รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ครัง้ ที่ 386(6/2560)
วันเสาร์ ที่ 17 มิถนุ ายน 2560
ณ ห้ องประชุม 210 ชัน้ 2 สานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชวน หลีกภัย
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์ปราณี กุลละวณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายวิจิตร ณ ระนอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ศาสตราจารย์อาวุธ ศรี ศกุ รี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
13. อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ชศู กั ดิ์ ลิ่มสกุล
14. รองอธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์พิชิต เรื องแสงวัฒนา
15. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์จฑุ ามาส ศตสุข
16. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และรักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นิวตั ิ แก้ วประดับ
17. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สพุ จน์ โกวิทยา

-218. รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ภทั ร อัยรักษ์
19. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์บญ
ุ ประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
20. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
21. รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
วิทยาเขตปั ตตานี
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นพพร เหรี ยญทอง
22. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปั ตตานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พชั รี ยา ไชยลังกา
23. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปั ตตานี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์บดินทร์ แวลาเตะ
24. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์เจริญ นาคะสรรค์
25. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สวุ ลักษณ์ วิสนุ ทร
26. รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วรวุธ วิสทุ ธิ์เมธางกูร
27. รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และรักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ณฐั วิทย์ พจนตันติ
28. รองศาสตราจารย์ธีระพล ศรี ชนะ
รักษาการในตาแหน่งคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
29. รองศาสตราจารย์พรชัย พฤกษ์ภทั รานนต์
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายวิจยั
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
30. รองศาสตราจารย์พงศธร อมรพิทกั ษ์สขุ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-331. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์พฒ
ุ ิศกั ดิ์ พุทธวิบลู ย์
32. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บษุ บง ชัยเจริญวัฒนะ
33. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ทวีศกั ดิ์ นิยมบัณฑิต
34. รองศาสตราจารย์นิมิตร วรกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
35. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต
36. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
37. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ยูรวงศ์
38. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม
รองศาสตราจารย์บรรจง วิทยวีรศักดิ์
39. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กานดา จันทร์ แย้ ม
40. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ผจญ คงเมือง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ปฏิบตั ิการแทนคณบดีคณะนิตศิ าสตร์
41. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ อารี วิบลู ย์พงศ์
42. รองศาสตราจารย์สนัน่ ศุภธีรสกุล
รักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
43. รองศาสตราจารย์อษุ า เชษฐานนท์
รักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
44. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เอกรินทร์ สังข์ทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-445. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ปริ ศวร์ ยิ ้นเสน
46. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ซุกรี หะยีสาแม
47. คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
อาจารย์มอู สั ซัล บิลแสละ
48. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์
49. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
50. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์รอฮานิ เจะอาแซ
51. คณบดีคณะการบริ การและการท่องเที่ยว
รองศาสตราจารย์ปรารถนา กาลเนาวกุล
52. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
รองศาสตราจารย์พนั ธ์ ทองชุมนุม
53. คณบดีคณะวิเทศศึกษา
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นวุ รรณ ทับเที่ยง
54. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ยทุ ธพงศ์ เพียรโรจน์
55. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สชุ าดา ทิพย์มนตรี
56. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปรารถนา หลีกภัย
57. ผู้อานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
อาจารย์ยโู ซะ ตาเละ
58. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
59. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ ธานี
อาจารย์นิทศั น์ เพราแก้ ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-560. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วรายุ บุญปกครอง
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
61. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สทุ ธิศกั ดิ์ ดือเระ
รองประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี
62. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยั และบัณฑิตศึกษา
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล
63. ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์อิศรัฏฐ์ รินไธสง
64. ผู้อานวยการกองกลาง
นางสุวิมล คงพล
65. หัวหน้ างานการประชุม กองกลาง
นางปัทมา กาญจนพงศ์
66. หัวหน้ างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
นายทวาทศ สุวรรณโร
ผู้มาประชุมไม่ได้
1. ศาสตราจารย์นกั สิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย
2. ศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ สถาอานันท์
3. นายบุญปลูก ชายเกตุ
4. ศาสตราจารย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
5. รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เกื ้อกูล สุนนั ทเกษม
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วนั วิสาข์ ธรรมมานนท์
ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปั ตตานี
ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. อาจารย์สขุ สวัสดิ์ ศิริจารุกลุ
2. นายสิทธิศกั ดิ์ สมบัตยิ านุชิต
3. นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ชว่ ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายงานรับนักศึกษา
ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผล

-64. นางกนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
5. นายผดุงศักดิ์ อรนพ

หัวหน้ าผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้ างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน
กองแผนงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่ อ ครบองค์ ป ระชุม แล้ ว ศาสตราจารย์ จ รั ส สุว รรณเวลา นายกสภามหาวิ ท ยาลัย
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุม และได้ แนะนาผู้ช่วยศาสตราจารย์นวุ รรณ ทับเที่ยง คณบดีคณะวิเทศศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ต่อจากนัน้ ได้ ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 กรรมการที่ขอลาประชุม
ประธานที่ประชุมแจ้ งว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครัง้ นี ้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิขอลาการประชุม จานวน 4 ราย ดังนี ้
1. ศาสตราจารย์นกั สิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย
2. ศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ สถาอานันท์
3. นายบุญปลูก ชายเกตุ
4. ศาสตราจารย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครัง้ ที่ 385(5/2560)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ก่อน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องพิจารณาเชิงนโยบาย
4.1 แผนพัฒนาความเป็ นนานาชาติ
รองอธิ การบดีฝ่ายองค์กรสัม พันธ์ และสารสนเทศได้ นาเสนอแผนพัฒ นาความเป็ น
นานาชาติ ซึง่ มีประเด็นสาคัญ ดังนี ้
PSU Internationalisation Strategy : กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ างความเป็ นนานาชาติ ข อง
มหาวิทยาลัย มี องค์ป ระกอบหลัก รวมกัน ได้ แก่ การสร้ างแบรนด์ (Branding) การปรับ สภาพแวดล้ อ ม

-7(Environment) การสร้ างเครื อข่าย (Networks) การพัฒ นาบุคลากร (Staff development) และวิช าการ
และการวิจยั (Academics/Research) โดยกรอบของกลยุทธ์การสร้ างความเป็ นนานาชาติ เขียนได้ ดงั นี ้

Branding : การสร้ าง Branding จะด าเนิ น การโดยผู้ เชี่ ย วชาญ โดยมี ที ม PSU
ให้ คาแนะนาปรึกษา โดยสื่อความเป็ นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยออกไป และ Branding ควรเป็ นหน้ าที่ของ
ทุก ๆ คน
Environment : การปรับสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ โดยทาให้ เป็ น Universal signs
ใช้ เอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่งมี ข้อมูลสารสนเทศที่สื่อสารได้ กับทุกคน รวมทัง้ การสร้ างหอพักนานาชาติ
(International dormitory)
Networks : มี การสร้ างเครื อข่ายและ MOU กับสถาบันอื่น โดยได้ ประโยชน์ ทงั ้ สอง
ฝ่ าย (Win-Win approach) สร้ างความชัดเจนโดยใช้ PSU Branding ค้ นหาทรัพยากรต่าง ๆ จากเครื อข่าย
Staff development : พัฒนาบุคลากรให้ สามารถใช้ ภาษาอังกฤษได้ ในแต่ละหน่วยงาน
และมีการฝึ กอบรมบุคลากรในการใช้ ภาษาอังกฤษ
Academics/Research : มีโปรแกรมนานาชาติหรื อหลักสูตรที่ใช้ ภาษาอังกฤษทุกคณะ
การจัด Summer schools ในทุกวิทยาเขต และสร้ างความร่วมมือกับบริษัทและสถาบันในภาคพื ้นแปซิฟิก
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมได้ มีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ สรุปได้ ดงั นี ้
1. การเป็ น Internationalisation เป็ นวิธีการ (means) มากกว่าเป้าหมาย เป็ นเครื่ องมือ
ที่ทาให้ ภารกิ จหลักของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย สิ่งที่ควรพิ จารณาคือ Outcomes จาก Internationalisation
process คื ออะไร เพราะวิธี ก ารอาจมี ห ลายอย่างที่ น าไปสู่เป้าหมาย ไม่ได้ มี เฉพาะ Internationalisation
เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม Internationalisation มีความสาคัญต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

-82. มหาวิ ท ยาลัย ควรเป็ น Standard Internationalisation ทัง้ ด้ า นหลัก สูต ร ผู้ส อน
มหาวิทยาลัยควรนาวิสยั ทัศน์และจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสร้ างเป็ น Internationalisation ซึ่งอาจจะต้ อง
ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ จึงควรจะตังเป้
้ าหมายเพื่อตังเรื
้ อธง (Flagship) ไว้ หากส่วนใดพร้ อมให้ ทาก่อน
โดยมหาวิทยาลัย จะนาความเข้ มแข็งทางวิชาการ ความเก่งไปเชื่อมโยงกับการสร้ าง Branding ซึ่ง Brand
จะต้ องนาความเก่งของมหาวิทยาลัยไปสู่ Internationalisation และการเป็ น Internationalisation เพื่อภารกิจหลัก
ที่มีคณ
ุ ภาพสูง การสร้ าง Branding ต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานของภารกิจหลัก
3. มหาวิทยาลัยอาจจะเป็ น Internationalisation ทังมหาวิ
้
ทยาลัยก็เป็ นทางหนึ่ง หรื อ
ให้ วิทยาเขตภูเก็ตเป็ น Internationalisation ก็เป็ นอีกทางหนึง่ ซึง่ มหาวิทยาลัยควรนาไปพิจารณา
4. ควรกาหนดเป้าหมายที่ต้องการ ต้ องทาให้ กลุ่มผู้บริ หาร และคณบดีช่วยกันคิด
วางรู ปแบบ Internationalisation Activity ซึ่งมีจานวนมาก มหาวิทยาลัยต้ องเน้ นโฟกัสเป้าหมายหลัก การเป็ น
Internationalisation ไม่ ใ ช่ เฉพาะนัก ศึ ก ษา แต่ ค วรท าทั ง้ ระบบให้ อาจารย์ ผู้ บริ ห าร นั ก วิ จัย ต้ อ งเป็ น
Internationalisation
5. มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบ มีวิธีการดูแลอาจารย์ นักวิชาการที่มีผลงานวิจยั ที่เชื่อมโยง
ไปสูก่ ารใช้ ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม และมีการตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
6. มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาว่ามีหลักสูตรอะไรบ้ างที่มหาวิทยาลัยมีความเด่น เก่ง
ตลอดจนมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับไทยศึกษาหรื อภูมิภาค นักศึกษาต่างชาติสนใจมาเรี ยนในหลักสูตรที่ ม.อ. เปิ ดสอน
แต่สถาบันอื่นไม่เปิ ดสอน และประกอบกับนักศึกษาลดน้ อยลง จึงเป็ นโอกาสที่มหาวิทยาลัย จะได้ ปรับปรุ ง
การดาเนินงาน
7. การให้ นกั ศึกษาต่างชาติมาเรี ยนต่อระดับปริญญาตรี หากคณะไม่มีความพร้ อมจะ
เกิดปั ญหา เช่น การรับนักศึกษาจีนที่ยงั ไม่มีความรู้พืน้ ฐานภาษาไทยมาเรี ยน มหาวิท ยาลัยควรจะมีระบบ
เตรี ยมความพร้ อมก่อน เป็ นต้ น
8. การเปิ ดสอนหลักสูตรเป็ นภาษาอังกฤษอยูท่ ี่ความพร้ อม ซึ่งมหาวิทยาลัยต้ องเลือก
และอาจจะเป็ นนโยบายกลางของมหาวิทยาลัยให้ แต่ละคณะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างน้ อย 1 หลักสูตร
รวมทัง้ ใช้ ภ าษาอังกฤษเป็ นภาษากลางในการเป็ น Internationalisation ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรจะสร้ าง
บรรยากาศและสิ่งแวดล้ อมที่เปิ ดโอกาสให้ มีการใช้ ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับความเป็ นนานาชาติ
9. ม.อ. มีหลายหลักสูตรนานาชาติที่เป็ นที่ยอมรับของหลายประเทศ มหาวิทยาลัยจึงควร
จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ คนในประเทศไทยและทัว่ โลกได้ รับทราบ เช่น หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ นานาชาติ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นต้ น
10. มหาวิทยาลัยควรจะจัดทาหอพัก (Dormitory) ให้ เหมาะสมกับนักศึกษาต่างชาติ
ซึ่งควรมีมาตรฐานที่ดี หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดหอพักสาหรับนักศึกษาต่างชาติภายในมหาวิทยาลัย
ได้ เพียงพอ มหาวิทยาลัยอาจจะร่วมมือกับภาคเอกชนหรื อหน่วยงานภายนอก นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยควรจะ
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ควรจะปรับปรุงเรื่ องความเป็ นอยู่ ปรับปรุงด้ านกายภาพของมหาวิทยาลัยให้ สวยงามเหมาะสมกับความเป็ น
มหาวิทยาลัย
11. การจัดทา MOU ควรเปลี่ยนเป็ น Agreement หรื อข้ อตกลงการกระทา เช่น เรื่ อง
ยางพารา การเป็ น Rubber city ถือเป็ นโอกาสที่ดีให้ ม.อ. ทา Agreement ไม่ใช่ MOU
12. การสร้ างมหาวิ ท ยาลัย เป็ น นานาชาติ เป็ น เรื่ อ งส าคัญ นโยบายของประเทศ
สนับสนุนเรื่ องนี ้ หาก ม.อ. มีนกั ศึกษาต่างชาติมาเรี ยน นอกจากจะได้ รับความรู้ยงั ได้ เรี ยนรู้วิถีชีวิตของแต่ละ
ประเทศ ในส่วนของ ม.อ. มีจุดแข็ง หลายประเทศอยากจะมาศึกษาวิจยั เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ ประเพณี
วัฒ นธรรม ตลอดจนทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อมมี ค วามหลากหลายและวิ ท ยาเขตต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยมีความเข้ มแข็งทางวิชาการ เช่น วิทยาเขตภูเก็ตด้ านการท่องเที่ยว วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานีด้าน
การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า เป็ นต้ น ตลอดจนมีโครงการตามพระราชดาริ ที่เป็ นที่ยอมรับของทัว่ โลก ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
ต่างชาติมีความต้ องการจะเรี ยนรู้
13. มหาวิทยาลัยควรจะให้ หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ ช่วยมีส่วนร่ วมในการร่ วมคิด
ร่วมทา โดยมหาวิทยาลัยอาจจะให้ โจทย์กบั งานวิเทศสัมพันธ์ไปคิด ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนางานด้ านนี ้
นอกจากนี ้ อธิการบดีได้ แจ้ งเพิ่มเติมว่า
1. มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนี เซีย 30 กว่าแห่งได้ ร่ วมทา MOU กับ ม.อ. ทัง้ นี ้
การเข้ าไปเชิญชวนอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียเข้ ามาเรี ยนต่อที่ ม.อ. น่าจะเป็ นช่องทางที่จะ
ดาเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือ
2. การวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยต้ องการที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือในเรื่ องยาง
โดยอาจใช้ โอกาสที่มี ม.44 และเครื อข่ายที่มีอยู่ พัฒนาเรื่ องยางให้ มีความโดดเด่น และมีงานวิจยั ที่พฒ
ั นา
มากขึ ้น
3. ประเทศบาห์เรนให้ ความสาคัญกับการสร้ างความร่วมมือทางด้ านการบริ การทาง
การแพทย์จาก ม.อ. และต้ องการให้ ม.อ. ช่วยเหลือในเรื่ อง Visting doctor ซึ่งเป็ นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะ
สร้ างงานวิจยั และสร้ างองค์ความรู้ในเรื่ องโรคต่าง ๆ ในตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันทางบาห์เรนก็จะส่งคน
มาเรี ยนเฉพาะทางที่ ม.อ. เพราะฉะนัน้ การเชื่ อมโยงการบริ การทางวิชาการและการเรี ยนการสอนทาให้
ภารกิจทัง้ 3 ด้ านของ ม.อ. มีความโดดเด่น และมีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติเห็นชอบให้ แต่งตังคณะท
้
างาน ประกอบด้ วย
ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์ นายวิจิตร ณ ระนอง รองอธิการบดีฝ่ายองค์กร
สัมพันธ์และสารสนเทศ และคณบดีบางคณะที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ คณะทางานชุดนี ้ไปจัดทาแผนงาน การดาเนินงาน

- 10 ให้ เป็ นรูปธรรมภายใน 1 ปี และให้ คณะทางานนาเรื่ องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาภายในเวลา
3 - 4 เดือน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณา
5.1 การแต่งตังคณบดี
้
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาคณบดี
้
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประกอบด้ วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
การเงิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นกรรมการ โดยให้ คณะกรรมการสรรหาฯ
ดาเนินการสรรหาผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และนาเสนอผู้เหมาะสมจะดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตอ่ สภามหาวิทยาลัย 1 ชื่อ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ดาเนินการสรรหาฯ
ตามลาดับ ดังนี ้
1. คณะกรรมการสรรหาฯ พบบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อชี ้แจงรายละเอียด
วิธีการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
2. ออกหนังสือแจ้ งหัวหน้ าหน่วยงานในคณะสัต วแพทยศาสตร์ คือ สานักงานคณะ
กลุ่มวิชาพรี คลินิก กลุ่มวิชาคลินิก และศูนย์บริ การสุขภาพสัตว์ เพื่อจัดดาเนินการให้ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนัก งานเงิ น รายได้ ประชุม ปรึ ก ษาหารื อ กัน ในการเสนอชื่ อ ผู้เหมาะสมจะด ารงต าแหน่ ง คณบดี ค ณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ฝ่ ายละไม่เกิน 3 ชื่อ พร้ อมทังคั
้ ดเลือกผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งจะให้ ข้อมูลการสรรหาคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หน่วยงานละ 3 คน แล้ วให้ หัวหน้ าหน่วยงานเสนอต่อ
อธิ การบดี ประธานกรรมการสรรหาฯ ภายในวัน อัง คารที่ 28 กุม ภาพันธ์ 2560 (ผู้ให้ ข้อ มูล การสรรหาฯ
ประกอบด้ วย หัวหน้ าหน่วยงาน 1 คน และผู้แทนหน่วยงานดังกล่าว 2 คน) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
3. แจ้ งให้ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ ที่ปฏิบตั งิ านในคณะสัตวแพทยศาสตร์
ซึ่งประสงค์จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ เสนอชื่อต่ออธิการบดี
ประธานกรรมการสรรหาฯ จานวน 1 ชื่อ ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
4. คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุม เพื่ อพิ จารณารายชื่ อผู้ที่จ ะเชิญ มาสนทนาดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึง่ มีจานวน 3 ราย มาสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2560
5. ออกหนังสื อเชิ ญ ผู้ได้ รั บ การเสนอชื่อที่ คณะกรรมการสรรหาฯ พิ จารณาแล้ วมา
สนทนา โดยแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่จะตอบรับการสนทนาจัดเตรี ยมเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย แผนการดาเนินงาน
และแนวทางการบริ หารคณะ เพื่อส่งให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเข้ าสนทนากับคณะกรรมการสรรหาฯ
โดยกาหนดแจ้ งการตอบรับภายในวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560 ซึ่งมีผ้ ตู อบการเชิญมาสนทนา จานวน 2 ราย
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
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(ซึ่งไม่ใช้ ผ้ เู สนอชื่อตนเองและไม่เป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) มาให้ ข้อมูลกับคณะกรรมการสรรหาฯ
โดยกาหนดแจ้ งการตอบรับภายในวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560
7. คณะกรรมการสรรหาฯ สนทนากับผู้มาให้ ข้อมูลการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประกอบด้ วย หัวหน้ าหน่วยงาน บุคลากรที่เป็ นผู้แทนหน่วยงาน ผู้ได้ รับการเสนอชื่อที่กรรมการสรรหาไม่ได้
เชิญมาสนทนาตาแหน่งคณบดี ผู้ปฏิเสธการทาบทามมาสนทนาแต่ประสงค์มาให้ ข้อมูล และผู้ตอบรับการ
ทาบทามมาสนทนา แล้ วพิจ ารณากลั่นกรองผู้เหมาะสมจะดารงตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ วมี ม ติ เสนอสภามหาวิ ท ยาลัย ให้ แ ต่ง ตัง้
รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตังแต่
้ วันที่ 1 กรกฎาคม
2560 เป็ นต้ นไป
ที่ประชุมได้ ลงคะแนนลับ ซึง่ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้ วยกับที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ เสนอ
ทังนี
้ ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาเปลี่ยนแปลงขันตอนและกระบวนการการสรรหาคณบดี
้
โดยวิเคราะห์ถึงสถานภาพและการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตของคณะ และนาเป้าหมายการพัฒนาคณะมาพิจารณาในการสรรหาคณบดี และในการสรรหาคณบดี
มหาวิทยาลัยควรจะเปิ ดโอกาสให้ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความสามารถมาดารงตาแหน่ง
คณบดีได้ ซึ่งประธานที่ประชุมขอให้ นาข้ อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขร่างข้ อบังคับฯ ว่าด้ วย
การสรรหาคณบดี
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

5.2 การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ 52(3/2560) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้ พิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว มีมติ
เกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 15 ราย ดังนี ้
1. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
1.1 อนุมตั ใิ ห้ แต่งตังผู
้ ้ ชว่ ยศาสตราจารย์ จานวน 13 ราย
1.1.1 อาจารย์ ฐิติมา ด้ วงเงิน ข้ าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ ภาควิ ช าเภสัช กรรมคลิ นิ ก คณะเภสัช ศาสตร์ ซึ่ง ขอก าหนดต าแหน่ง เป็ น ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์
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้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 8 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.2 อาจารย์ประวิทย์ คงจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิช าวิท ยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งขอกาหนดต าแหน่งเป็ น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 26 ตุลาคม 2558 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.3 อาจารย์ รัตนา จริ ยาบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์
ภาควิชาวิท ยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งขอกาหนดตาแหน่ง เป็ น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิช าเคมี ป ระยุกต์ ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เป็ นต้ น ไป ซึ่งเป็ นวันที่ ค ณะรับเรื่ อ งและได้ รับ
เอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.4 อาจารย์นิฟาตมะห์ มะกาเจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าคณิ ต ศาสตร์ ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วัน ที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ น ไป ซึ่ง เป็ น วัน ที่
คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.5 อาจารย์ อุทัย ปริ ญ ญาสุทธิ นัน ท์ พนักงานมหาวิท ยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ซึง่ ขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
พัฒ นาชุม ชน ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วัน ที่ 8 กัน ยายน 2559 เป็ น ต้ น ไป ซึ่ง เป็ น วัน ที่ ค ณะรั บ เรื่ อ งและได้ รับ เอกสาร
ครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.6 อาจารย์ อีสมาแอ กาเต๊ ะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิส ลามศึกษา ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิช า
อิส ลามศึกษา ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วัน ที่ 18 มี น าคม 2557 เป็ น ต้ น ไป ซึ่ง เป็ น วัน ที่ คณะรั บ เรื่ องและได้ รับ เอกสาร
ครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.7 ว่าที่ ร้อยโทเอกริ น ทร์ ซื่ อ ธานุวงศ์ พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ต าแหน่ ง
อาจารย์ สาขาวิช าการจัด การเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการจัดการ ซึ่งขอกาหนด
ตาแหน่งเป็ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 12 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป
ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.8 อาจารย์กลุ จิรา อุดมอักษร (ชื่อเดิมศิริพา อุดมอักษร) ข้ าราชการพลเรื อน
ในสถาบัน อุด มศึก ษา ต าแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเภสัชบริ หารเภสัชกิ จ คณะเภสัช ศาสตร์ ซึ่ง ขอกาหนด
ตาแหน่งเป็ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 6 สิงหาคม 2558 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ น
วันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
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ภาควิช าภาษาไทย คณะมนุษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ทัง้ นี ้ ตังแต่
้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่ คณะรับเรื่ องและได้ รับ
เอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.10 อาจารย์พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน พนักงานมหาวิ ทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ สังกัดภาควิชาสรี รวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สรี รวิทยา ทัง้ นี ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 17 มีนาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วน
สมบูรณ์
1.1.11 อาจารย์หทัยรัตน์ แสงจันทร์ ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิช าพยาบาลศาสตร์ ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วันที่ 14 มี นาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่ คณะ
รับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.12 อาจารย์ศรัณย์ลิตา โชติรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่ง
เป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ทัง้ นี ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป
ซึง่ เป็ นวันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.1.13 อาจารย์ อัฏฐพล คงพัฒ น์ ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ต าแหน่ งอาจารย์ สาขาวิ ช าศิ ล ปะประยุก ต์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ซึ่ ง ขอก าหนดต าแหน่ ง เป็ นผู้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ และศิลปะประยุกต์ ทัง้ นี ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ น
วันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
1.2 อนุมตั ใิ ห้ แต่งตังรองศาสตราจารย์
้
จานวน 2 ราย
1.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิ ทธิ์ วุฒิ สุทธิ เมธาวี พนักงานมหาวิ ทยาลัย
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิช าเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดต าแหน่งเป็ น
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ นวันที่คณะ
รับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วน
1.2.2 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สกุ ญ
ั ญา เธียรวิวฒ
ั น์ ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบัน
อุดมศึกษา ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอกาหนด
ตาแหน่งเป็ นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 29 กันยายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึ่งเป็ น
วันที่คณะรับเรื่ องและได้ รับเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
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้ ้ ชว่ ยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
1.3.1 อาจารย์ อภิ รดี สรวิสูต ร พนัก งานมหาวิท ยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์
ภาควิชาภูมิ ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
1.4 ไม่อนุมตั ใิ ห้ แต่งตังศาสตราจารย์
้
จานวน 2 ราย
1.4.1 รองศาสตราจารย์อรุ ี พร เล็กกัต ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี ้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขอ
กาหนดตาแหน่งเป็ นศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
1.4.2 รองศาสตราจารย์อยุทธ์ นิสสภา ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งเป็ น
ศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร
2. การแต่งตังคณะกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย
2.1 อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ รายอาจารย์โชคชัย
วงษ์ ตานี สถาบันสันติศกึ ษา ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา จานวน 2 ราย
คือ รองศาสตราจารย์ดลมนรรจน์ บากา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จฬุ ิศพงศ์ จุฬารัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.2 อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ รายอาจารย์นมุ าน
หะยีมะแซ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชามลายูศกึ ษา
จานวน 2 ราย คือ รองศาสตราจารย์ดลมนรรจน์ บากา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย คณะศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
3. การกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ รายรองศาสตราจารย์ปริศวร์ ยิ ้นเสน
3.1 เห็นชอบการแก้ ไขประกาศคณะกรรมการพิจารณาแต่งตังต
้ าแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ องแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาเกาหลีศึกษา
จากประกาศวันที่ 6 มิถนุ ายน 2559 เป็ นประกาศ ณ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2558 ซึ่งเป็ นวันที่สภามหาวิทยาลัย
มีมติแต่งตังคณะกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกาหลีศกึ ษา
รายรองศาสตราจารย์ปริศวร์ ยิ ้นเสน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ แต่ ง ตั ง้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
จานวน 13 ราย รองศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย ไม่เห็นชอบให้ แต่งตังผู
้ ้ ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
ไม่เห็นชอบให้ แต่งตังศาสตราจารย์
้
จานวน 2 ราย อนุมตั ิให้ แต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
รายอาจารย์โชคชัย วงษ์ ตานี และรายอาจารย์นุมาน หะยีมะแซ เห็นชอบการแก้ ไขวันที่แต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิ
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้ วนั ที่ 6 มิถนุ ายน 2559 เป็ นวันที่
20 มิถนุ ายน 2558 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเสนอ
นอกจากนี ้ กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผู้ท รงคุณ วุฒิ มี ความคิดเห็ น ว่า ในกรณี ที่
ผลงานทางวิชาการไม่ผ่านการประเมิน และผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการมีความประสงค์จะขออุทธรณ์
มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงานทางวิชาการใหม่ หรื อแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิ
รายใหม่เพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประเมินผลงานทางวิชาการชุดเดิม ซึ่งประธานที่ประชุมขอให้ มหาวิทยาลัย
นาข้ อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาในการจัดทาร่างข้ อบังคับฯ เกี่ยวกับการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
5.3 การแต่งตังคณะกรรมการสรรหาคณบดี
้
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ตามค าสั่ง มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ที่ 006/2557 ลงวัน ที่ 7 มกราคม 2557
สภามหาวิทยาลัยได้ แต่งตังรองศาสตราจารย์
้
ปริศวร์ ยิ ้นเสน ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป ซึ่งวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าวจะครบกาหนด 4 ปี
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นัน้
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ว่าด้ วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2538
กาหนดไว้ ดังนี ้
“ข้ อ 4 เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ู ด ารงต าแหน่ ง คณบดี หรื อ เมื่ อ วาระการด ารงต าแหน่ ง คณบดี
เป็ นปี สดุ ท้ ายเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นคณะหนึ่ง เรี ยกว่า
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้ วย อธิการบดีเป็ นประธานกรรมการ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ เป็ น กรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการอื่ นซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่ง ตั ง้ จากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ด้านบริหารระดับ
คณบดีขึน้ ไป จานวน 2 คน และผู้มีประสบการณ์ ด้านบริ หาร ในตาแหน่งคณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่ น
ในสาขานันหรื
้ อใกล้ เคียง ซึง่ แต่งตังจากกรรมการสภามหาวิ
้
ทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน 1 คน ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตังผู
้ ้ ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ”
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตังคณะกรรมการสรรหาคณบดี
้
บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ดังนี ้
1. อธิการบดีเป็ นประธานกรรมการ
2. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 คน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ด้านบริหารระดับคณบดีขึ ้นไป
จานวน 2 คน
5. ผู้มีประสบการณ์ด้านบริ หารในตาแหน่งคณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่นในสาขานัน้
หรื อใกล้ เคียง ซึง่ เป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรื อบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 1 คน
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เจ้ าหน้ าที่)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห้ แต่ ง ตัง้ ศาสตราจารย์ ป ราณี
กุลละวณิ ชย์ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดี
คณะมนุษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น เป็ น กรรมการ และผู้อ านวยการกองการ
เจ้ าหน้ าที่ เป็ นเลขานุการ
5.4 การแต่งตังคณะกรรมการสรรหาคณบดี
้
คณะเศรษฐศาสตร์
ตามค าสั่ง มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ที่ 062/2556 ลงวัน ที่ 28 ตุล าคม 2556
สภามหาวิทยาลัยได้ แต่งตังศาสตราจารย์
้
เกียรติคณ
ุ อารี วิบลู ย์พงศ์ ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ น ต้ น ไป ซึ่ง วาระการด ารงตาแหน่ง ดั งกล่าวจะครบกาหนด 4 ปี ในวัน ที่
31 ธันวาคม 2560 นัน้
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ว่าด้ วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2538
กาหนดไว้ ดังนี ้
“ข้ อ 4 เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ู ด ารงต าแหน่ ง คณบดี หรื อ เมื่ อ วาระการด ารงต าแหน่ ง คณบดี
เป็ นปี สดุ ท้ ายเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นคณะหนึ่ง เรี ยกว่า
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้ วย อธิการบดีเป็ นประธานกรรมการ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ เป็ น กรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการอื่ นซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่ง ตั ง้ จากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ด้านบริหารระดับ
คณบดีขึน้ ไป จานวน 2 คน และผู้มีประสบการณ์ ด้านบริ หาร ในตาแหน่งคณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่ น
ในสาขานันหรื
้ อใกล้ เคียง ซึง่ แต่งตังจากกรรมการสภามหาวิ
้
ทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน 1 คน ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตังผู
้ ้ ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ”
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตังคณะกรรมการสรรหาคณบดี
้
บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ดังนี ้
1. อธิการบดีเป็ นประธานกรรมการ
2. ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 คน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ด้านบริหารระดับคณบดีขึ ้นไป
จานวน 2 คน
5. ผู้มีประสบการณ์ด้านบริ หารในตาแหน่งคณบดีจากสถาบันการศึกษาอื่นในสาขานัน้
หรื อใกล้ เคียง ซึง่ เป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรื อบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 1 คน

- 17 6. ผู้ที่ส ภามหาวิทยาลัยเห็ นสมควรคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ (ผู้อานวยการกองการ
เจ้ าหน้ าที่)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ แต่ ง ตั ง้ ศาสตราจารย์ จี ร ะ
หงส์ ลดารมภ์ นายวิจิ ตร ณ ระนอง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นกรรมการ และผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่ เป็ นเลขานุการ
5.5 ร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยการใช้ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจาตาแหน่ง พ.ศ. ....
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 23(2)
และมาตรา 73 กาหนดให้ มหาวิทยาลัยจัดทาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยการใช้ ครุยวิทยฐานะ
เข็ม วิท ยฐานะ และครุ ย ประจ าต าแหน่ง มหาวิท ยาลัยจึงยกร่ างข้ อบัง คับ มหาวิท ยาลัยสงขลานคริ น ทร์
ว่าด้ วยการใช้ ครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุ ยประจาตาแหน่ง พ.ศ. .... ซึ่งคณะทางานกลัน่ กรองร่ าง
ข้ อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้ ให้ ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2560 ซึ่งร่ างข้ อบังคับฯ ดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการพิจารณาผู้มีสิทธิใช้ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจาตาแหน่ง ดังนี ้
“ข้ อ 3 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา และผู้ที่ได้ ปริ ญญากิตติมศักดิจ์ ากมหาวิทยาลัย
มีสิทธิใช้ ครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะ
ข้ อ 4 ผู้มีสิทธิใช้ ครุยวิทยฐานะให้ ใช้ ได้ ในงานพิธีที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรื องานพิธี
อื่นใด ที่กาหนดการให้ สวมครุยวิทยฐานะ
ข้ อ 5 ผู้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะให้ ใช้ ในโอกาส ดังนี ้
5.1 งานพิธีการ
ก. กรณี แต่งเครื่ องแบบนักศึกษาในงานพิ ธีการให้ ประดับเข็ม วิทยฐานะ
ที่กระเป๋ าอกเสื ้อหรื อกึ่งกลางอกเสื ้อด้ านซ้ าย
ข. กรณีแต่งเครื่ องแบบข้ าราชการ พนักงานของรัฐ ให้ ประดับเข็มวิทยฐานะ
ที่กระเป๋ าอกเสื ้อหรื อกึ่งกลางอกเสื ้อด้ านขวา
ค. กรณีมิได้ แต่งกายแบบ 5.1(ก) และ 5.1(ข) และแต่งกายสุภาพ ให้ ประดับ
เข็มวิทยฐานะที่กระเป๋ าอกเสื ้อหรื อกึ่งกลางอกเสื ้อด้ านซ้ าย
5.2 งานอื่น ๆ ซึง่ มิใช่งานพิธีการ ผู้ที่จะประดับเข็มวิทยฐานะต้ องแต่งกายสุภาพ
ให้ ประดับเข็มวิทยฐานะที่กึ่งกลางอกเสื ้อด้ านซ้ าย”
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

- 18 5.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง ครุยประจาตาแหน่ง พ.ศ. ....
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 23(2)
และมาตรา 73 กาหนดให้ มหาวิทยาลัยจัดทาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง ครุยประจาตาแหน่ง
มหาวิทยาลัยจึงได้ ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่ อง ครุยประจาตาแหน่ง พ.ศ. .... ซึ่งคณะทางาน
กลัน่ กรองร่างข้ อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ ให้ ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2560 ซึ่งร่ างประกาศฯ ดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ ยวกับ การกาหนดบุคคลที่มีสิทธิสวมครุ ยประจา
ตาแหน่ง และการกาหนดรูปแบบครุยประจาตาแหน่ง ดังนี ้
“ข้ อ 3 บุคคลที่มีสิทธิสวมครุยประจาตาแหน่ง ได้ แก่
3.1 นายกสภามหาวิทยาลัย
3.2 อธิการบดี
3.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
3.4 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
3.5 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารให้ หมายถึง รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการ
สานัก หรื อหัวหน้ าส่วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สถาบัน หรื อสานัก”
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณาทักท้ วง
6.1 การแต่งตังกรรมการประจ
้
าส่วนงาน
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องการแต่งตังต
้ าแหน่งต่าง ๆ ดังนี ้
1. การแต่งตังรองอธิ
้
การบดี
1.1 การแต่งตังผู
้ ้ ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ตังแต่
้ วนั ที่ 17 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นไป
2. การแต่งตังกรรมการประจ
้
าส่วนงาน
2.1 การแต่งตังศาสตราจารย์
้
กรี ฑา ธรรมคัมภี ร์ คณาจารย์ประจาเป็ นกรรมการ
ประจาส่วนงานคณะแพทยศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 มีนาคม 2560 เป็ นต้ นไป
2.2 การแต่ง ตัง้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ป ระภาศ เมื องจัน ทร์ บุรี คณาจารย์ ป ระจ า
เป็ นกรรมการประจาส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นไป
2.3 การแต่งตังคณาจารย์
้
ประจาเป็ นกรรมการประจาส่วนงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ตังแต่
้ วนั ที่ 29 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นไป ดังนี ้
2.3.1 อาจารย์เจษฎา โสภารัตน์
2.3.2 รองศาสตราจารย์ปิ่น จันจุฬา
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2.3.4 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นเรศ ซ่วนยุก
3. การแต่งตังหั
้ วหน้ าสาขาวิชา
3.1 การแต่งตังผู
้ ้ ชว่ ยศาสตราจารย์สวุ ิทย์ จันทร์ เพ็ชร คณาจารย์ประจาเป็ นหัวหน้ า
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ ตังแต่
้ วนั ที่ 15 พฤษภาคม
2560 เป็ นต้ นไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

6.2 การให้ ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร การปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา และการเพิ่มรายวิชาเลือก ของสภาวิทยาเขต
หาดใหญ่
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
สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 16(2/2560) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ให้ ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริ ญ ญาตรี การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจา
หลักสูตร การปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา และการเพิ่มรายวิชาเลือก ดังนี ้
เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 3 หลักสูตร ดังนี ้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวน 3 หลักสูตร ดังนี ้
1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทย
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศิลปศาสตร์

- 20 2. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์
3. เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริ หารธุรกิจ บัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ
เห็นชอบการปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2529 ตามข้ อสังเกตของสภาวิศวกร จานวน 4 รายวิชา ดังนี ้
1. 221-352 วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic Engineering)
2. 221-353 ปฏิบตั กิ ารกลศาสตร์ ของไหล (Fluid Mechanics Laboratory)
3. 221-381 ระเบียบวิธีคานวณเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกรรมโยธา (Numerical
Methods for Civil Engineering)
4. 211-411 การออกแบบโครงสร้ างไม้ และโครงสร้ างเหล็ก (Timber and Steel Design)
เห็นชอบการเพิ่มรายวิชาเลือก
เพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2554 ดังนี ้
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์ พื ้นฐานและการประยุกต์
3(3-0-6) หน่วยกิต
Principles of Economics and Application
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

6.3 การให้ ความเห็นชอบหลักสูตร ของสภาวิทยาเขตปั ตตานี
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
สภาวิทยาเขตปั ตตานี ในคราวประชุมครัง้ ที่ 15(1/2560) เมื่ อวันที่ 27 พฤษภาคม
2560 ได้ ให้ ความเห็ นชอบหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิ ตวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... คณะศึกษาศาสตร์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว

มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ ตามที่เสนอ

- 21 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
7.1 การดาเนินการตามข้ อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีได้ รายงานผลการดาเนินงานตามข้ อแนะนาและข้ อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี ้
เรื่ องที่
ประชุมวันที่
ประเด็นมติ/ข้ อเสนอแนะ
การดาเนินงาน
1 ครัง้ ที่ 385(5/2560) ควรมีกลไกพิเศษในการจัดการ
มอบรองอุทยานวิทยาศาสตร์
วันที่ 20 พฤษภาคม ทรัพย์สินทางปัญญา
ไปดาเนินการ
2560
2 ครัง้ ที่ 385(5/2560) มหาวิทยาลัยควรมีระบบการดูแล มองกองการเจ้ าหน้ าที่ไปศึกษา
วันที่ 20 พฤษภาคม ผู้เกษียณอายุและใช้ ประโยชน์จาก รูปแบบและจัดทาระบบ
2560
ผู้เกษียณอายุ
3 ครัง้ ที่ 385(5/2560) ควรปรับปรุงระเบียบว่าด้ วยกองทุน มอบสานักวิจยั และพัฒนา
วันที่ 20 พฤษภาคม วิจยั เพื่อให้ มีการนาเงินจากกองทุน ไปดาเนินการปรับปรุง
2560
มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ทางด้ าน
การวิจยั มากขึ ้น
ที่ประชุมรับทราบ
7.2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ตามที่ที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 384(4/2560) เมื่ อวันที่ 22
เมษายน 2560 ได้ พิจารณาเรื่ องแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
แล้ ว ที่ ป ระชุม มี ม ติ เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง แผนพัฒ นาระยะยาว 15 ปี มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เป็ น
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี เพื่อให้ แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ในการ
พัฒ นาประเทศ 20 ปี โดยขอให้ อธิ การบดีและทีมงานนาข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นของที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในประเด็นต่าง ๆ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข นัน้ มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาฯ
ระยะยาว 15 ปี เป็ นแผนพัฒนาฯ ระยะยาว 20 ปี และนาข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในประเด็นต่าง ๆ มาปรับปรุง เพิ่มเติมในรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ ระยะยาว 20 ปี และจัดทาเป็ นรูปเล่ม
เอกสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมทัง้
จัดทาเอกสารประมวลข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินงานในอนาคต
ซึ่งมีสาระสาคัญ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในอดีต ปั จจุบนั สู่การสร้ างอนาคต สภาพแวดล้ อมการ

- 22 เปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒ นาของประเทศ ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อบริ บทอุดมศึกษา ความท้ าทายของ
มหาวิทยาลัยต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
การวิเคราะห์ตนเอง ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 20 ปี ทิศทางการพัฒนาและ
จุดเน้ น 5 วิทยาเขต ระบบและกลไกการนาแผนฯ ระยะยาวไปสู่การปฏิบตั ิ แผนงาน/โครงการที่สาคัญและ
สัมฤทธิผลของแผนระยะยาวต่อการพัฒนาประเทศและภาคใต้ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ สาหรับเอกสารสรุปข้ อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย เรื่ องแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (ฉบับถอดเทป) หากที่ประชุมมีความประสงค์
จะขอปรับปรุงแก้ ไขข้ อเสนอแนะดังกล่าว ขอให้ แจ้ งไปยังฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
7.3 การปรับเปลี่ยนระบบและรูปแบบการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบ
ให้ มี การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินการคัดเลื อกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่ ม ตัง้ แต่
ปี การศึกษา 2561 เป็ นต้ นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครัง้ ที่
4/2560 เมื่ อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้ พิจารณาและมี ม ติเห็นชอบการปรับเปลี่ ยนระบบและรู ปแบบการ
คัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2561 ดังนี ้
1. ระบบและสัดส่วนการรับนักศึกษา จานวน 2 ระบบ โดยกาหนดสัดส่วน ดังนี ้
1.1 ระบบรับตรง สัดส่วนร้ อยละ 50 - 80
1.2 ระบบกลาง (Admissions) สัดส่วนร้ อยละ 20 – 50
2. วิธีการรับนักศึกษา 4 วิธีการ โดยให้ คณะพิจารณาสัดส่วนจานวนรับที่เหมาะสม
ซึง่ ประกอบด้ วย
2.1 โครงการรับตรง/โควตาพิเศษที่ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย
2.2 โครงการที่คณะดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาเอง
2.3 การคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
2.4 โครงการพิเศษอื่น ๆ เพื่อบริ หารความเสี่ยงและเติมเต็มจานวนนักศึกษาให้ ได้
ตามแผนการรับนักศึกษาของคณะ/สาขาวิชา โดยให้ ดาเนินการภายหลังจากเสร็ จสิ น้ การรับนักศึกษาตาม
วิธีการปกติ (วิธีการที่ 2.1-2.3) ซึง่ การรับนักศึกษาวิธีการนี ้อาจจะมีหรื อไม่มีก็ได้
ทังนี
้ ้ โครงการรับนักเรี ยนใน 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมิภาค) กาหนดสัดส่วนการรับ
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30

- 23 3. แนวทางการรับนักศึกษาจากวิธีการรับนักศึกษาทัง้ 4 วิธี การ เพื่ อให้ สอดรับกับ
หลักการตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกาหนด
4. หลักเกณฑ์ การดาเนิ น งานโครงการการคัดเลื อ กนัก เรี ย นใน 14 จังหวัด ภาคใต้
(โควตาภูมิภาค) ดังนี ้
4.1 วิชาที่ใช้ ในการคัดเลือก จากเดิมมหาวิทยาลัยออกข้ อสอบเอง เปลี่ยนเป็ นใช้
ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ซึง่ ที่ประชุมเห็นชอบกาหนดชุดวิชาที่ใช้ ในการสอบคัดเลือก 2 ชุดวิชา ได้ แก่
ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ และชุดวิชาศิลปศาสตร์ สาหรับคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการรับนักเรี ยนที่เน้ นด้ านศิลป์
คานวณสามารถเลือกใช้ ชดุ วิชาศิลปศาสตร์ โดยกาหนดคะแนนขันต
้ ่าของวิชา 89 คณิตศาสตร์ 2 ได้
4.2 อันดับการเลือก กาหนดให้ เลือกได้ 4 อันดับ
4.3 การจัด แบ่ง กลุ่ม ของนัก เรี ย นในการคัด เลื อ กยัง คงเป็ น รู ป แบบเดิม โดยมี
รายละเอียด คุณสมบัติ และสิทธิของนักเรี ยน ดังนี ้
- กลุ่มที่ 1 รับจานวน 40% ของจานวนรับแต่ละสาขา นักเรี ยนที่ มีสิทธิ์ อยู่ใน
กลุ่มที่ 1 จะต้ องเป็ นผู้มีผลการเรี ยนดัชนีเฉลี่ยสะสมในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5 อยู่ในลาดับที่สงู สุด 10%
แรกของจานวนผู้สมัครในแต่ละโรงเรี ยน (โดยไม่แยกสายการเรี ยน)
- กลุม่ ที่ 2 รับจานวน 60% ของจานวนรับแต่ละสาขา ซึง่ นักเรี ยนที่อยูใ่ นกลุม่
ที่ 2 คือ ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะอยูใ่ นกลุม่ ที่ 1
4.4 รายละเอียดอื่น ๆ เช่น ค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ปฏิทินการดาเนินงาน
เป็ นต้ น ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรี ยนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ของมหาวิทยาลัยเป็ นกรณีไป
ที่ประชุมรับทราบ
7.4 โครงการรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้ าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ มีนโยบายและเป้าหมายส่งเสริมหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
สู่ความเป็ นนานาชาติ เพื่อเป็ นทิศทางหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ ก้าวสู่การเป็ นศูนย์กลางทางการศึกษา
ของประชาคมอาเซียน และเตรี ยมความพร้ อมของระบบสนับสนุนการศึกษาให้ เป็ นสากล ซึ่งกลยุทธ์ที่สาคัญ
ประการหนึ่ง คือ การขยายโอกาสด้ านการศึกษาให้ นกั เรี ยนชาวต่างชาติหรื อนักเรี ยนไทยที่ศึกษาในต่างประเทศ
มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมากขึ ้น
ที่ประชุมรับทราบ

- 24 7.5 โครงการจัดตังสถานวิ
้
จยั สมุทรศาสตร์ ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ จดั สรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดตังเครื
้ อข่ายวิจยั โดยแบ่ง
เครื อข่ายวิจยั ออกเป็ น 4 ประเภท คือ สาขาความเป็ นเลิศ สถานวิจยั ความเป็ นเลิศ สถานวิจยั และหน่วยวิจยั นัน้
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง ได้ เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุน “สถานวิจัย
สมุทรศาสตร์ ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร ประดิษฐ์ สถาบัน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง เป็ นผู้อานวยการสถานวิจยั ฯ โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการ
ส่งเสริ มสนับสนุนการจัดตังและด
้
าเนินการเครื อข่ายวิจยั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อเป็ นศูนย์ประสานความร่วมมือในการวิจยั ทังในและนอกประเทศในด้
้
านความรู้
และเทคโนโลยีของนักวิจยั ที่มีความเชี่ยวชาญและความสนใจทางด้ านสมุทรศาสตร์ ชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อพืชและสัตว์ รวมถึงสังคมมนุษย์
2. เพื่อผลิตผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพด้ านสมุทรศาสตร์ ชายฝั่ งและการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ
3. เพื่อส่งเสริมการทางานวิจยั เชิงสหวิทยาการ
4. เพื่อสร้ างนักวิจยั รุ่นใหม่และเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจด้ าน
สมุทรศาสตร์ ชายฝั่ งและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อพืชและสัตว์อนั จะส่งผลไปถึงการ
ดารงชีวิตของชุมชนบริเวณชายฝั่ง
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7
มีนาคม 2560 ได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ที่ประชุมรับทราบ
7.6 รายงานการตรวจสอบบัญชีอทุ ยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี งบประมาณ 2558 - 2559
มหาวิทยาลัยขอเสนอรายงานการตรวจสอบบัญชีอทุ ยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ปี งบประมาณ 2558 - 2559 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี ้

- 25 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
รวม
สินทรั พย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ครุภณ
ั ฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ินและส่ วนของอุทยานวิทยาศาสตร์
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของอุทยานวิทยาศาสตร์
ยอดคงเหลือต้ นปี
ปรับปรุงรายรับสูง (ต่า) กว่ารายจ่ายปี ก่อน
รายรับสูง (ต่า) กว่ารายจ่าย
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมหนีส้ ินและส่ วนของอุทยานวิทยาศาสตร์

26,509,408.87
57,670,368.33
84,179,777.20

2,672,976.25
210,497.98
2,883,474.23
87,063,251.43

22,947,961.68
22,947,961.68
22,947,961.68

61,378,299.64
2,736,990.11
64,115,289.75
87,063,251.43

- 26 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
รวม
สินทรั พย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ครุภณ
ั ฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ินและส่ วนของอุทยานวิทยาศาสตร์
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของอุทยานวิทยาศาสตร์
ยอดคงเหลือต้ นปี
ปรับปรุงรายรับสูง (ต่า) กว่ารายจ่ายปี ก่อน
รายรับสูง (ต่า) กว่ารายจ่าย
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมหนีส้ ินและส่ วนของอุทยานวิทยาศาสตร์
ที่ประชุมรับทราบ

25,556,622.98
72,728,675.74
98,285,298.72

2,045,624.33
614,911.61
2,660,535.94
100,945,834.66

25,305,008.24
25,305,008.24
25,305,008.24
64,115,289.75
100,000.00
11,425,536.67
75,640,826.42
100,945,834.66

- 27 7.8 สรุปรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ไตรมาสที่ 4
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยขอเสนอรายงานสรุปรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณและเงิน
รายได้ ไตรมาสที่ 4 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึง่ มีประเด็นสาคัญ ดังนี ้

สินทรั พย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้เงินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี ้ระยะสัน้
เงินลงทุนระยะสัน้
ค้ างรับจากกรมบัญชีกลาง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
วัสดุคงคลัง
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินมัดจาระยะยาว
อาคาร ที่ดนิ สิ่งปลูกสร้ าง และครุภณ
ั ฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์ ทงั ้ สิน้
หนีส้ ิน
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้-หน่วยงานภายนอก
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันอื่น ๆ
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
รวมหนี ้สินหมุนเวียน

(หน่ วย:บาท)
2559

(หน่ วย:บาท)
2558

เพิ่ม/(ลด)
ร้ อยละ

1,252,608,718.11
27,072,465.84
1,102,682.40
2,026,665,018.23
41,943,341.51
21,183,899.76
229,894,156.16
4,000,470,282.01

707,656,114.75
375,126,128.81
53,353.58
1,576,093,165.48
27,704,677.68
18,478,493.01
219,961,975.41
2,925,073,908.72

77.01
13.85
1,966.74
28.59
51.39
14.64
4.52
36.76

3,291,519,717.54 3,240,198,890.66
41,849.91
49,469.91
13,386,477,377.30 11,524,390,392.89
578,343.60
244,362.49
1,755,132.08
965,000.00
16,680,372,420.43 14,765,848,115.95
20,680,842,702.44 17,690,922,024.67

1.58
(15.40)
16.16
136.67
81.88
12.97
16.90

154,581,336.81
1,395,857,891.82
64,708,106.86
72,086,888.76
124,407,963.15
1,811,642,187.40

77,240,030.28
1,481,884,208.04
72,058,693.55
36,891,328.35
163,046,088.56
1,831,120,348.78

100.13
(5.81)
(10.20)
95.40
(23.70)
(1.06)

- 28 (หน่ วย:บาท)
2559

(หน่ วย:บาท)
2558

เพิ่ม/(ลด)
ร้ อยละ

หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินประกันอื่น ๆ
เงินกู้ระยะยาว
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ินทัง้ สิน้
สินทรั พย์ สุทธิ

27,681,280.85
19,764,284.38
49,542,755.97
10,615,724.70
77,224,036.82
30,380,009.08
1,888,866,224.22 1,861,500,357.86
18,791,976,478.22 15,829,421,666.81

40.06
366.69
154.19
1.47
18.72

สินทรั พย์ สุทธิ
ทุนของหน่วยงาน
ผลสะสมจากการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
บัญชีสว่ นได้ สว่ นเสียของเจ้ าของ
รวมสินทรั พย์ สุทธิ

7,255,772,558.90 7,147,096,880.29
5,344,206.22
0.00
11,530,859,713.10 8,682,324,786.52
18,791,976,478.22 15,829,421,666.81

1.52
100.00
32.81
18.72

ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ
8.1 บัณฑิตคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ สอบไล่ความรู้ชนเนติ
ั ้ บณ
ั ฑิต
นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ แสดงความยินดีกบั
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่บณ
ั ฑิตจากคณะนิติศาสตร์ สามารถสอบไล่ความรู้ชนเนติ
ั ้ บณ
ั ฑิต ในสมัยที่ 69
ปี การศึกษา 2559 ได้ ในลาดับที่ 5 ซึ่งถือเป็ นลาดับ TOP Ranking และจะเข้ ารับพระราชทานประกาศนียบัตร
เนติบณ
ั ฑิต ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
8.2 การจ่ายเงินชดเชยให้ กบั พนักงานมหาวิทยาลัย
ด้ วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยให้ แก่ พนักงาน
มหาวิทยาลัยรายอาจารย์ วุทธิ ศกั ดิ์ โภชนุกูล สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้ เสียชีวิต เมื่อเดือนพฤษภาคม
2560 เนื่องจากอาจารย์ วุทธิ ศกั ดิ์ โภชนุกูล เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญ ญัติ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ เดิม มาเป็ น เวลา 10 ปี และได้ รับ บรรจุเป็ น พนัก งานมหาวิท ยาลัย ตามพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559 จึงขอเรี ยนถามว่ามหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจ่ายเงินชดเชยอย่างไร
อธิการบดีได้ ชี ้แจงว่า การจ่ายเงินชดเชยซึ่งเป็ นสิทธิประโยชน์ที่กาหนดขึ ้นใหม่ให้ กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคลพนักงาน

