รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ครัง้ ที่ 382(2/2560)
วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้ องประชุม 210 สานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
ด้ วยระบบ Teleconference ณ ห้ องประชุมทางไกลสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชวน หลีกภัย
2. ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา
3. ศาสตราจารย์นกั สิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย
4. นายบุญปลูก ชายเกตุ
5. ศาสตราจารย์ปราณี กุลละวณิชย์
6. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
7. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
8. นายวิจิตร ณ ระนอง
9. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ ว
10. นายสราวุธ เบญจกุล
11. ศาสตราจารย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
12. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ชศู กั ดิ์ ลิ่มสกุล
13. รองอธิการบดี
อาจารย์พิชิต เรื องแสงวัฒนา
14. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้ วประดับ
15. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ
อาจารย์บญ
ุ ประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
16. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์
17. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ
วิทยาเขตปั ตตานี
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นพพร เหรี ยญทอง

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

-218. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปั ตตานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พชั รี ยา ไชยลังกา
19. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปั ตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์บดินทร์ แวลาเตะ
20. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์เจริญ นาคะสรรค์
21. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และรักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ณฐั วิทย์ พจนตันติ
22. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และรักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะวิเทศศึกษา
รองศาสตราจารย์วรวุธ วิสทุ ธิ์เมธางกูร
23. รองศาสตราจารย์ธีระพล ศรี ชนะ
รักษาการในตาแหน่งคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
24. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์อดุ มผล พืชน์ไพบูลย์
25. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สรุ จิตร ทีฆสกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการพิเศษ
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
26. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เอกรินทร์ สังข์ทอง
27. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์พฒ
ุ ิศกั ดิ์ พุทธวิบลู ย์
28. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ปริ ศวร์ ยิ ้นเสน
29. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บษุ บง ชัยเจริญวัฒนะ
30. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ทวีศกั ดิ์ นิยมบัณฑิต
31. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สิริรัศมิ์ ปิ่ นสุวรรณ

-332. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต
33. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
34. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ซุกรี หะยีสาแม
35. อาจารย์วรพงษ์ อัศวเกศมณี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
36. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม
รองศาสตราจารย์บรรจง วิทยวีรศักดิ์
37. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กานดา จันทร์ แย้ ม
38. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ยทุ ธนา เพ็งแจ่ม
รักษาการในตาแหน่งรองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีเทคนิคการแพทย์
39. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กสุ มุ า กูใหญ่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
40. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์
41. อาจารย์นิตยา อัมรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
42. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ อารี วิบลู ย์พงศ์
43. อาจารย์ธีรวัฒน์ ขวัญใจ
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะนิตศิ าสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-444. คณบดีคณะการบริ การและการท่องเที่ยว
รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกุล
45. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สชุ าดา ทิพย์มนตรี
46. รองศาสตราจารย์สนัน่ ศุภธีรสกุล
รักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
47. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปรารถนา หลีกภัย
48. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์รอฮานิ เจะอาแซ
49. รองศาสตราจารย์อษุ า เชษฐานนท์
รักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
50. ผู้อานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
อาจารย์ยโู ซะ ตาเละ
51. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ ธานี
อาจารย์นิทศั น์ เพราแก้ ว
52. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
53. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วนั วิสาข์ ธรรมมานนท์
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปั ตตานี
54. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สทุ ธิศกั ดิ์ ดือเระ
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี
55. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เกื ้อกูล สุนนั ทเกษม
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
56. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วรายุ บุญปกครอง
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
57. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยั และบัณฑิตศึกษา
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล
58. ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์อิศรัฏฐ์ รินไธสง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

-559. หัวหน้ างานการประชุม กองกลาง
นางปัทมา กาญจนพงศ์
60. หัวหน้ างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
นายทวาทศ สุวรรณโร
ผู้มาประชุมไม่ได้
1. ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์
2. ศาสตราจารย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
3. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช
4. ศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ สถาอานันท์
5. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
6. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รองศาสตราจารย์จฑุ ามาส ศตสุข
7. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สพุ จน์ โกวิทยา
8. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ภทั ร อัยรักษ์
9. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
10. รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
รองศาสตราจารย์ภวู ดล บุตรรัตน์
11. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
รักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์
12. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
รองศาสตราจารย์พนั ธ์ ทองชุมนุม
13. ผู้อานวยการกองกลาง
นางสุวิมล คงพล
ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. นางกนกรัตน์ ภูมิสมบัติ

ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

หัวหน้ าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

-62. นางนิษณา เหมกุล
3. นายแดง โฉมทอง
4. นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต
5. นายเริ งศักดิ์ ธรานุเวชน์

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผล
รักษาการหัวหน้ างานบริหารงานบุคคล
กองการเจ้ าหน้ าที่

เริ่มประชุมเวลา 09.20 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ ว ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุม ต่อจากนัน้ ได้ ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 กรรมการที่ขอลาประชุม
ประธานที่ประชุมแจ้ งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครัง้ นี ้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิขอลาการประชุม จานวน 4 ราย ดังนี ้
1. ศาสตราจารย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
2. ศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ สถาอานันท์
3. ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์
4. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครัง้ ที่ 381(1/2560) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ก่อน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องพิจารณาเชิงนโยบาย
4.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกและแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยโลก
มหาวิทยาลัยได้ นาเสนอข้ อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซึง่ จากผลการจัดอันดับ
พบว่าในช่วง 2014-2016 มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ได้ รับ การจัด อัน ดับ ให้ อ ยู่ในกลุ่ม ล าดับ ที่ 701+
มาโดยตลอด แต่เมื่อดูคะแนนรวมพบว่าลดลงอย่างต่อเนื่ องทุกปี ซึ่งเมื่ อแยกพิ จารณาตัวชี ว้ ัดทัง้ 6 ด้ าน
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1.4 คะแนน
ด้ า น Employer Reputation คะแนนตกจากปี 2014 และ 2015 อย่ า งเห็ น ได้ ชัด
โดยในปี 2016 มีคะแนนต่ากว่าปี 2015 อยู่ 2.6 คะแนน
ด้ าน Citations per Faculty ถึงแม้ ว่าจานวนการถูกอ้ างอิงของงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
จะเพิ่มขึ ้นในช่วงรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา แต่เมื่อคิดเป็ นคะแนนจากการเปรี ยบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น มีคะแนน
ลดลง 1.5 คะแนน ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าอัตราการเพิ่ม ขึ ้นจานวนการถูกอ้ างอิงของงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ยังน้ อยกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ด้ าน Faculty Student คะแนนลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี จากปี 2014 เนื่องจากจานวน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ ้นทุกปี โดยในปี 2016 มีคะแนนลดลงจากปี 2015 5.9 คะแนน และลดลง
จากปี 2014 ถึง 11.2 คะแนน
ด้ า น International Faculty เนื่ อ งจากมี จ านวนอาจารย์ ต่า งชาติ ล ดลงในปี 2016
จึงทาให้ มีคะแนนลดลง 4.6 คะแนน
ด้ าน International Students ในปี 2016 มีคะแนนลดลงจากปี 2015 คิดเป็ น 0.4 คะแนน
ถึงแม้ ว่าจานวนนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยจะเพิ่มขึน้ แต่จานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ก็เพิ่มสู ง
ขึ ้นด้ วย จึงทาให้ สดั ส่วนของนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ ้นเพียง 0.1% เท่านัน้
จากข้ อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ ว่าจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในปี นี ้ คือ
ชื่อเสียงในด้ านของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีคะแนนลดลงจากปี ก่อน ๆ อย่างเห็นได้ ชดั ที่เป็ นปั ญหาหลัก ๆ คือในด้ าน
ของจานวนอาจารย์ และจานวนนักศึกษา ทาให้ มีอัตราส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ เป็ น 17:1 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยโลกเป็ นอย่างมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยโลกประมาณ 10:1 และโดยเฉพาะจานวนอาจารย์ตา่ งชาติ ซึ่งมีอยู่แค่
3.3% เท่านัน้ ในขณะที่ ค่าเฉลี่ ยโลกอยู่ที่ 18% ในส่วนของจ านวนนักศึก ษานัน้ สัดส่วนนักศึก ษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี มีจานวนเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่ สัดส่วนของบัณ ฑิตศึกษาลดลงทุ กปี ซึ่งถ้ าหาก
ต้ องการเพิ่มจานวนงานวิจยั นัน้ ควรจะต้ องเพิ่มจานวนบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก
และลดจานวนนักศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี โดยในส่วนของนักศึกษาต่างชาตินนั ้ ปั จจุบนั มีแค่ 0.8% เท่านัน้
ในขณะที่คา่ เฉลี่ยโลกอยูท่ ี่ 16%
ดัง นัน้ มหาวิ ท ยาลัย จึ ง น าเสนอแผนกลยุท ธ์ แ ละแผนปฏิ บัติ ก ารการเพิ่ ม อัน ดับ
มหาวิทยาลัยโลก ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) ดังนี ้
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เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัดหลัก

มหาวิทยาลัยมี
ชื่อเสียงในด้ าน
การเรี ยนการสอน
และงานวิจยั ใน
ระดับนานาชาติ

คะแนนด้ าน
Reputation
ใน QS
Ranking

เป้าหมาย 4 ปี
2560 2561 2562 2563
แผนงาน
2560-2563
ไม่น้อยกว่า 18
12 14 16 18 1. การเข้ าร่วม QS Stars
คะแนน จากคะแนน
2. การจัด International
เต็ม 50 คะแนน
Conference
(ปัจจุบนั 10 คะแนน)
3. การเข้ าร่วมและ
การออกบูธที่ QS
Conference ของผู้บริหาร
4. การประชาสัมพันธ์เรื่ อง
การเรี ยนการสอนและ
งานวิจยั ในสื่อต่าง ๆ

ประเด็นกลยุทธ์ ท่ ี 2: การเพิ่มจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เป้าหมาย 4 ปี
2560-2563
จานวนนักศึกษา จานวน
เพิ่มจานวน
ระดับ
นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา รับเข้ าเป็ น 5,000 คน
เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี
(ปั จจุบนั 3,389 คน
ป.เอก 934 คน)
เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัดหลัก

2560

2561

2562

2563

4,500

5,000

แผนงาน

1. การเพิ่มจานวน
(ป.เอก (ป.เอก (ป.เอก (ป.เอก
นักศึกษาระดับ
1,110) 1,230) 1,350) 1,500)
บัณฑิตศึกษา
โดยวิธีพิเศษ
2. Module System
3. การจัดการศึกษา
สาหรับผู้ร่วมเรี ยน
ภายนอก
3,700 4,100

-9ประเด็นกลยุทธ์ ท่ ี 3: การลดจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เป้าหมาย 4 ปี
2560 2561 2562 2563
แผนงาน
2560-2563
34,500 33,300 31,500 30,000 กาหนดเป็ นนโยบาย
นักศึกษาระดับ จานวนนักศึกษา ลดจานวน
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับ
ของมหาวิทยาลัยในการ
มีจานวนลดลง
ปริญญาตรี
1. การจัดการหลักสูตร
ที่รับเข้ าเป็ น
ที่ไม่ได้ มาตรฐาน
30,000 คน
2. การจัดการหลักสูตร
(ปัจจุบนั
ที่บณ
ั ฑิตมีอตั ราการ
36,022คน)
ได้ งานทาตา่
(ต่ากว่า 60%)
3. การจัดการหลักสูตร
ที่มีความซ ้าซ้ อน
เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัดหลัก

ประเด็นกลยุทธ์ ท่ ี 4: การเพิ่มจานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์
เป้าหมาย 4 ปี
2560 2561 2562 2563
แผนงาน
2560-2563
ผลงานวิจยั
จานวน
จานวนผลงานวิจยั 950 1,133 1,316 1,500 1. การบังคับใช้ TOR ของ
ตีพิมพ์ใน
ผลงานวิจยั
ตีพิมพ์ในฐาน
แต่ละคณะตามแนวนโยบาย
วารสารวิชาการ ตีพิมพ์ในฐาน Scopus เพิ่มขึ ้น
ของมหาวิทยาลัย
นานาชาติมี
Scopus
เป็ น 1,500 เรื่ อง/ปี
2. การ Reorganize
จานวนเพิ่มขึ ้น
(ปัจจุบนั 844 เรื่ อง
สานักวิจยั และพัฒนา
ในปี 2559)
ให้ เจ้ าหน้ าที่มีความใกล้ ชิด
และเข้ าถึงนักวิจยั ให้ มากขึ ้น
3. ผอ.สานักวิจยั และพัฒนา
เข้ าร่วมวิเคราะห์งานวิจยั
รายคณะ
4. Manuscript writing camp
สาหรับนักวิจยั รุ่นใหม่และ
รุ่นกลาง 20% ของแต่ละคณะ
เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัดหลัก

- 10 ประเด็นกลยุทธ์ ท่ ี 5: การเพิ่มจานวนนักศึกษาต่ างชาติ
เป้าประสงค์
นักศึกษาต่างชาติ
มีจานวนเพิ่มขึ ้น

เป้าหมาย 4 ปี
2560 2561 2562 2563
แผนงาน
2560-2563
จานวนนักศึกษา จานวนนักศึกษา 395 463 532 600 1. การเพิ่มหลักสูตร
ต่างชาติที่เรี ยน ต่างชาติเพิ่มขึ ้น
นานาชาติ ทังระดั
้ บ
เต็มเวลา
เป็ น 600 คน
ปริญญาตรี และ
(ปั จจุบนั 326 คน)
บัณฑิตศึกษา
2. การเพิ่มหลักสูตร
Double degree
3. การคิดค่าเทอมของ
นักศึกษาต่างชาติในสาย
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ให้ ต่ากว่า
สายวิทยาศาสตร์
ตัวชี ้วัดหลัก

ประเด็นกลยุทธ์ ท่ ี 6: การเพิ่มจานวนอาจารย์ ต่างชาติ
เป้าประสงค์
อาจารย์ตา่ งชาติ
มีจานวนเพิ่มขึ ้น

เป้าหมาย 4 ปี
2560 2561 2562 2563
แผนงาน
2560-2563
จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์
80 120 160 200 1. การจ้ างอาจารย์ตา่ งชาติ
ต่างชาติที่ทางาน ต่างชาติเพิ่มขึ ้น
ที่เกษียณอายุราชการแล้ ว
เต็มเวลา
เป็ น 200 คน
2. การเพิ่มค่าจ้ างให้ กบั
(ปัจจุบนั 76 คน)
อาจารย์ตา่ งชาติ
โดยเฉพาะวิทยาเขต
ปัตตานีซงึ่ เป็ นพื ้นที่เสี่ยง
ตัวชี ้วัดหลัก

- 11 ประเด็นกลยุทธ์ ท่ ี 7: การจัดเก็บข้ อมูลให้ เป็ นส่ วนกลางของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัดหลัก

มีฐานข้ อมูลกลาง
ของมหาวิทยาลัย

ฐานข้ อมูลระบบ
สารสนเทศ

เป้าหมาย 4 ปี
2560 2561 2562 2563
แผนงาน
2560-2563
มีฐานข้ อมูล
- จัดทาฐานข้ อมูล
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศโดย
ที่มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการเชื่อมโยง
ฐานข้ อมูลระบบสารสนเทศ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติเห็นชอบให้ อธิการบดีนาข้ อเสนอแนะ
และความคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการ ดังนี ้
1. การลดจานวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
จากแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารเพิ่มอันดับมหาวิทยาลัยโลกในประเด็นกลยุทธ์
ที่ 3 มหาวิทยาลัยจะลดจานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี นัน้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน
มี ความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จัดตัง้ ขึ น้ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อให้ โอกาสทางการศึกษา
แก่ประชาชนในภาคใต้ เพราะฉะนันมหาวิ
้
ทยาลัยไม่ควรจะลดจานวนนักศึกษา แต่ควรจะเปิ ดโอกาสให้ คน
ในภาคใต้ ได้ มีสถานที่เรี ยนมากขึ ้น
2. การพัฒนาประเทศกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
การจัด อัน ดับ มหาวิ ท ยาลัย เป็ นเรื่ อ งส าคัญ ซึ่ ง มี ทัง้ ข้ อ ดี และข้ อเสี ย แต่ เรื่ อ ง
ที่มหาวิทยาลัยมีผลงานช่วยแก้ ไขปั ญ หาของประเทศชาติบ้านเมืองมีความสาคัญกว่าการที่มหาวิทยาลัย
ได้ รับการจัดอันดับในระดับสูง ๆ ถึงแม้ ว่ามหาวิทยาลัยไม่อยู่ในอันดับโลกที่สงู มากนัก แต่เป็ นสถาบันที่ได้ รับการ
ยกย่องจากคนในประเทศว่า เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือสังคม และมีบริ การจิตสาธารณะที่ดี
มหาวิทยาลัยควรจะมีความภาคภูมิใจ เพราะฉะนันมหาวิ
้
ทยาลัยต้ องพิจารณาในประเด็นนีอ้ ย่างรอบคอบ
เพราะการมุ่งจัดอันดับอาจจะเกิดประโยชน์และผลดีกับประเทศชาติบ้านเมือง หากสามารถจัดทาโครงการ
ที่สนองความต้ องการของพื ้นที่ได้ ด้วย
มหาวิทยาลัยไม่ควรให้ ความสาคัญกับการจัดอันดับมากเกินไป หากจะดาเนินการ
เพื่ อเพิ่ ม อัน ดับ มหาวิทยาลัยต้ องพิจ ารณาให้ ชัดเจน เนื่ องจากมี ต้น ทุน จ านวนมาก ต้ องท าพื น้ ฐานให้ ดี
แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยต้ องไม่ลืมภารกิจที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นมหาวิทยาลัยภูมิภาค
3. การให้ ความสาคัญและคุณค่า Brand ความเป็ นมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยจะประสบผลสาเร็ จได้ ต้องมีทรัพยากร (Resource) ที่ดี มีนกั ศึกษาที่ดี
มีผลงานวิจัยจานวนมาก ทาอย่างไรที่ทาให้ สงั คมภายนอกรับรู้ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มีคุณภาพ
ถ้ ามีโอกาสจะเลือกมาเรี ยนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยต้ องให้ ความสาคัญกับคุณค่าของ Brand
คุณค่าทางความรู้สึกสามารถสร้ างได้ มหาวิทยาลัยต้ องสร้ างชื่อเสียงให้ ดีขึ ้นเรื่ อย ๆ และต้ องมีกลไกที่จะทาให้
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มหาวิทยาลัยต้ องเปิ ดมากขึ ้น
4. วิจยั และระบบสารสนเทศงานวิจยั
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นมหาวิทยาลัยภูมิภาค ทิศทางการวิจยั ต้ องชัดเจน
และเป็ นงานวิจยั ที่เกิดประโยชน์กบั ภาคใต้ และการพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยควรจัดทาโครงการวิจยั ที่เป็ น
โครงการใหญ่ เป็ นงานวิจยั ที่มีผลกระทบ (impact) ต่อสังคม มีความยัง่ ยืน เป็ นความร่วมมือจากหลายคณะ/
หน่วยงาน ตลอดจนควรจะร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริ มงานวิจัยเป็ นเรื่ องสาคัญ มหาวิทยาลัยต้ อง
ตังเป้
้ าหมายที่ชดั เจน มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ เพื่อให้ เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
ควรปรับปรุ งระบบสารสนเทศ (Information) งานวิจัยให้ เป็ นระบบที่ดี สามารถเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารให้ สงั คม
รับรู้ได้ ตลอดจนควรพิจารณาปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้ เข้ าถึงข้ อมูลต่าง ๆ ที่มีความสาคัญ เช่น
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิจยั อื่นได้
งานวิ จัย สาขามนุษ ยศาสตร์ ยัง เป็ นจุด อ่ อ นที่ ต้ อ งแก้ ไ ข จึ ง ควรจะมี ก ารจัด ท า
เป็ นเครื อข่ายวิ จัยด้ านมนุ ษยศาสตร์ โดยศาสตราจารย์ ปราณี กุล ละวณิ ช ย์ กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ รับที่จะนาเรื่ องดังกล่าวไปพิจารณา
5. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิ ท ยาลัย ควรจะมี ร ะบบที่ เอื อ้ ให้ อาจารย์ ที่ เก่ ง ๆ สามารถท างานต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยได้ หลังจากเกษี ยณอายุราชการแล้ ว การพัฒนาอาจารย์โดยส่งเสริ มให้ อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ไปศึกษาต่อ จะเกิดประโยชน์และเกิดผลดีในระยะยาว และมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่สะท้ อนผลงาน
6. การปรับใช้ และขับเคลื่อนอย่างเหมาะสม
มหาวิท ยาลัยมี ห ลายเป้าหมาย หากจะเน้ น เป้าหมายการจัด อัน ดับ อย่างเดี ย ว
ต้ องพิจารณาให้ รอบคอบ ประเด็นสาคัญของ World Ranking คือ การพัฒนาคุณภาพสาหรับกลยุทธ์ที่เลือก
ไม่จาเป็ นต้ องเหมือนกันทุกคณะ/หน่วยงาน/วิทยาเขต
7. ข้ อสังเกตว่าด้ วยเรื่ องรายได้ ของประเทศกับผลการจัดลาดับมหาวิทยาลัย
จากข้ อมูลจะพบว่ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับ Top ส่วนใหญ่เป็ นประเทศที่ร่ ารวย
ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่เป็ นประเทศมีรายได้ ปานกลาง อย่างไรก็ ตามหลายประเทศที่ม หาวิทยาลัย
มี อัน ดับ อยู่ในอัน ดับ ต้ น ๆ ของโลกจ านวนมาก แต่ส ภาพเศรษฐกิ จ ของประเทศยัง ไม่ ดี เท่า กับ ประเทศ
ที่มหาวิทยาลัยอยูใ่ นอันดับที่ไม่สงู
8. การพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ขบั เคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย
เนื่ อ งจากเรื่ อ งแผนกลยุท ธ์ ก ารขับ เคลื่ อ นอัน ดับ มหาวิท ยาลัย โลกเป็ น เรื่ อ งที่ มี
ความสาคัญ จึงควรจะมีการพิจารณาทบทวน (Retreat) ในเรื่ องนี ้ ซึ่งนอกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ ว
ควรจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้ องและมีความสนใจได้ เข้ าร่วมในการพิจารณาทบทวนดังกล่าวด้ วย
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5.1 การเสนอชื่อผู้เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์นกั สิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ได้ ชี ้แจงขันตอนการด
้
าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2559 มาตรา 20 กาหนดให้ มีสภามหาวิทยาลัย และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราว
ประชุมครัง้ ที่ 376(6/2559) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ได้ ออกข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยจึงได้ ดาเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 379(9/2559) เมื่ อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ได้ มี ม ติเห็นชอบให้ แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้ วยศาสตราจารย์นกั สิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย เป็ นประธาน
กรรมการ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ ว ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงาน นายกสมาคมศิษย์เก่า
รองอธิการบดีวิทยาเขตปั ตตานี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์
วิท ยาเขตหาดใหญ่ เป็ น กรรมการ ผู้อานวยการกองกลาง เป็ น เลขานุก าร โดยคณะกรรมการสรรหาฯ
ดาเนินการสรรหาผู้เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี ้
1. ประชุม คณะกรรมการสรรหาฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่ อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เพื่ อ
กาหนดแนวทางในการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ
2. จากการประชุม คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิท ยาลัย ครั ง้ ที่ 1/2559
เมื่ อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ ประชุม ดังกล่าวได้ มี มติเห็นชอบที่จ ะเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรของส านักงาน
อธิการบดีได้ มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากตามความในข้ อบังคับฯ
ว่าด้ วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้ อ 9(2) ไม่ได้ กาหนดให้ สานักงานอธิการบดีเป็ นผู้มีสิทธิ
เสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ จึงเสนอขอปรับปรุงข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้ อ 9(2) โดยให้ เพิ่มเติม สานักงานอธิการบดีและสานักงานวิทยาเขต มีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้ส มควรด ารงต าแหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลัย ซึ่ ง ที่ ป ระชุม สภามหาวิ ท ยาลัย ในคราวประชุม ครั ง้ ที่
380(10/2559) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
3. จัดทาหนังสือให้ มีการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยให้
มีการเสนอชื่อพร้ อมทังให้
้ เสนอรายละเอียดประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมทัง้
เหตุผลสนับสนุนว่าเป็ นผู้เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยส่งชื่อให้ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณา ภายในวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. (ตามความในข้ อ 9 ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย)
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ได้ คนละ 1 ชื่อ
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คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรื อสานักเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ส่วนงานละ 1 ชื่อ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ส่วนงานใดมีคณะกรรมการประจาส่วนงาน ให้ คณะกรรมการประจาส่วนงานนันประชุ
้
มร่วมกัน
เพื่อเสนอชื่อตามมติของคณะกรรมการประจาส่วนงาน
(3) สภาอาจารย์ เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 1 ชื่อ
(4) สภาพนักงาน เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 1 ชื่อ
(5) สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย 1 ชื่อ
4. สานักงานอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปั ตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขต
สุราษฎร์ ธานี และวิทยาเขตตรัง เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแห่งละ 1 ชื่อ
5. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่ อพิจารณา
กลัน่ กรองรายชื่อผู้ที่ได้ รับการเสนอให้ ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยให้ เหลือเพียง 1 ชื่อ โดยมีรายชื่อ
ผู้ได้ รับการเสนอทังหมดจ
้
านวน 6 ชื่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยจากรายชื่อที่ได้ รับการเสนอ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ ว
มีม ติเห็นชอบให้ เสนอชื่ อ ศาสตราจารย์นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา เป็ นผู้เหมาะสมที่ จะดารงตาแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติเห็นชอบให้ แต่งตังศาสตราจารย์
้
จรัส
สุวรรณเวลา ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ ประธานกรรมการสรรหาฯ จะทาบทาม และมหาวิทยาลัย
ดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังต่
้ อไป
5.2 การแต่งตังคณบดี
้
คณะวิทยาการสื่อสาร
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาคณบดี
้
คณะวิทยาการสื่อสาร
ประกอบด้ วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ปราณี กุลละวณิชย์
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปั ตตานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เป็ นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการสรรหาผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ
สื่อสาร และนาเสนอผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสื่อสารต่อสภามหาวิทยาลัย 1 ชื่อ
ซึง่ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ดาเนินการสรรหาฯ ตามลาดับ ดังนี ้
1. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็ นบุคลากรภายในพบบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร
เพื่อชี ้แจงรายละเอียดวิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
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คือ สานักงานคณะวิทยาการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและ
สร้ างสรรค์สื่อ) เพื่อจัดดาเนินการให้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ ที่เทียบเท่าข้ าราชการ
ระดับปฏิ บัติการหรื อระดับปฏิ บัติงาน ประชุมปรึ กษาหารื อกันในการเสนอชื่ อผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร หน่วยงานละไม่เกิน 3 ชื่อ พร้ อมทัง้ คัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ ข้อมูล
การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสื่ อสารต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 2 คน (ผู้ที่จะมาให้ ข้อมูล
ประกอบด้ วยหัวหน้ า หน่ วยงาน 1 คน และผู้แทนหน่ วยงานละ 2 คน) แล้ ว ให้ หัว หน้ า หน่ วยงานเสนอต่อ
อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
3. แจ้ งให้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ ที่เทียบเท่าข้ าราชการ
ระดับปฏิบตั ิการหรื อระดับปฏิบตั ิงานที่ปฏิบตั ิงานในคณะวิทยาการสื่อสาร ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสม
จะดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ให้ เสนอชื่อได้ โดยตรงต่ออธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ
จานวน 1 ชื่อ หากผู้ที่สมัครใจมาให้ ข้อมูลต่อคณะกรรมการสรรหาฯ (นอกเหนือจากหัวหน้ า หน่วยงานหรื อ
ผู้แทนหน่วยงาน) ให้ แจ้ งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในแบบฟอร์ มเสนอชื่อต่ออธิการบดี ประธาน
กรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
4. แจ้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
5. คณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็ นบุคลากรภายในประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะเชิญ
มาสนทนาตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร และเวียนวาระการประชุมให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ภายนอก
พิจารณา ซึง่ มีจานวน 3 ราย มาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
6. ออกหนังสือเชิญผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้ วมาสนทนา
โดยแจ้ งให้ ผ้ ูที่จะตอบรับ การสนทนาจัดเตรี ยมเอกสารเกี่ ยวกับแนวคิด นโยบาย แผนการดาเนินงานและ
แนวทางการบริ หารคณะ เพื่ อส่งให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้ าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ โดย
กาหนดให้ แจ้ งการตอบรับภายในวัน ที่ 10 มกราคม 2560 ซึ่งมีผ้ ูตอบรับการเชิญมาสนทนา จานวน 1 ราย
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
7. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ
สื่อสาร ประกอบด้ วย หัวหน้ าหน่วยงานและผู้แทนของหน่วยงาน และผู้ตอบรับการทาบทามมาสนทนา
แล้ วพิจารณากลัน่ กรองผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร เมื่อวันที 17 มกราคม 2560
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เสนอสภามหาวิ ท ยาลัย ให้ แ ต่ง ตัง้
อาจารย์มอู สั ซัล บิลแสละ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ
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วิธีการสรรหาคณบดี สรุปได้ ว่ามหาวิทยาลัยควรจะปรับปรุงแก้ ไขข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาคณบดี โดยควร
เปิ ดโอกาสให้ บคุ คลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความสามารถมาดารงตาแหน่งคณบดีได้
5.3 การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในคราว
ประชุมครัง้ ที่ 50(1/2560) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ พิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว
มีมติเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 10 ราย ดังนี ้
1. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
1.1 อนุมตั ใิ ห้ แต่งตังผู
้ ้ ชว่ ยศาสตราจารย์ จานวน 8 ราย
1.1.1 อาจารย์พรอุษา จิตพุทธิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีวสั ดุภณ
ั ฑ์ ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุภณ
ั ฑ์
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 11 กันยายน 2558 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.2 อาจารย์ จ ตุพ ร ภัก ภิ รมย์ พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ต าแหน่ ง อาจารย์
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิสญ
ั ญีวิทยา
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.3 อาจารย์ ศ รี ล า ส าเภา ข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
ตาแหน่งอาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่ง เป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 25 กันยายน 2558 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.4 อาจารย์ ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเภสัชกรรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่ง เป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 8 มีนาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.5 อาจารย์ ธิ ดารัตน์ วิชัย ดิษ ฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์
ภาควิช าวิท ยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งขอกาหนดต าแหน่งเป็ น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิ สิกส์ประยุกต์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับ
เอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.6 อาจารย์ ณัฐธิ ดา รักกะเปา พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
สาขาวิช าเคมี ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ซึ่ง ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วย
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้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและ
ได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.7 อาจารย์เกศริ น มณีนูน พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะการแพทย์แผนไทย ซึ่งขอกาหนดตาแหน่ง เป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ทัง้ นี ้
ตังแต่
้ วนั ที่ 29 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่ผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่
1.1.8 อาจารย์ ศ รี สุด า วนาลี สิน ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุด มศึกษา
ต าแหน่ ง อาจารย์ ภาควิ ชาการพยาบาลจิ ตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่ง ขอก าหนดต าแหน่ ง เป็ นผู้ช่ วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะ
รับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.2 อนุมตั ิให้ แต่งตังรองศาสตราจารย์
้
จานวน 2 ราย
1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ คงสุวรรณ ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบัน
อุดมศึกษา ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2558 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับ
เอกสารครบถ้ วน
1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรงค์พนั ธ์ มุสกิ ะวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นวันที่ส่งผลงานประเภทตาราฉบับแก้ ไข
ปรับปรุง
1.3 ไม่อนุมตั ิให้ แต่งตังผู
้ ้ ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
1.3.1 อาจารย์ นนทิภัค เพียรโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติเห็นชอบ ตามที่เสนอ นอกจากนี ้ที่ประชุม
มีความคิดเห็นและข้ อสังเกตต่าง ๆ สรุปได้ ดงั นี ้
การขอตาแหน่งทางวิชาการเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ เป็ นขวัญกาลังใจของบุคลากร
มหาวิทยาลัยควรมีระบบดูแลและมีกระบวนการช่วยเหลือในทุกขันตอน
้
เช่น ในระดับคณะมีการพิจารณา
กลัน่ กรองเบื ้องต้ น เป็ นต้ น
สาหรับในรายอาจารย์นนทิภัค เพียรโรจน์ ที่ผลงานไม่ผ่านการประเมิน ที่ประชุม
ได้ ขอให้ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพประสานงานกับรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการชี ้แจงพร้ อมทังให้
้ คาแนะนาปรึกษาว่าสามารถจะปรับปรุง

- 18 แก้ ไขผลงานอย่างไร เนื่องจากเกณฑ์ในการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปั จจุบนั
สามารถใช้ ผลงานชิ ้นเดียวในการเสนอขอตาแหน่งได้
นอกจากนี ้ รองอธิ การบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพแจ้ งว่าจะปรับปรุ งเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการให้ ดีขึ ้น ทาอย่างไรให้ การเข้ าสูต่ าแหน่งทางวิชาการง่ายขึ ้น แต่ยงั คงเน้ นคุณภาพ
ของผลงานวิชาการ ซึง่ จะนาเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมิถนุ ายน 2560
5.4 มอบหมายการพิจารณาอุทธรณ์ ร้ องทุกข์ของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้ วยคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และร้ องทุกข์ ได้ พิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์
รายรองศาสตราจารย์ ทัน ตแพทยหญิ ง ชโนทัย เฮงตระกูล ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุด มศึก ษา
คณะทัน ตแพทยศาสตร์ โดยในเบื อ้ งต้ น ได้ พิ จารณาเกี่ ยวกับประเด็ นผู้มี อ านาจพิ จารณาเรื่ องร้ องทุกข์
กรณีผ้ รู ้ องทุกข์เป็ นข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับสภามหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ ว่า ด้ ว ยการอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์ ของพนัก งานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ที่ ออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 ซึ่ง ก.อ.ร. เห็นว่าตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ไม่ได้ ให้ อานาจ ก.อ.ร.
เป็ นผู้พิจารณา จึงมีมติให้ เสนอเรื่ องไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่อมอบอานาจให้ ก.อ.ร. มีอานาจพิจารณาได้
และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
มาตรา 17/1 บัญญัติให้ มีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้ องทุกข์ (ก.อ.ร.)
ที่ ก.พ.อ. มอบหมาย แต่งตัง้ และได้ มาตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
มาตรา 17/4 บัญ ญัติ ใ ห้ ก.อ.ร. ตามมาตรา 17/1 เป็ น ผู้พิ จ ารณา วิ นิ จ ฉัย และออก
ข้ อบังคับเรื่ องอุทธรณ์และร้ องทุกข์ของข้ าราชการ
มาตรา 63 บัญญัติให้ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาร้ องทุกข์ต่อสภาสถาบัน
อุดมศึกษา กรณีผ้ รู ้ องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ มีสิทธิเสนอเรื่ อง
ร้ องทุกข์ตอ่ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้ องทุกข์ (ก.อ.ร.) ตามมาตรา 17/1 และเมื่อผู้ร้องทุกข์
ไม่พอใจผลการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้ องทุกข์ (ก.อ.ร.) ให้ มีสทิ ธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ก.อ.ร. ให้ มีหน้ าที่พิจารณา
การอุทธรณ์และการร้ องทุกข์ของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาแทนสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติเ ห็ น ชอบมอบหมายให้ ค ณะกรรมการ
อุท ธรณ์ และร้ องทุกข์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.อ.ร.) ให้ มีหน้ าที่ พิจารณาการอุทธรณ์ และร้ องทุกข์
ของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาแทนสภามหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

- 19 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณาทักท้ วง
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องการแต่งตังต
้ าแหน่งต่าง ๆ ดังนี ้
6.1 การแต่งตังกรรมการประจ
้
าคณะ/หัวหน้ าสาขาวิชา
1. การแต่งตังศาสตราจารย์
้
วชั ริ นทร์ รุ กขไชยศิริกุล คณาจารย์ประจาเป็ นกรรมการ
ประจาคณะวิทยาศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 17 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป
2. การแต่งตังอาจารย์
้
ปฐมวัตร จันทรศัพท์ คณาจารย์ประจาเป็ นกรรมการประจา
คณะเศรษฐศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 24 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป
3. การแต่ง ตัง้ อาจารย์ กุล จิ รา อุดมอัก ษร คณาจารย์ ป ระจ าเป็ น กรรมการประจ า
คณะเภสัชศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้ นไป
4. การแต่งตังอาจารย์
้
วิญ ชัย อุ่นอดิเรกกุล คณาจารย์ประจาเป็ นกรรมการประจ า
คณะวิทยาการจัดการ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
5. การแต่งตังกรรมการประจ
้
าบัณฑิตวิทยาลัยผู้ทรงคุณ วุฒิ ตังแต่
้ บดั นี เ้ ป็ นต้ นไป
ดังนี ้
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1. รองศาสตราจารย์สธุ ีระ ประเสริฐสรรพ์
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
2. ศาสตราจารย์สเุ ทพ จารุรัตนศิริกลุ
6. การแต่งตังคณาจารย์
้
ประจาเป็ นกรรมการประจาคณะเทคนิคการแพทย์ ตังแต่
้ บดั นี ้
เป็ นต้ นไป ดังนี ้
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นฐั ตัณศิลา
2. อาจารย์ขนิษฐา ศรี นวล
3. อาจารย์หาญศึก บุญเชิด
4. อาจารย์จิดาภา เซคเคย์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

6.2 การให้ ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษานานาชาติ ของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ พ.ศ. 2556 ข้ อ 7(3) ก าหนดให้ ส ภาวิท ยาเขตพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเปิ ด -ปิ ด
การปรับปรุง หรื อการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท

- 20 และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และทักท้ วงพิจารณาเสนอความเห็นการเปิ ด-ปิ ด การปรับปรุง หรื อการยุบ
รวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ นัน้
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 14(4/2559) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2559 ได้ ให้ ความเห็นชอบหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษานานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

6.3 การให้ ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ของสภาวิทยาเขตหาดใหญ่
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2556 ข้ อ 7(3) กาหนดให้ สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปิ ด-ปิ ด การปรับปรุง
หรื อการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูต รระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และทักท้ วงพิจารณาเสนอความเห็นการเปิ ด-ปิ ด การปรับปรุ ง หรื อการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ นัน้
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 14(4/2559) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2559 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

6.4 การให้ ความเห็นชอบหลักสูตร รายวิชา และการเปลี่ ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของสภาวิทยาเขตปัตตานี
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยกรรมการสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2556 ข้ อ 7(3) กาหนดให้ สภาวิทยาเขตพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปิ ด-ปิ ด การปรับปรุง
หรื อการยุบรวมหลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และทักท้ วงพิจารณาเสนอความเห็นการเปิ ด-ปิ ด การปรับปรุ ง หรื อการยุบรวม
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาสาหรับหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ นัน้

- 21 สภาวิทยาเขตปั ตตานีในคราวประชุมครัง้ ที่ 14(5/2559) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559
ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตร รายวิชา และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ดังนี ้
1. เห็นชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาโท จานวน 2 หลักสูตร ดังนี ้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประมง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 วิทยาลัยอิสลามศึกษา โดยแก้ ไขปรับปรุงตามข้ อสังเกตของ สกอ. และคุรุสภา
ระดับปริญญาตรี จานวน 8 หลักสูตร ดังนี ้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. .... คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษาและภาษาอาหรับ
เพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... วิทยาลัยอิสลามศึกษา
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และการจัดการในอิสลาม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... วิทยาลัยอิสลามศึกษา
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะศิลปกรรมศาสตร์
7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะวิทยาการสื่อสาร
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึก ษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะศึกษาศาสตร์
2. เห็นชอบรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
การปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ ปนุ่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
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ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
7.1 การดาเนินการตามข้ อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีได้ รายงานผลการดาเนินงานตามข้ อแนะนาและข้ อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี ้
เรื่ องที่
ประชุมวันที่
1 ครัง้ ที่ 381
(1/2560)
วันที่ 14 มกราคม
2560

2

ประเด็นมติ/ข้ อเสนอแนะ
ควรมีบทบาทในการวิจยั และนวัตกรรม
ในการแก้ ปัญหาน ้าท่วมภาคใต้ และ
เป็ นแกนกลางในการทางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

ครัง้ ที่ 381
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอตาแหน่ง
(1/2560)
ทางวิชาการ
วันที่ 14 มกราคม
2560

การดาเนินงาน
มอบรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยั และ
บัณฑิตศึกษาและสานักวิจยั และพัฒนา
หารื อกับนักวิจยั เพื่อหาแนวทางใน
การดาเนินการ และหลังจากนี ้ 6 เดือน
ให้ มหาวิทยาลัยนาเสนอแผน
การดาเนินการต่อสภามหาวิทยาลัย
มอบรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและ
ประกันคุณภาพ และกองการเจ้ าหน้ าที่
เพื่อดาเนินการและนาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย ภายใน 4 เดือน

ที่ประชุมรับทราบ
7.2 สรุปรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ไตรมาสที่ 4
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
(ข้ อ 31) ได้ กาหนดไว้ วา่
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หน่วยงานทุกสิ ้นงวดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีภายใน 30 วันหลังสิ ้นงวดนัน้ ๆ
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็ นรายปี ภายใน 60 วันหลังจากสิ ้นปี งบประมาณ” นัน้
มหาวิทยาลัย ขอเสนอรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ไตรมาสที่ 4
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึง่ มีประเด็นสาคัญ ดังนี ้
ประเด็นสาคัญ
รายงานรายรับ-รายจ่ายเงิน
ไตรมาส 1-4/2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)
เงินรายได้
1. รายได้ ประจาปี ของมหาวิทยาลัย (หักสมทบส่วนกลางแล้ ว)
1.1 เงินผลประโยชน์
3,994,449,734.47 (71.90%)
1.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1,312,638,147.69 (23.63%)
1.3 บริ การวิชาการ
223,490,442.84 (4.02%)
1.4 รายรับอื่น ๆ
21,409,888.94 (0.38%)
1.5 เงินบริจาค
3,818,155.35 (0.07%)
รายได้
5,555,806,369.29
รายได้ สว่ นกลาง
195,041,451.44
(เงินสมทบและรายได้ ส่วนกลางอื่นๆ)
รวมรายได้ ประจาปี
5,750,847,820.73
2. ประมาณการรายรับ ที่แตกต่างจากรายรับจริง
ประมาณการ
1.6 เงินผลประโยชน์
4,098
1.7 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1,206
1.8 บริการวิชาการ
226
1.9 รายรับอื่น ๆ
49
1.10 เงินบริจาค
1
รวมทุกวิทยาเขต
5,580

รับจริง
4,072
1,397
231
21
4
5,725

จานวนแตกต่าง
ประมาณสูงไป 26 ล้ านบาท
ประมาณต่าไป (191) ล้ านบาท
ประมาณต่าไป (5) ล้ านบาท
ประมาณสูงไป 28 ล้ านบาท
ประมาณต่าไป (3) ล้ านบาท
ประมาณต่าไป (145) ล้ านบาท
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3.1 รายได้ สะสม
3.2 รายได้ สว่ นกลางสะสม
3.3 รวมรายได้ สะสม

1,374,047,459.05
145,055,985.12
1,519,103,444.17

4. รวมรายได้ และรายได้ สะสม (ข้ อ 1+ ข้ อ 3)

7,269,951,264.90

5. ยอดเบิกจ่ายที่เกิดขึ ้น
รายจ่ายประจา
3,669,035,996.35
รายจ่ายลงทุน
201,762,438.29
รายจ่ายจากรายได้ ประจาปี
3,870,798,434.64
รายจ่ายจากรายได้ สะสม
1,461,694,387.21
รายจ่ายจากรายได้ สว่ นกลาง
150,457,787.30
รายจ่ายจากรายได้ สะสมส่วนกลาง
114,620,388.09
รวมรายจ่าย
5,597,570,997.24
6. เปรี ยบเทียบรายรับกับรายจ่าย
รายจ่ายรวมทุกวิทยาเขต
5,597,570,997.24
รายรับรวมทุกวิทยาเขต
7,269,951,264.90
ร้ อยละรายจ่ายต่อรายรับ (5,597 : 7,269) เท่ากับ 76.99% ของรายรับ
เงินงบประมาณ
7. เงินงบประมาณแผ่นดินประมาณการ
เงินงบประมาณแผ่นดินรับจริง
(รับจริงเท่ากับประมาณการ 100%)
8. ยอดเบิกจ่ายที่เกิดขึ ้น
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
รวมรายจ่าย

5,093,217,500.00
5,093,217,500.00

4,337,346,849.97
506,457,674.65
4,843,804,524.62
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9.1 รายจ่ายประจา
9.2 รายจ่ายลงทุน
รวมทุกวิทยาเขต

ประมาณการ จ่ายจริ ง
4,359
4,337
734
506
5,093
4,843

จานวนแตกต่าง
ประมาณสูงไป 22 ล้ านบาท
ประมาณสูงไป 228 ล้ านบาท
ประมาณสูงไป 250 ล้ านบาท

ที่ประชุมรับทราบ
7.3 สรุปรายงานประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ 2556-2559
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ จัด ท ารายงานประจ าปี 2556-2559 โดยในปี ที่ ผ่ า นมา
คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการดาเนินงานด้ านการจัดการศึกษาและการพัฒ นาผู้เรี ยน ด้ านการจัดการวิจัย
บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ด้ านการบริ การวิชาการ ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้ านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้ านกระบวนการสนับสนุนและการจัดการ
ที่ประชุมรับทราบ
7.4 สรุปรายงานประจาปี วิทยาลัยนานาชาติ ปี การศึกษา 2558
วิ ท ยาลัย นานาชาติ ได้ จัดท ารายงานประจ าปี ก ารศึก ษา 2558 โดยในปี ที่ ผ่านมา
วิทยาลัยนานาชาติมี ผลการดาเนินด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านวิจัย ด้ านบริ การวิชาการ ด้ านทานุบารุ ง
ศิลปและวัฒนธรรม และด้ านความเป็ นนานาชาติ
ที่ประชุมรับทราบ
7.5 รายงานการประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต ครัง้ ที่ 11(3/2559)
ด้ วยได้ มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครัง้ ที่ 11(3/2559)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ซึง่ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนวิทยาเขตภูเก็ตด้ าน Green
Campus, International Campus และ Smart Campus ขอเพิ่มเงื่อนไขทดแทนการออกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม ขอเปิ ดรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม การแต่งตังคณะกรรมการปรั
้
บปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. .... คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
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(กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2559) การพัฒนางานสหสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยกับฉันทามติระดับโลก เรื่ อง
ทิศทางการพัฒนาเพื่ออนาคต (ค.ศ. 2015-2030) (SDGs) เป็ นต้ น
ที่ประชุมรับทราบ
7.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตปั ตตานี ครัง้ ที่ 14(5/2559)
ด้ วยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี ได้ ประชุมสภาวิทยาเขตปั ตตานี ในคราวประชุม
ครั ง้ ที่ 14(5/2559) วัน ที่ 18 ธัน วาคม 2559 ซึ่ง มี ส าระส าคัญ เกี่ ยวกับ แผนพัฒ นานัก ศึก ษาปริ ญ ญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ รายงานความก้ าวหน้ าการดาเนินการบริ หารจัดการหลักสูตร/รายวิชาที่ซ ้าซ้ อน แนวทางการ
เพิ่ ม นัก ศึก ษาของวิ ท ยาเขตปั ต ตานี ในอนาคต การขอปรั บ ปรุ ง หลัก สูต รระดับ ปริ ญ ญาโท 2 หลัก สูต ร
ปริ ญญาตรี 10 หลักสูตร การปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาญี่ ปนุ่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เป็ นต้ น
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ
8.1 ข้ อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้
ดังนี ้
1. สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 381(1/2560) เมื่อวันที่ 14 มกราคม
2560 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ พิจารณาเรื่ อง การช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัย
ภาคใต้ ปี 2560 ซึ่ง ที่ ป ระชุม มอบหมายศาสตราจารย์ นักสิ ท ธ์ คูวัฒ นาชัย อุป นายกสภามหาวิท ยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ เป็ นผู้ให้ ค าปรึ กษาและค าแนะน ากับ ฝ่ ายวิจัย ของมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นัก สิท ธ์
คูวฒ
ั นาชัย ได้ แจ้ งว่าเวลา 14.30 น. ของวันนี ้จะประชุมร่ วมกับสานักวิจยั และพัฒนา เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบตั กิ ารในเรื่ องดังกล่าว และจะนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในเวลา 6 เดือน
2. จากการที่รัฐบาลได้ มีงบประมาณแผ่นดินพิเศษซึ่งเป็ นงบประมาณกลุ่มจังหวัดและ
งบประมาณพัฒนาภาค สาหรับภาคใต้ แบ่งเป็ นภาคใต้ ตอนบนและภาคใต้ ชายแดน นัน้ ที่ประชุมมีความเห็นว่า

