส้ิน  
    

 
หนีส้ินหมนุเวียน 

   
  

เจ้าหนี-้หนว่ยงานภายนอก 154,581,336.81  77,240,030.28  100.13  

  
เงินรับฝากอ่ืน 1,395,857,891.82  1,481,884,208.04  (5.81) 

  
เงินประกนัอ่ืน ๆ 64,708,106.86  72,058,693.55  (10.20) 

  
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 72,086,888.76  36,891,328.35  95.40  

  
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 124,407,963.15  163,046,088.56  (23.70) 

  
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 1,811,642,187.40  1,831,120,348.78  (1.06) 
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   (หน่วย:บาท)       (หน่วย:บาท) เพิ่ม/(ลด) 
  2559    2558 ร้อยละ 

 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 

   
  

เงินประกนัอ่ืน ๆ 27,681,280.85  19,764,284.38  40.06  

  
เงินกู้ ระยะยาว 49,542,755.97  10,615,724.70  366.69  

  
รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 77,224,036.82  30,380,009.08  154.19  

รวมหนีส้ินทัง้สิน้ 1,888,866,224.22  1,861,500,357.86  1.47  

สินทรัพย์สุทธิ 18,791,976,478.22  15,829,421,666.81  18.72  
      

 

 
สินทรัพย์สุทธิ 

   
  

ทนุของหนว่ยงาน 7,255,772,558.90    7,147,096,880.29  1.52 

  
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 5,344,206.22  0.00 100.00  

  
บญัชีสว่นได้สว่นเสียของเจ้าของ 11,530,859,713.10    8,682,324,786.52  32.81  

รวมสินทรัพย์สุทธิ 18,791,976,478.22  15,829,421,666.81  18.72  
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ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน ๆ  
8.1  บณัฑิตคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์สอบไลค่วามรู้ชัน้เนตบิณัฑิต 

นายสราวธุ  เบญจกลุ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ ได้แสดงความยินดีกบั
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีบณัฑิตจากคณะนิติศาสตร์สามารถสอบไล่ความรู้ชัน้เนติบณัฑิต ในสมยัท่ี 69 
ปีการศกึษา 2559 ได้ในล าดบัท่ี 5 ซึ่งถือเป็นล าดบั TOP Ranking และจะเข้ารับพระราชทานประกาศนียบตัร  
เนตบิณัฑิต ในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560  

 
8.2  การจา่ยเงินชดเชยให้กบัพนกังานมหาวิทยาลยั 

ด้วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้สอบถามเก่ียวกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนกังาน
มหาวิทยาลัยรายอาจารย์วุทธิศกัดิ์ โภชนุกูล สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้เสียชีวิตเม่ือเดือนพฤษภาคม 
2560 เน่ืองจากอาจารย์วุทธิศกัดิ์ โภชนุกูล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์เดิมมาเป็นเวลา 10 ปี และได้รับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 จงึขอเรียนถามว่ามหาวิทยาลยัมีแนวทางในการจา่ยเงินชดเชยอย่างไร  

อธิการบดีได้ชีแ้จงว่า การจ่ายเงินชดเชยซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีก าหนดขึน้ใหม่ให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน




