


√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘πß“π

√–À«à“ß ¡‘∂ÿπ“¬π 2549 - æƒ…¿“§¡ 2552

¢ÕßÕ∏‘°“√∫¥’
¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å









√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å √–À«à“ß¡‘∂ÿπ“¬π 2549 -
æƒ…¿“§¡ 2552 π’È ‰¥â®—¥∑”¢÷Èπ‡æ◊ËÕ √ÿªß“π∑’Ë∑’¡∫√‘À“√‰¥â¥”‡π‘π°“√„π™à«ß‡«≈“ 3 ªï ¢Õß°“√∑”Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√
¡À“«‘∑¬“≈—¬µ“¡«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß (1 ¡‘.¬.2549 - 31 æ.§.2552) ´÷Ëß®–‰¥â‡ πÕµàÕ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬„π
°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß ÿ¥∑â“¬°àÕπ∑’¡∫√‘À“√™ÿ¥π’È®–§√∫«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ‚¥¬°àÕπÀπâ“π’È∑’¡∫√‘À“√‰¥â®—¥∑”
√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß (Self Assessment Report) ¢ÕßÕ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å ́ ÷Ëß‡ªìπ°“√
√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„π™à«ß 16 ‡¥◊Õπ·√°  (1 ¡‘.¬. 2549 - 30 °.¬.2550) ‡æ◊ËÕ √ÿªº≈°“√¥”‡π‘πß“π„π
™à«ß¢Õß°“√∑”Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√¡À“«‘∑¬“≈—¬¢ÕßÕ∏‘°“√∫¥’·≈–∑’¡∫√‘À“√µàÕ§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ∏‘°“√∫¥’
µ“¡°√Õ∫·≈–¢—ÈπµÕπ∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ´÷Ëß √ÿª√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë ”§—≠ §◊Õ Õ∏‘°“√∫¥’‰¥â¥”‡π‘π
°“√§√∫∂â«πµ“¡√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß ·≈–‰¥âº≈¥’‡ªìπ∑’Ëπà“æÕ„® ¡’º≈ß“π∑’Ë‡¥àπ™—¥ ‰¥â·°à °“√¥”‡π‘π°“√
‡æ◊ËÕ √â“ß√–∫∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å ‚¥¬·°âªí≠À“¢Õß«‘∑¬“‡¢µ/‡¢µ°“√»÷°…“  √â“ß§«“¡„°≈â™‘¥
§«“¡√à«¡¡◊Õ ·≈–°”Àπ¥·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å‡©æ“–¢Õß«‘∑¬“‡¢µ/‡¢µ°“√»÷°…“ ·≈–°“√‡¢â“‰ª√à«¡·°âªí≠À“
«‘∑¬“‡¢µ/‡¢µ°“√»÷°…“Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ ·≈–¡’ª√–‡¥Áπ‡√◊ËÕß¢âÕ∑’Ëæ÷ß‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“‡ªìπæ‘‡»… ́ ÷Ëß§≥–°√√¡°“√
ª√–‡¡‘π‰¥â „Àâ¢âÕ·π–π”„πÕ—π∑’Ë®–π”‰ª Ÿà°“√ª√—∫ª√ÿß·≈–·°â ‰¢µàÕ‰ª

§”π”



 ”À√—∫√“¬ß“π©∫—∫π’È ‰¥â¥”‡π‘π°“√ √ÿª√«∫√«¡µ“¡∑’Ë°≈à“«¡“¢â“ßµâπ à«πÀπ÷Ëß·≈–√«∫√«¡º≈°“√
¥”‡π‘πß“π„π™à«ßÀ≈—ß®“°π—ÈπÕ’° à«πÀπ÷Ëß ‡æ◊ËÕ„Àâ√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬  ß¢≈“
π§√‘π∑√å (¡‘.¬. 2549 - æ.§. 2552) ¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·≈–§√∫∂â«π¬‘Ëß¢÷Èπ °Á¥â«¬À«—ß«à“®–‡ªìπª√–‚¬™πå∑—ÈßµàÕ
¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å‡Õß µàÕ§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ∏‘°“√∫¥’ µ≈Õ¥®πºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß ºŸâ π—∫ πÿπ
√«¡∑—Èß∫ÿ§≈“°√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–ª√–™“™π∑—Ë«‰ª ∑’Ë®–‰¥â √â“ß§«“¡‡¢â“„®√à«¡°—π„πº≈ß“π¿“æ√«¡¢Õß
¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑’Ë‡ªìπº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫ÿ§§≈“°√„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑ÿ°«‘∑¬“‡¢µ/‡¢µ°“√»÷°…“ ·≈–∑ÿ°§≥–/
Àπà«¬ß“π ‚¥¬∑’¡∫√‘À“√¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·ºπ°≈¬ÿ∑∏å ·≈–·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π≈ß¡“¬—ßºŸâ
ªÆ‘∫—µ‘ß“π„π à«π°≈“ß ·≈–¥”‡π‘π°“√°”°—∫ ¥Ÿ·≈  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ ·≈–‡√àß√—¥°“√¥”‡π‘πß“πµà“ßÊ ¢Õß
«‘∑¬“‡¢µ/‡¢µ°“√»÷°…“ ·≈–§≥–/Àπà«¬ß“π  „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬ ·ºπß“π ·≈–·π«∑“ß∑’Ë°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ¡ÿàß Ÿà
°“√‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡πâπ«‘®—¬ Õ—π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π¢ÕßÕß§å°√

µ≈Õ¥‡«≈“¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ëºà“π¡“ ∑’¡∫√‘À“√‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ ·≈–‡ πÕ·π–
∑—Èß®“°°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫§≥–/Àπà«¬ß“π∑ÿ°√–¥—∫ ºŸâ√à«¡ß“π
„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ π—°»÷°…“‡°à“·≈–ªí®®ÿ∫—π µ≈Õ¥®πÀπà«¬ß“π¿“¬πÕ°∑—Èß¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π ‡ªìπÕ¬à“ß¥’¬‘Ëß
®÷ß¢Õ¢Õ∫æ√–§ÿ≥∑ÿ°∑à“π‡ªìπÕ¬à“ß Ÿß‰«â ≥ ‚Õ°“ π’È ·≈–À«—ß‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß«à“®–‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ ◊∫ “π
¿“√°‘®„Àâ≈ÿ≈à«ß  Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õß —ß§¡·≈–ª√–‡∑»µàÕ‰ª

√Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.∫ÿ≠ ¡  »‘√‘∫”√ÿß ÿ¢
Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å
æƒ…¿“§¡ 2552



®“°°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡À≈—°°“√·≈–·π«∑“ß„π°“√∫√‘À“√¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’‰¥â‡ πÕµàÕ
§≥–°√√¡°“√ √√À“œ  °àÕπ∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°“√‡¢â“¥”√ßµ”·ÀπàßÕ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬
 ß¢≈“π§√‘π∑√å ´÷Ëßπ”‡ πÕ‡ªìπ 3  à«π §◊Õ  à«π∑’Ë 1 ‰¥â‡ πÕÀ≈—°°“√ ”§—≠‡°’Ë¬«°—∫·π«∑“ß°“√æ—≤π“
æ—π∏°‘®À≈—° (Core Functions) ·π«∑“ßæ—≤π“ Ÿà¡À“«‘∑¬“≈—¬‡πâπ«‘®—¬ ∑’Ë¡’°“√π” §«“¡∑â“∑“¬...‰ª Ÿà°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß...∑’Ë‡ªìπ‚Õ°“ ·≈–æ≈—ß¢—∫‡§≈◊ËÕπ  ∂“π¿“æªí®®ÿ∫—π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å ·≈–·π«∑“ß
°“√æ—≤π“·≈–∫√‘À“√¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å„π™à«ß 5-10 ªï¢â“ßÀπâ“ ‚¥¬‰¥â°≈à“«∂÷ß ∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“
(road map)....‡ âπ∑“ß Ÿà§«“¡‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬™—Èππ”·≈–§”√—∫√Õß (commitments) ∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’·≈–§≥–‰¥â
‡ πÕµàÕ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ À≈—ß‡¢â“√—∫µ”·Àπàß·≈â«  ”À√—∫ à«π∑’Ë 2 ‡ªìπ√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß¢Õß
Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å„π™à«ß 16 ‡¥◊Õπ·√° (¡‘.¬. 2549 - °.¬. 2550) ´÷Ëß‡ªìπ°“√√“¬ß“πº≈
°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π§√—Èß∑’Ë 1 ¢Õß°“√«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàßµ“¡ª√–°“»À≈—°‡°≥±å«à“¥â«¬°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√
ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÕ∏‘°“√∫¥’∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â·µàßµ—Èß¢÷Èπ ‚¥¬°“√‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈√“¬ß“π º≈°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬§≥–
°√√¡°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ (≥ ¡’π“§¡ 2551) „π à«ππ’È®– √ÿª√“¬ß“π‡©æ“– à«π∑’Ë‡ªìπ
∫∑ √ÿª¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ ·≈– √ÿª√“¬ß“π®“°∫∑∑’Ë 4 ∑’Ë§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πœ ‰¥â¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘π
º≈°“√ªÆ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ √Õ∫ 18 ‡¥◊Õπ ·≈–√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘πµàÕ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ
æƒ»®‘°“¬π 2551  ∑’Ë¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“ Õ∏‘°“√∫¥’·≈–∑’¡∫√‘À“√‰¥â¥”‡π‘π°“√§√∫∂â«πµ“¡√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß
‰¥âº≈¥’‡ªìπ∑’Ëπà“æÕ„®  ·≈–¡’º≈ß“π∑’Ë‡¥àπ™—¥ ‰¥â·°à °“√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ √â“ß√–∫∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å
‚¥¬·°âªí≠À“¢Õß«‘∑¬“‡¢µ/‡¢µ°“√»÷°…“  √â“ß§«“¡„°≈â™‘¥ §«“¡√à«¡¡◊Õ ·≈–°”Àπ¥·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å
‡©æ“–¢Õß«‘∑¬“‡¢µ/‡¢µ°“√»÷°…“ ·≈–‡¢â“‰ª√à«¡·°âªí≠À“«‘∑¬“‡¢µ/‡¢µ°“√»÷°…“Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ √«¡∂÷ß
ª√–‡¥Áπ‡√◊ËÕß∑’Ëæ÷ß‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“‡ªìπæ‘‡»… ÷́Ëß§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π‰¥â „Àâ¢âÕ·π–π”„πÕ—π∑’Ë®–π”‰ª Ÿà°“√
ª√—∫ª√ÿß·≈–·°â ‰¢µàÕ‰ª

∫∑ √ÿª ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√

I



 ”À√—∫  à«π∑’Ë 3 ‡ªìπ°“√√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡¡◊ËÕ¥”√ßµ”·Àπàß§√∫«“√– 3 ªï ‚¥¬‡ªìπ‰ªµ“¡
¢âÕ°”Àπ¥„Àâ¡’°“√√“¬ß“πº≈°àÕπ‡¢â“√—∫«“√–„πÕ’° 3 ªï¢â“ßÀπâ“ ´÷Ëß‡ªìπ√“¬ß“πº≈ß“π ”§—≠∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π™à«ß
¡‘∂ÿπ“¬π 2549 - æƒ…¿“§¡ 2552  “√– ”§—≠¢Õßº≈ß“π∑’Ë∑’¡∫√‘À“√‰¥â¥”‡π‘πß“π∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡  “¡“√∂
¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√æ—≤π“¡À“«‘∑¬“≈—¬‰ª Ÿà‡ªÑ“À¡“¬µà“ßÊ ‚¥¬‡π◊ÈÕÀ“ “√–®–·∫àß‡ªìπ 2 µÕπ §◊Õ µÕπ∑’ËÀπ÷Ëß ‡ªìπ
√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘πß“π‚¥¬¬÷¥∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“ (road map)....‡ âπ∑“ß Ÿà§«“¡‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬™—Èππ”
µ“¡æ—π∏°‘®·≈–∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕ Ÿà°“√‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬™—Èππ” ·≈–µÕπ∑’Ë Õß ‡ªìπ√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘πß“π
µ“¡§”√—∫√Õß (commitments) ∑’Ë ‰¥âπ”‡ πÕ‰«â„π‡Õ° “√‡™‘ßÀ≈—°°“√µàÕ§≥–°√√¡°“√ √√À“Õ∏‘°“√∫¥’ ‡¡◊ËÕ
«—π∑’Ë 9 ∏—π«“§¡ 2548  √ÿª‰¥â ¥—ßπ’È

∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“ (road map)...‡ âπ∑“ß Ÿà§«“¡‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬™—Èππ” µ“¡æ—π∏°‘®·≈–∑‘»∑“ß
°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕ Ÿà°“√‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬™—Èππ”µ“¡∑‘»∑“ßÀ≈—° 6 ∑‘»∑“ß∑’Ë∂◊Õ‡ªìπ road map §◊Õ ‡ªìπ
¡À“«‘∑¬“≈—¬‡πâπ«‘®—¬¡’§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∫“ß “¢“ º≈‘µ∫—≥±‘µ„Àâ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂∑“ß«‘™“°“√·≈–‡ªìπ
§π¥’¢Õß™“µ‘ ‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑’Ë‡Õ◊ÈÕÕ“∑√µàÕ°“√æ—≤π“™ÿ¡™π π—∫ πÿπ«‘∑¬“‡¢µ„Àâ¡’§«“¡‡¢â¡·¢Áß¡’‚Õ°“ ∑’Ë
‡∑à“‡∑’¬¡·≈–¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ°—πÕ¬à“ß„°≈â™‘¥ ·≈–‡ªìπÕß§å°√∑’Ë„™âÀ≈—°∏√√¡“¿‘∫“≈§«∫§Ÿà°—∫°“√‡ªìπÕß§å°√·Ààß
°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“»—°¬¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈“°√ ́ ÷Ëß„π à«π¢Õß√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘πß“π‰¥â§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Èß 6 ∑‘»∑“ß
À≈—° ·≈–‰¥â‡æ‘Ë¡√“¬ß“π„π à«π¢Õß√–∫∫ π—∫ πÿπ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ—π∏°‘®·≈–∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕ Ÿà°“√
‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬™—Èππ” ‰¥â·°à √–∫∫∫ÿ§≈“°√ °“√‡µ√’¬¡√–∫∫‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“¡À“«‘∑¬“≈—¬ Ÿà°“√‡ªìπ E-university
√–∫∫ Infrastructure ·≈–Õ◊ËπÊ ‚¥¬∑’¡∫√‘À“√‰¥â„™âÀ≈—°°“√·≈–·π«∑“ß¥—ß°≈à“«‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡¿“√°‘®ª°µ‘
·≈–ß“π„π‡™‘ßæ—≤π“¢Õß°“√∫√‘À“√ ‚¥¬‡πâπ„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫ß“πµàÕ‡π◊ËÕß ·≈–ß“π∑’Ëæ—≤π“¢÷Èπ¿“¬„µâ¿“«–°“√≥å
„À¡à ÷́Ëß‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√ª√—∫π‚¬∫“¬ ·π«§‘¥ ·π«∑“ß °≈¬ÿ∑∏å ·≈–«‘∏’°“√ „π°“√¥”‡π‘πß“π ‡æ◊ËÕ„Àâ
¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â°â“«∑—π·≈–≈È”Àπâ“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑—Èß„π√–¥—∫ª√–‡∑»·≈–π“π“™“µ‘
„π™à«ßªï 2549-2552 ‚¥¬º≈ß“π∑’Ë ”§—≠  √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

1. √–∫∫∫ÿ§≈“°√ ‡π◊ËÕß®“°√–∫∫∫ÿ§≈“°√‡ªìπ√–∫∫À—«„®¢Õß°“√æ—≤π“ ¥—ßπ—Èπ∑’¡∫√‘À“√¡ÿàß‡πâπ°“√
æ—≤π“§ÿ≥¿“æ∫ÿ§≈“°√∑ÿ°√–¥—∫„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√µÕ∫ πÕß°“√æ—≤π“°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬„Àâ¡’¡“µ√∞“π ¡’»—°¬¿“æ∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘® Ÿàæ—π∏°‘® ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬µ—«™’È«—¥Õ¬à“ß
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ µ≈Õ¥™à«ß 3 ªï¢Õß°“√¥”√ßµ”·ÀπàßÕ∏‘°“√∫¥’‰¥â¡’°“√¥”‡π‘πß“π®—¥∑” √–∫∫∫ÿ§≈“°√‡æ◊ËÕ¢—∫
‡§≈◊ËÕπæ—π∏°‘®À≈—° ´÷Ëßºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬„π§√“«ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 299
(6/2550) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 4  ‘ßÀ“§¡ 2550 „π°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√π—Èπ °”Àπ¥„Àâ Õ¥√—∫°—∫
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑’Ëª√“°Æ„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘·≈–∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬‰¥â¥”‡π‘π°“√
«“ß√–∫∫∫ÿ§≈“°√¡À“«‘∑¬“≈—¬ ª√–°Õ∫¥â«¬ 1) °“√· «ßÀ“Õ“®“√¬å„À¡à ‚¥¬µ—Èß‡ªÑ“À¡“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å
°“√√—∫Õ“®“√¬åª√‘≠≠“‡Õ°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ¥â«¬°“√ √â“ß·π«∑“ß‡™‘ß√ÿ° ‰¥â·°à °“√æ‘®“√≥“®—¥ √√Õ—µ√“„À¡à ”√Õß„Àâ
°“√√—∫ ¡—§√‚¥¬ª√–°“»ºà“π‡«Á∫‰´¥å¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–‡«Á∫‰´¥å¢Õß§≥– ·≈–°“√°”Àπ¥·≈– √â“ß·√ß®Ÿß„®
„π°“√∑”ß“π πÕ°‡Àπ◊Õ®“°‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈– «— ¥‘°“√∑’Ë‰¥â√—∫ 2) °“√æ—≤π“»—°¬¿“æ·≈–°“√æ—≤π“§ÿ≥«ÿ≤‘ ‰¥â
¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’§«“¡°â“«Àπâ“„πµ”·Àπàß∑“ß«‘™“°“√¢Õß¢â“√“™°“√·≈–æπ—°ß“π¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬°”Àπ¥
§«“¡°â“«Àπâ“¢Õßæπ—°ß“π«‘™“°“√∑’Ë®â“ß„À¡à „ÀâÕ“®“√¬å„À¡àµâÕßºà“πÀ≈—° Ÿµ√Õ∫√¡‡∑§π‘§°“√ Õπ·≈–§«“¡
‡ªìπ§√Ÿ‚¥¬‡πâπ‡√◊ËÕßª√—™≠“Õÿ¥¡»÷°…“ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–®‘µ«‘≠≠“≥§«“¡‡ªìπ§√Ÿ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√æ—≤π“∑—°…–
°“√ Õπæ◊Èπ∞“π ·ºπ°“√ Õπ ·≈–À≈—°°“√«—¥º≈·≈–ª√–‡¡‘πº≈ °“√°”Àπ¥„Àâ¿“√–ß“π«‘®—¬·≈– Õπ‡ªìπ
¿“√–ß“π compulsory ·≈–¡’√–∫∫°“√®—¥¿“√–ß“π/º≈ß“π‡ªìπÀπà«¬π—∫‡¥’¬«°—π (load units) ·≈– √â“ß
√–∫∫°“√¥Ÿ·≈™“«Õ“®“√¬å™“«µà“ßª√–‡∑»  3) √–∫∫°“√ª√–‡¡‘π ‡™àπ °“√°”Àπ¥ annual outputs ¢Õß
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ºŸâ¡’µ”·Àπàß∑“ß«‘™“°“√ °“√°”Àπ¥®√√¬“∫√√≥Õ“®“√¬å °“√¡’√–∫∫ª√–‡¡‘π∫ÿ§≈“°√∑ÿ°√–¥—∫™—Èπ√«¡∑—ÈßºŸâ∫√‘À“√
·≈–°“√°”Àπ¥¿“√–ß“π¡“µ√∞“π‡ªìπ¿“√–ß“π‡µÁ¡‡«≈“¢Õß¢â“√“™°“√ “¬ ° ·≈–æπ—°ß“π “¬«‘™“°“√√“¬
∫ÿ§§≈ 4) √–∫∫°“√„Àâ√“ß«—≈·≈–√–∫∫™◊Ëπ™¡ ‡™àπ «“ß√–∫∫‡ß‘π‡¥◊ÕπÕ“®“√¬åª√‘≠≠“‡Õ°„Àâ Ÿß°«à“ª°µ‘
¡’√–∫∫øŸ¡øí°ºŸâ®∫ª√‘≠≠“‡Õ°„À¡à„Àâ‡¢â“ Ÿà‡ âπ∑“ß«‘®—¬ æ√âÕ¡‡ß‘π‡¥◊Õπ top up ¡’√–∫∫„Àâ‡ß‘π√“ß«—≈ ‡™àπ √“ß«—≈
µ’æ‘¡æå °“√®—¥ß“π«—π Research Day ·≈–«—π Teacher Celebration Day ¡’°“√¡Õ∫√“ß«—≈ ¡’°“√§—¥‡≈◊Õ°
Õ“®“√¬åµ—«Õ¬à“ß ¡’√–∫∫æπ—°ß“π¡À“«‘∑¬“≈—¬∑’Ë®â“ß¥â«¬‡ß‘π√“¬‰¥â§«∫§Ÿà°—∫‡ß‘πß∫ª√–¡“≥·ºàπ¥‘π °“√√—∫
Õ“®“√¬å™“«µà“ßª√–‡∑»‡¢â“‡ªìπæπ—°ß“π¡À“«‘∑¬“≈—¬ °“√„Àâ√“ß«—≈ 100,000 ∫“∑·°àºŸâ ‰¥â√—∫°“√¥”√ßµ”·Àπàß
»“ µ√“®“√¬å ·≈– √â“ß√–∫∫ «— ¥‘°“√„Àâ°—∫æπ—°ß“π¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈– 5) °“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ “¬ π—∫ πÿπ
‚¥¬¥”‡π‘π°“√∑—Èß„π à«π¢Õß§≥–/Àπà«¬ß“π ·≈–¥”‡π‘π°“√‚¥¬Àπà«¬ß“π°≈“ß¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

2. √–∫∫«‘®—¬·≈–∫—≥±‘µ»÷°…“ ∑’¡∫√‘À“√‰¥â¡ÿàß‡πâπ°“√ √â“ß√–∫∫‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π«—≤π∏√√¡Õß§å°√„Àâ
¢—∫‡§≈◊ËÕπ Ÿà°“√‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡πâπ«‘®—¬ ‚¥¬ª√—∫∫∑∫“∑°“√º≈‘µ∫—≥±‘µ®“°°“√¢¬“¬ß“π„π·π«√“∫ ‡ªìπ‡√àß
¥”‡π‘π°“√‡ªî¥ Õπ·≈–√—∫π—°»÷°…“ª√‘≠≠“‚∑·≈–ª√‘≠≠“‡Õ°‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ‡πâπ°“√‡ªî¥À≈—° Ÿµ√∫—≥±‘µ»÷°…“
‚¥¬‡©æ“–À≈—° Ÿµ√·ºπ ° (1) ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√º≈—°¥—π·≈–‡ªìπ∞“π√Õß√—∫°“√π”‰ª Ÿà°“√∑”«‘®—¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ÷́ËßÕ¬Ÿà
√–À«à“ß°“√¥”‡π‘πß“π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¬ÿ∑∏»“ µ√å °“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ Ÿà°“√‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡πâπ«‘®—¬  ‚¥¬¡’ 1) √–∫∫
Financial ∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à °“√®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπ«‘®—¬ ·≈–°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬∑’Ë™—¥‡®π„π°“√ π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬
7 ª√–‡¿∑À≈—° ‰¥â·°à ∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“π—°«‘®—¬∑’Ë¬—ß‰¡à‡§¬‰¥â√—∫∑ÿπ«‘®—¬¡“°àÕπ ∑ÿπ«‘®—¬ª√–‡¿∑∑—Ë«‰ª·≈– ‘Ëßª√–¥‘…∞å
∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬ª√–‡¿∑§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫µà“ßª√–‡∑»  ∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬ª√–‡¿∑‚§√ßß“π¢Õßπ—°»÷°…“
∑ÿπ‚§√ß°“√·≈°‡ª≈’Ë¬ππ—°«‘®—¬·≈–°“√∑”«‘®—¬√à«¡√–À«à“ß«‘∑¬“‡¢µ·≈–‡¢µ°“√»÷°…“ ∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬
ª√–‡¿∑‚§√ß°“√«‘®—¬ ∂“∫—π ·≈–∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√®—¥µ—Èß‡§√◊Õ¢à“¬°“√«‘®—¬ 2) °“√®—¥µ—Èß‡§√◊Õ¢à“¬«‘®—¬ ‰¥â
 π—∫ πÿπ„Àâ¡’°“√®—¥µ—Èß‡§√◊Õ¢à“¬«‘®—¬¢÷Èπ 34 Àπà«¬ß“π ≥ ªï 2551 ®”·π°‡ªìπ 4 ª√–‡¿∑ §◊Õ  “¢“§«“¡
‡ªìπ‡≈‘» ¡’ 3 Àπà«¬ß“π  ∂“π«‘®—¬§«“¡‡ªìπ‡≈‘» ¡’ 5 Àπà«¬ß“π  ∂“π«‘®—¬ ¡’ 14 Àπà«¬ß“π ·≈–Àπà«¬«‘®—¬ ¡’
12 Àπà«¬ß“π 3) °“√®—¥µ—ÈßÀπà«¬ß“π‡æ◊ËÕ°“√«‘®—¬ ‚¥¬ª√–°“»∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√®—¥µ—Èß ∂“π«‘®—¬‡©æ“–∑“ß
·≈–À“°¡’§«“¡æ√âÕ¡°Á “¡“√∂∑’Ë®–®—¥µ—Èß‡ªìπÀπà«¬ß“π¿“¬„π¢Õß§≥–À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ ‡æ◊ËÕ„Àâß“π«‘®—¬¡’∑‘»∑“ß
∑’Ë™—¥‡®π·≈–√Õß√—∫∫—≥±‘µ»÷°…“‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ  “¡“√∂π”º≈°“√«‘®—¬¡“„™âª√–‚¬™πå‰¥âÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
∑—Èß„π·ßà°“√ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ·≈–π«—µ°√√¡ °“√ π—∫ πÿπ∫—≥±‘µ»÷°…“ √«¡∑—Èß°“√π”º≈¡“„™â„π°“√·°âªí≠À“
·≈–æ—≤π“™ÿ¡™π·≈– —ß§¡ „πªï 2551 ‰¥â‡ πÕ‚§√ß°“√ ∂“∫—π∑√—æ¬“°√∑–‡≈·≈–™“¬Ωíòß (Marine and Coastal
Resources Institute = M-CORIN) 4) °“√‡æ‘Ë¡®”π«πÕ“®“√¬å∑’Ë¡’«ÿ≤‘ª√‘≠≠“‡Õ° „πªï æ.». 2551 ¡’Õ“®“√¬å
∑’Ë¡’«ÿ≤‘°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ° ®”π«π 824 §π À√◊Õ√âÕ¬≈– 42.48  5) °“√‡æ‘Ë¡®”π«ππ—°»÷°…“„π√–¥—∫
∫—≥±‘µ»÷°…“ „πªï°“√»÷°…“ 2549-2551 ¡’π—°»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“®”π«π 4,507, 4,780 ·≈– 4,761 §π
‚¥¬‡ªìππ—°»÷°…“„À¡à„π√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°√âÕ¬≈– 38.1, 31.4 ·≈– 34.0  µ“¡≈”¥—∫ 6) °“√®¥∑–‡∫’¬π∑√—æ¬å
 ‘π∑“ßªí≠≠“·≈–√–∫∫ Intensive ≥ ªï æ.». 2551 ¡’º≈ß“π∑’Ë‰¥â√—∫ ‘∑∏‘∫—µ√/Õπÿ ‘∑∏‘∫—µ√∑’Ë¬—ß¡’Õ“¬ÿ„™âß“π
®”π«π 21 º≈ß“π ·≈– 7) °“√®—¥°“√°“√„™âª√–‚¬™πå®“°º≈ß“π«‘®—¬·≈–π«—µ°√√¡„π‡™‘ßæ“≥‘™¬å ‰¥â®—¥
µ—Èß»Ÿπ¬å∫à¡‡æ“–«‘ “À°‘® ‡æ◊ËÕº≈—°¥—π„Àâπ”º≈ß“π«‘®—¬ º≈ß“π«‘™“°“√ π«—µ°√√¡ ·≈–º≈ß“π √â“ß √√§å∑’Ë¡’
»—°¬¿“æ„Àâ¥”‡π‘π°“√„π‡™‘ßæ“≥‘™¬å  àß‡ √‘¡°‘®°√√¡∫à¡‡æ“–„π 3 ≈—°…≥– §◊Õ °“√∫à¡‡æ“–«‘ “À°‘® (UBI)
°“√®—¥°“√∑√—æ¬å ‘π∑“ßªí≠≠“·≈–∂à“¬∑Õ¥‡∑§‚π‚≈¬’ (TLO) ·≈–‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“¿“§√—∞√à«¡°—∫‡Õ°™π
„π‡™‘ßæ“≥‘™¬å

3. √–∫∫°“√‡√’¬π°“√ Õπ °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ∫—≥±‘µ„Àâ‡ªìπ§π‡°àß §π¥’ ¡’ ÿ¢ ·≈–¡’ ¡√√∂π– “°≈
‚¥¬„Àâ∫—≥±‘µ¡’§ÿ≥¿“æ‡∑’¬∫‡§’¬ß‰¥â „π¡“µ√∞“ππ“π“™“µ‘ ´÷Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â®—¥√–∫∫µà“ßÊ ¥—ßπ’È °“√æ—≤π“
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§ÿ≥¿“æ∫—≥±‘µ ‰¥â·°à 1) °“√·°âªí≠À“π—°»÷°…“¥â“π∑—°…–¿“…“Õ—ß°ƒ…Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ¥â«¬‚ª√·°√¡ Õπ
¿“…“Õ—ß°ƒ… (ELLIS, Tell me more) °“√∑¥ Õ∫«—¥§«“¡ “¡“√∂∑“ß¿“…“ Õ—ß°ƒ…¢Õßπ—°»÷°…“ ·≈–°“√
®—¥°‘®°√√¡ English Day 2) °“√∫à¡‡æ“–π—°»÷°…“„Àâ¡’®‘µ ”π÷°µàÕ —ß§¡ 3) °‘®°√√¡ °“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡
¥â“π«‘™“°“√„Àâ°—∫π—°»÷°…“„À¡à 4) °“√¥Ÿ·≈π—°»÷°…“∑’Ë¡’ªí≠À“¥â“π°“√‡√’¬π 5) °“√„Àâπ—°»÷°…“‡¢â“√à«¡
°‘®°√√¡‡ √‘¡ (‰¡àπâÕ¬°«à“ 17 °‘®°√√¡) 6) ‚§√ß°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡¥â“π«‘™“°“√„Àâ°—∫π—°‡√’¬π„π®ÿ¥‡ ’Ë¬ß
¿“§„µâ  7) °“√ª√—∫°≈¬ÿ∑∏å°“√√—∫π—°»÷°…“  ·≈– 8) °“√ª√–‡¡‘π√–∫∫∫—≥±‘µ»÷°…“ °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æÀ≈—° Ÿµ√
‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡‡°≥±å¡“µ√∞“π ¡’°“√®—¥∑”¢âÕ¡Ÿ≈À≈—° Ÿµ√ ¡’√–∫∫µ‘¥µ“¡§«“¡°â“«Àπâ“¢Õß°“√ª√—∫ª√ÿß
À≈—° Ÿµ√ ·≈–√“¬ß“π∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√«‘™“°“√ ∑’Ëª√–™ÿ¡§≥∫¥’ ·≈–∑’Ëª√–™ÿ¡ ¿“«‘™“°“√/∑’Ëª√–™ÿ¡ ¿“
¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ√–¬– ·≈–¡’°‘®°√√¡Õ◊ËπÊ ‰¥â·°à 1) °“√ª√—∫ª√ÿß√“¬«‘™“„πÀ¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª 2) æ—≤π“
°√Õ∫°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æÀ≈—° Ÿµ√‚¥¬„™â TQA  ·≈– 3) „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“π«‘™“°“√°—∫Àπà«¬ß“π¿“¬πÕ° °“√
æ—≤π“§ÿ≥¿“æÕ“®“√¬å ‚¥¬¥”‡π‘πß“π 1) °“√æ—≤π“ ¡√√∂π–°“√ ÕπÕ“®“√¬å 2) °“√æ—≤π“§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√
»÷°…“¢ÕßÕ“®“√¬å 3) π‚¬∫“¬°“√Õ∫√¡Õ“®“√¬å„À¡à„Àâ¡’®‘µ«‘≠≠“π§«“¡‡ªìπ§√Ÿ √«¡∑—Èß°“√æ—≤π“Àπà«¬
 π—∫ πÿπ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßπ—°»÷°…“ ‚¥¬ 1) °“√æ—≤π“»Ÿπ¬å ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ́ ÷Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥âæ—≤π“·≈–„Àâ∫√‘°“√
√–∫∫ e-learning ·∫∫§√∫«ß®√ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ·≈– π—∫ πÿπ°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π
¡À“«‘∑¬“≈—¬ √«¡∑—Èß„Àâ¡’°“√∑”ß“π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√„π√–∫∫°“√∫√‘°“√°“√»÷°…“§«∫§Ÿà°—∫°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“
2) ª√—∫ª√ÿß°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß ”π—°∑√—æ¬“°√‡√’¬π√Ÿâ§ÿ≥À≠‘ßÀ≈ßœ ‚¥¬°“√æ—≤π“ Ÿà√–∫∫ÀâÕß ¡ÿ¥¥‘®‘µÕ≈
(Digital Library) Õ¬à“ß‡µÁ¡√Ÿª·∫∫ ·≈–„Àâ‡ªìπ·À≈àß»÷°…“ §âπ§«â“·≈–‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß  3) ª√—∫ª√ÿß
‚§√ß √â“ßß“π∑–‡∫’¬π°≈“ß ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥√—∫°—∫√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ·≈– “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–∫∫π—°»÷°…“∑—Èß
5 «‘∑¬“‡¢µ ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

4. √–∫∫«‘∑¬“‡¢µ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â √â“ß√–∫∫°“√æ—≤π“·≈–¥”‡π‘πß“π¿“¬„µâ√Ÿª·∫∫ PSU System†¢÷Èπ
‡ªìπ·¡à∫∑¢Õß°“√∫√‘À“√¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬‡ªìπ√Ÿª·∫∫¢Õß°“√«“ß·ºπ°“√æ—≤π“¿“¬„µâ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
‡¥’¬«°—π†´÷Ëß‰¡à‡æ’¬ß·µà°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ªìπ‡Õ°¿“æ„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“¿“¬„π√–∫∫ ·µà®–™à«¬„Àâ‡°‘¥°“√
°”°—∫°“√æ—≤π“Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈¬å§«∫§Ÿà°—π ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â¥”‡π‘πß“π‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥√Ÿª∏√√¡∑’Ë™—¥‡®π¢Õß PSU
System ·¡â«à“µà≈–«‘∑¬“‡¢µ®–∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ∑—Èß·À≈àßº≈‘µ∫—≥±‘µ ·≈–∫√‘∫∑¢Õß°“√‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ß«‘™“°“√
√–¥—∫ Ÿß¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§ Õ—π‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ°“√‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬¬àÕ¬†·µà‡ªìπ°“√°√–®“¬‚Õ°“ ·≈–«“ßµ”·Àπàß
∑’Ëµ—Èß„πæ◊Èπ∑’Ëµà“ßÊ ¢Õß¿“§„µâÕ¬à“ß§√Õ∫§≈ÿ¡‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬ ¿“¬„µâ√–∫∫°“√∫√‘À“√À≈“¬«‘∑¬“‡¢µ·µà¡’®ÿ¥
¡ÿàßÀ¡“¬√à«¡‡¥’¬«°—π ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß·≈–§«“¡‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß«‘∑¬“‡¢µ §«“¡ —¡æ—π∏å‡™‘ß√–∫∫‡ªìπ√“°∞“π
¢Õß°“√æ—≤π“ß“π«‘™“°“√¥â“πµà“ßÊ ‰¥âÀ≈“°À≈“¬¡‘µ‘  “¡“√∂ª√– “π„™â§«“¡‡™’Ë¬«™“≠ ·≈–√“°∞“π«‘™“
°“√∑’Ë‡¢â¡·¢Áßµ“¡®ÿ¥‡πâπ¢Õß·µà≈–«‘∑¬“‡¢µ¡“∫Ÿ√≥“°“√ ‡æ◊ËÕæ—≤π“ß“π  À “¢“«‘™“∑’Ë‡Õ◊ÈÕª√–‚¬™πåµàÕ°“√π”
‰ªª√–¬ÿ°µå„™â®√‘ß ·≈–À√◊Õ “¡“√∂‡ πÕ·π–«‘∏’°“√·°âªí≠À“∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë®–§√Õ∫§≈ÿ¡º≈°√–∑∫¥â“πµà“ßÊ Õ¬à“ß
 ¡¥ÿ≈¬å ‚¥¬„™â 1) π‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√°≈“ß ´÷Ëß¡’°“√∫√‘À“√À≈“¬Ê ª√–‡¥Áπ∑’Ë‡ªìπ core functions √à«¡¢Õß
√–∫∫∑’Ë∑ÿ°«‘∑¬“‡¢µ¡’·π«ªØ‘∫—µ‘∑’Ë‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß‡¥’¬«°—π ‡ªìπ¿“æ≈—°…≥å¢Õß ß¢≈“π§√‘π∑√å ‡™àπ «‘∑¬“‡¢µ
·µà≈–·Ààß®–µâÕß¡’‡Õ°≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√«“ß¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë‡À¡“– ¡ °“√ àß‡ √‘¡°“√∫√‘À“√ß“π·∫∫√«¡»Ÿπ¬å„π
«‘∑¬“‡¢µ„À¡à √–∫∫«‘∑¬“‡¢µ®–‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª Ÿà∑‘»∑“ß°“√∫√‘À“√‡°‘¥ ”π÷°√à«¡∑’Ë¡ÿàß§«“¡‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬« ‚¥¬∑—Èß
5 «‘∑¬“‡¢µ ®–µâÕß¡’§«“¡√Ÿâ ÷°‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬« 2) ·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å‡©æ“–¢Õß«‘∑¬“‡¢µ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â
æ—≤π“·≈– √â“ß§«“¡‡ªìπ‡Õ°¿“æ„π√–¥—∫«‘∑¬“‡¢µ„π√Ÿª·∫∫¢Õß°“√°”Àπ¥ Flagship °“√æ—≤π“·µà≈–
«‘∑¬“‡¢µ ‚¥¬ à«πÀπ÷Ëß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬„Àâ∑∫∑«π‚§√ß √â“ß¢Õß«‘∑¬“‡¢µ«à“®–¡ÿàß Ÿà
§«“¡‡ªìπ‡≈‘» ∑“ß¥â“π„¥ ́ ÷Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â‡ πÕ·ºπ·¡à∫∑°“√æ—≤π“‡¢µ°“√»÷°…“∑—Èß√–∫∫ ‚¥¬®—¥∑” Flagship
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∑’Ë‡ªìπ¢âÕ √ÿª√à«¡°—π„π·µà≈–«‘∑¬“‡¢µ ·≈–¡’°√Õ∫°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡ Flagship ·µà≈–«‘∑¬“‡¢µ ‰¥â·°à  Flag-
ship °“√æ—≤π“«‘∑¬“‡¢µµ√—ß Flagship °“√æ—≤π“«‘∑¬“‡¢µ ÿ√“…Æ√å∏“π’ Flagship °“√æ—≤π“«‘∑¬“‡¢µ¿Ÿ‡°Áµ
·≈–·ºπæ—≤π“«‘∑¬“‡¢µªíµµ“π’ 3) §«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß«‘∑¬“‡¢µ √Ÿª·∫∫¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë “¡“√∂π”®ÿ¥·¢Áß
®“°«‘∑¬“‡¢µÀπ÷Ëß‰ª¡Õ∫„Àâ°—∫Õ’°«‘∑¬“‡¢µÀπ÷Ëß„π‡√◊ËÕß§«“¡√à«¡¡◊Õµà“ßÊ À√◊Õ°“√¢¬“¬°“√ √â“ß‚Õ°“ 
∑“ß°“√»÷°…“¥â«¬∞“π‚§√ß √â“ß§«“¡‡ªìπ«‘∑¬“‡¢µ ·≈–„π∑’Ë ÿ¥®–π”‰ª Ÿà§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡¥’¬«°—π
·≈–‡°‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß„π‡™‘ß§«“¡√Ÿâ ÷°√–¬–¬“« ‚¥¬¡’√Ÿª·∫∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¥â“πµà“ßÊ ‰¥â·°à ¥â“π°“√‡ªî¥
À≈—° Ÿµ√„πµà“ß«‘∑¬“‡¢µ ¥â“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ  ¥â“π«‘®—¬·≈–∫—≥±‘µ»÷°…“ ¥â“π°‘®°“√π—°»÷°…“ ¥â“π«‘‡∑» —¡æ—π∏å
¥â“π∫√‘°“√«‘™“°“√ ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ ¥â“πß∫ª√–¡“≥ ·≈–¥â“π√–∫∫‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π 4) °“√‡¢â“‰ª√à«¡
°“√·°âªí≠À“°—∫«‘∑¬“‡¢µªíµµ“π’Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ ‰¥â·°à °“√π”¢âÕ·π–π”À√◊Õπ‚¬∫“¬®“° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ Ÿà
°“√ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ√à«¡°“√·°âªí≠À“°—∫«‘∑¬“‡¢µªíµµ“π’ °“√√à«¡°—π √â“ß∞“π§«“¡æ√âÕ¡„Àâ«‘∑¬“‡¢µªíµµ“π’¡’°“√
æ—≤π“»“ µ√å·¢πßµà“ßÊ „Àâ¡’§«“¡À≈“°À≈“¬µ“¡·ºπæ—≤π“«‘∑¬“‡¢µ¡“°¢÷Èπ 5) °“√·°âªí≠À“√–À«à“ß
«‘∑¬“‡¢µ °“√æ—≤π“√Ÿª·∫∫«‘∏’°“√∫√‘À“√®—¥°“√√–À«à“ß«‘∑¬“‡¢µ¥â«¬§«“¡ª√–À¬—¥ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–¡’
°“√®—¥°“√ functions ß“π∑’Ëª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ √à«¡ß“π √à«¡„® ·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®√à«¡°—π  àßº≈„Àâß“π
‡¥‘π‰¥â√«¥‡√Á« ª√–À¬—¥ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–≈¥™àÕß«à“ßªí≠À“Õ—π‡°‘¥®“°°“√°√–®“¬µ—«¢Õßæ◊Èπ∑’Ë«‘∑¬“‡¢µ∑’Ë
Õ¬ŸàÀà“ß°—π  ‚¥¬°“√ª√–¬ÿ°µå„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„π°“√ª√–™ÿ¡∑“ß‰°≈ (Tele-meeting) √–À«à“ß«‘∑¬“‡¢µ∑—Èß
5 ·Ààß ·≈–°“√ª√–™ÿ¡¥â«¬√–∫∫Õ‘‡≈§∑√Õπ‘° å (E-meeting) „π°“√ª√–™ÿ¡§≥∫¥’   ¿“«‘™“°“√  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
·≈–Õ◊ËπÊ °“√„™â E-Document ∑ÿ°Àπà«¬ß“π„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–°“√≈ß∑ÿπ√à«¡°—∫ À°√≥åÕÕ¡∑√—æ¬å·≈– À°√≥å
∫√‘°“√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬„π°“√®—¥ √â“ßÀÕæ—°π—°»÷°…“„π∑ÿ°«‘∑¬“‡¢µ

5. °“√‡µ√’¬¡√–∫∫‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“¡À“«‘∑¬“≈—¬ Ÿà°“√‡ªìπ E-university ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡’°“√æ—≤π“
‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–ª√—∫„Àâ‡À¡“– ¡ „πªï 2551 ‰¥â¡’
°“√®—¥∑”·ºπæ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å„π™à«ßªï æ.». 2552-
2556 °”Àπ¥«ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥ 581.04 ≈â“π∫“∑ ‡æ◊ËÕ°“√®—¥À“Õÿª°√≥å∑¥·∑π·≈–ª√—∫ª√ÿß√–∫∫ °“√
√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–‡§√◊Õ¢à“¬ ∑—Èß„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ°“√ √â“ß√–∫∫ß“π„À¡à ·≈–
æ—≤π“ß“π√–∫∫‡¥‘¡„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ ·≈–¥”‡π‘π°“√«“ß√–∫∫ß“πÀ≈—°∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»
8 √–∫∫À≈—° §◊Õ 1) °“√æ—≤π“‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–°“√ ◊ËÕ “√ ‚¥¬«“ß√–∫∫„Àâ‡™◊ËÕ¡Àπà«¬ß“π¿“¬„π
5 «‘∑¬“‡¢µ „π à«π¢Õß√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬‰√â “¬¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ √–∫∫‚∑√»—æ∑å √–∫∫ª√–™ÿ¡∑“ß‰°≈ ·≈–
√–∫∫°≈âÕß«ß®√ªî¥ ¡’°“√ª√—∫√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„Àâ√Õß√—∫ æ.√.∫. 2550 ¥â«¬ 2) √–∫∫°“√„Àâ∫√‘°“√ Internet
‚¥¬§√Õ∫§≈ÿ¡°“√∫√‘°“√‰ª√…≥’¬åÕ‘‡≈§‚∑√π‘§ å ∫√‘°“√®—¥‡°Á∫·≈–‚Õπ∂à“¬¢âÕ¡Ÿ≈ ∫√‘°“√æ◊Èπ∑’Ë„π°“√®—¥∑” Web
Site ·≈–∫√‘°“√ Licensed Antivirus Software 3) √–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√π—°»÷°…“ ´÷Ëß‡ªìπ√–∫∫„À¡à∑’Ëæ—≤π“
¢÷Èπ∑¥·∑π√–∫∫‡¥‘¡‡¡◊ËÕªï 2540 ·≈–¡’‡ªÑ“À¡“¬„π°“√„Àâ∫√‘°“√§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°«‘∑¬“‡¢µ ¢≥–π’È ‰¥â∑”°“√
æ—≤π“·≈â«‡ √Á®„π à«π¢Õß·°πÀ≈—° ·≈–‚Õπ∂à“¬¢âÕ¡Ÿ≈‡¢â“ Ÿà√–∫∫„À¡à ª√–°Õ∫¥â«¬ √–∫∫∑–‡∫’¬ππ—°»÷°…“
√–∫∫ “√ π‡∑»π—°»÷°…“  √–∫∫ àß‡°√¥  √–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√∫—≥±‘µ»÷°…“  √–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√ß“π«‘®—¬ √–∫∫
¢âÕ¡Ÿ≈¿“«–°“√À“ß“π∑”¢Õß∫—≥±‘µ  √–∫∫°“√√—∫π—°»÷°…“ ·≈–√–∫∫√“¬ß“π∞“π¢âÕ¡Ÿ≈Õÿ¥¡»÷°…“  4) √–∫∫
∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ª√–°Õ∫¥â«¬√–∫∫¬àÕ¬∑’Ë„™â∑—Èß√–¥—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–Àπà«¬ß“π ‰¥â·°à √–∫∫
∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ·≈–√–∫∫¿“√–ß“π¢ÕßÕ“®“√¬å 5) √–∫∫∫√‘À“√°“√‡ß‘π ‰¥â‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√æ—≤π“„À¡à·≈–
‰¥â∑”°“√‡°Á∫√«∫√«¡§«“¡µâÕß°“√·≈–«‘‡§√“–Àå√–∫∫·≈â«√âÕ¬≈– 80 ·≈–‡√‘Ë¡„™âß“π·≈–∑¥ Õ∫√–∫∫„π
ªïß∫ª√–¡“≥ 2553 6) √–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√°“√‡√’¬π√Ÿâ √–∫∫∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à √–∫∫ ALIST ª√–°Õ∫
¥â«¬√–∫∫À≈—° 6 √–∫∫ §◊Õ Catalog OPAC Circulation Serials Acquisition ·≈– Administration
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Module 7) √–∫∫∫√‘À“√ß“π∑—Ë«‰ª ª√–°Õ∫¥â«¬√–∫∫ “√∫√√≥Õ‘‡≈§‚∑√π‘° å  √–∫∫√«∫√«¡·≈–ª√–¡«≈
º≈™ÿ¥¢âÕ¡Ÿ≈√à«¡ √–∫∫°“√¬◊π¬—πµ—«µπ°≈“ß √–∫∫°“√„Àâ∫√‘°“√°“√∑”ß“π√à«¡°—π∫π Web ·≈–√–∫∫°“√
®—¥°“√ÀÕæ—°π—°»÷°…“ ·≈– 8) »Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡·≈–»Ÿπ¬å∑¥ Õ∫∑—°…–∑“ß¥â“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‡ªìπ»Ÿπ¬åÕ∫√¡°≈“ß
·≈–»Ÿπ¬å∑¥ Õ∫‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√∑¥ Õ∫∑—°…–∑“ß¥â“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·°àπ—°»÷°…“

6. °“√«“ß√–∫∫∫√‘À“√µ“¡À≈—°∏√√¡“¿‘∫“≈·≈–Õß§å°√·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â‡√àß«“ß
√–∫∫∫√‘À“√µ“¡À≈—°∏√√¡“¿‘∫“≈ ¥â«¬°“√ 1)  √â“ß√–∫∫∫√‘À“√∑’Ë¥’¡’∏√√¡“¿‘∫“≈ ‚¥¬„™âÀ≈—° share
vision & collegiate decision ÷́Ëß√–∫∫∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥√–∫∫ accountability ·≈– responsiveness ‡ÀÁπ‰¥â
™—¥‡®π„π√–∫∫ KPIs √–∫∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–√–∫∫°“√„Àâ√“ß«—≈ „π°“√∫√‘À“√„π≈—°…≥– collegialism/
participatory ·≈– consensus „π√–¥—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ«—≤π«‘∂’¢Õß ¡.Õ. §«“¡‡ÀÁπæâÕß√–À«à“ß
Õ∏‘°“√∫¥’ √ÕßÕ∏‘°“√∫¥’·≈–§≥∫¥’ ‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π®“°°“√∑’Ë«“√–‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“‡¢â“ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‰¥âºà“π
°“√À“√◊Õ°—π„π∑’Ëª√–™ÿ¡§≥∫¥’°—π°àÕπ ¥—ßπ—Èπ„π°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ºŸâ∫√‘À“√®“°ΩÉ“¬¡À“«‘∑¬“≈—¬
(Õ∏‘°“√∫¥’ √ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ ·≈–§≥∫¥’) ®–Õ¬Ÿà„π∞“π–‡ªìπºŸâ√—∫øíß·≈–‡√’¬π√Ÿâ®“°°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘  ·≈–∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈  à«π°“√¡Õ∫Õ”π«® ‰¥â¡Õ∫Õ”π“®„Àâ°—∫√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’œ §≥∫¥’ ·≈–
ºŸâÕ”π«¬°“√°ÕßÕ¬à“ß¡“° ‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫‰¥â°√–®“¬„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥‡æ◊ËÕ„Àâ¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π —Èπ≈ß2) √–∫∫
°“√µ√«® Õ∫ ‰¥â¥”‡π‘πß“πºà“π√–∫∫°“√µ√«® Õ∫¿“¬„π (Internal Audit) √–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π
(Internal Control) ·≈–√–∫∫°“√ª√–‡¡‘π·≈–°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß 3) °“√∫√‘À“√ß“πµ“¡À≈—°∏√√¡“¿‘∫“≈
°—∫°“√„™â√–∫∫ Load Unit ‚¥¬°”Àπ¥¡“µ√∞“π¿“√–ß“π∑’Ë™—¥‡®π Õß§å°√·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ ¡À“«‘∑¬“≈—¬
°”Àπ¥‡ªÑ“ª√– ß§å‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß ¡√√∂π– ·≈–ª√—∫«—≤π∏√√¡Õß§å°√ Ÿà°“√‡ªìπÕß§å°√·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’
°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ‚¥¬ 1) °“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ∑—Ë«∑—ÈßÕß§å°√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢—∫‡§≈◊ËÕπ√–∫∫°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¥â«¬«ß®√§ÿ≥¿“æ PDCA-Par ‰¥â àß‡ √‘¡„Àâ∑ÿ°¿“√°‘®¥”‡π‘π°“√¿“¬„µâ
«ß®√§ÿ≥¿“æ ‚¥¬∑ÿ°Àπà«¬ß“π¡’°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß º≈ §◊Õ ¡’§ÿ≥¿“æ„π≈—°…≥–°“√π”„πÀ≈“¬¥â“π
‰¥â·°à Webometrics ®—¥„Àâ ¡.Õ. Õ¬Ÿà„πÕ—π¥—∫∑’Ë 1 ∫—≥±‘µ‡¿ —™»“ µ√åÀ≈—° Ÿµ√ 6 ªï¡’Õ—µ√“°“√ Õ∫„∫
ª√–°Õ∫«‘™“™’æ‰¥â‡ªìπÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß¢Õßª√–‡∑»  π—°»÷°…“§≥–·æ∑¬»“ µ√å¡’Õ—µ√“°“√ Õ∫‰¥â‡ªìπÕ—π¥—∫ 4 ·≈–
Õ—π¥—∫ 1 ¢Õßª√–‡∑»„π°“√ Õ∫§√—Èß∑’Ë 2 ·≈– 1 ‚√ßæ¬“∫“≈ ß¢≈“π§√‘π∑√å ‡ªìπÀπà«¬√“™°“√·Ààß·√°¢Õß
ª√–‡∑»∑’Ë ‰¥â√—∫√“ß«—≈§ÿ≥¿“æ∑’Ë¬‘Ëß„À≠à §◊Õ √“ß«—≈ TQC ·≈–º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¢Õß  ¡». ¡.Õ. ‰¥â§–·ππ
4.65 §–·ππ ÷́ËßÕ¬Ÿà„π≈”¥—∫ Ÿß‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õß√—∞¥â«¬°—π 2) °“√®—¥∑”§”√—∫√Õß°“√ªØ‘∫—µ‘
√“™°“√ª√–®”ªï ¡À“«‘∑¬“≈—¬„™â§”√—∫√Õß°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ª√–®”ªï∑’Ë‰¥â≈ßπ“¡°—∫ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â¥”‡π‘π°“√
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß∑ÿ°ªï ·≈–‰¥â√—∫°“√®—¥ √√‚∫π— ‡ß‘π√“ß«—≈„πªïß∫ª√–¡“≥ æ.». 2549 ®”π«π 16.187 ≈â“π∫“∑
ªïß∫ª√–¡“≥ æ.». 2550 ®”π«π 16.035 ≈â“π∫“∑ ·≈–ªïß∫ª√–¡“≥ æ.». 2551 Õ¬Ÿà√–À«à“ß°“√√Õº≈°“√
ª√–‡¡‘π·≈–®—¥ √√‡ß‘π√“ß«—≈

7. °“√„°≈â™‘¥°—∫™ÿ¡™π√Õ∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“¡À“«‘∑¬“≈—¬
„π™à«ßªï æ.». 2550-2554 ¥â“π∫√‘°“√«‘™“°“√‡æ◊ËÕ √â“ß∫√‘∫∑∑“ß«‘™“°“√∑’Ë‡ªî¥°«â“ßµàÕ°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ¥â«¬¡‘µ‘
√Ÿª·∫∫ ·≈–¿“√°‘®∑’Ë¡’°“√∫Ÿ√≥“°“√Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬·≈–∑—Ë«∂÷ß ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–Õ¬Ÿà√à«¡°—∫™ÿ¡™π æ√âÕ¡°—∫
°“√‡ªî¥ª√–µŸ Ÿà ‚≈°°«â“ß ·≈– √â“ß –æ“π‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß™ÿ¡™π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„Àâ§ßÕ¬ŸàÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊πµàÕ‰ª‰¥â ‚¥¬¡’
°“√„Àâ∫√‘°“√«‘™“°“√„π¿“æ√«¡ §≥–/Àπà«¬ß“π¿“¬„π ·≈–Àπà«¬ß“π∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπ„À¡à∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫‡ªÑ“À¡“¬
¡’°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë ”§—≠ ¥—ßπ’È 1) §«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫™ÿ¡™π„πæ◊Èπ∑’Ë¿“§„µâ „πÀ≈“¬≈—°…≥– ‰¥â·°à  √â“ß§«“¡
√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å-ÀÕ°“√§â“- ¿“Õÿµ “À°√√¡- ∂“∫—π°“√‡ß‘π ∫∑∫“∑¢Õß
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«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π¿Ÿ‡°Áµ°—∫§«“¡„°≈â™‘¥™ÿ¡¢π ·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å°—∫ ¿“
Õÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ 2) ∫∑∫“∑¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å°—∫°“√¡’ à«π√à«¡·°âªí≠À“ “¡
®—ßÀ«—¥™“¬·¥π„µâ ‚¥¬¡’°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë ”§—≠ 21 ‡√◊ËÕß µ—«Õ¬à“ß‡™àπ 2.1) °“√∂à“¬∑Õ¥π‚¬∫“¬ —ß§¡
æÀÿ«—≤π∏√√¡ °“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π∑à“¡°≈“ß§«“¡·µ°µà“ßÕ¬à“ß‡ ¡Õ¿“æ·≈–‡§“√æ ÷́Ëß°—π·≈–°—π ‡¢â“„® ÷́Ëß°—π
·≈–°—π ºà“πÕß§å°√π—°»÷°…“  ¿“π—°»÷°…“ ·≈–ºŸâπ”π—°»÷°…“ 2.2) π—°«‘™“°“√¢Õß ¡.Õ. ‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫®“°
 —ß§¡„π√–¥—∫ª√–‡∑»/µà“ßª√–‡∑» (°“√ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ „πª√–‡¥Áπ¢Õß§«“¡™—¥·¬âß ‚¥¬°“√®—¥∑” ¡ÿ¥ª°¢“«
π”‡ πÕ√—∞∫“≈  2.3) °“√‡ªî¥ Õπ„πÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë√Õß√—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õß™ÿ¡™π„πæ◊Èπ∑’Ë ‡™àπ  “¢“Õ‘ ≈“¡»÷°…“
 “¢“°ØÀ¡“¬Õ‘ ≈“¡»÷°…“ œ≈œ 2.4) „π°“√¥”‡π‘π°“√‡™‘ß‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√¡À“«‘∑¬“≈—¬°”≈—ß®–æ—≤π“
Õß§å§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ “¡®—ßÀ«—¥„Àâ‡¢â¡¢âπ¡“°¢÷Èπ ·≈–‰¥â®—¥µ—Èß‡ªìπ Center for the Study of Conflict and
Cultural Diversity in Southern Thailand (»Ÿπ¬å»÷°…“§«“¡¢—¥·¬âß·≈–§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß«—≤π∏√√¡¿“§„µâ)
3) °“√®—¥°‘®°√√¡/‚§√ß°“√∑’Ë ”§—≠‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß§«“¡„°≈â™‘¥™ÿ¡™π ‰¥â·°à ‚§√ß°“√∑—»π»÷°…“‡√’¬π√Ÿâ™ÿ¡™π
æÀÿ«—≤π∏√√¡ °“√®—¥ª√–™ÿ¡Õ∏‘°“√∫¥’·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (∑ªÕ.) °“√®—¥µ—Èß‚§√ß°“√ ∂“∫—π —πµ‘»÷°…“ ·≈–
°“√∑”·ºπ°“√«‘®—¬ªí≠À“ 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π ‡ªìπµâπ

8. √–∫∫ Infrastructure ·≈–Õ◊ËπÊ √–∫∫‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π‡ªìπ°“√«“ß∞“π°“√æ—≤π“·≈–¢¬“¬µ—«
¥â«¬§«“¡‡∑à“‡∑’¬¡°—π„π°“√æ—≤π“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬„Àâ¡’°“√»÷°…“ ∂“π¿“æ¢Õß√–∫∫‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π·≈–
√–∫∫ “∏“√≥Ÿª°“√„π·µà≈–«‘∑¬“‡¢µ ∑—Èß„π«‘∑¬“‡¢µÀ“¥„À≠à «‘∑¬“‡¢µªíµµ“π’ «‘∑¬“‡¢µ¿Ÿ‡°Áµ «‘∑¬“‡¢µ
 ÿ√“…Æ√å∏“π’ ·≈–‡¢µ°“√»÷°…“µ√—ß „π≈—°…≥–¢âÕ‡ πÕ¥â“π‡∑§π‘§ ‡æ◊ËÕæ—≤π“‚§√ß √â“ß æ◊Èπ∞“π·≈–√–∫∫
 “∏“√≥Ÿª°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ·µà≈–«‘∑¬“‡¢µ/‡¢µ°“√»÷°…“ “¡“√∂„™â»—°¬¿“æ ”À√—∫√Õß√—∫°“√æ—≤π“«‘∑¬“‡¢µ‰¥â
Õ¬à“ß‡µÁ¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‚¥¬¬÷¥À≈—° 1) °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√ „Àâ‡ªìπ‰ª¥â«¬ §«“¡ª√–À¬—¥¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ ‚¥¬Õ“»—¬Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠ §◊Õ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·π«∑“ß°“√®—¥∑”
ß∫ª√–¡“≥‚¥¬Õß§å√«¡®“° à«π°≈“ß °“√«“ß·ºπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß«ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥„π¿“æ√«¡ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√
 √â“ß∞“π°“√‡ß‘π∑’Ë‡¢â¡·¢Áß·≈–√–¬–¬“« (long-term financial strength) 2) °“√¢¬“¬µ—«„π°“√≈ß∑ÿπ¥â“π
Õ“§“√·≈– ‘Ëß°àÕ √â“ß∑ÿ°«‘∑¬“‡¢µ ·≈–‡æ◊ËÕ∫√‘À“√®—¥°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬„Àâ‡ªìπÕß§å°√∑’Ë¡—Ëπ§ß ¡’«—≤π∏√√¡¢Õß
À≈—°∏√√¡“¿‘∫“≈ 3) °“√‡©≈‘¡©≈Õß§√∫√Õ∫ 40 ªï ·Ààß°“√ ∂“ªπ“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å ‚¥¬¡’
¡’°‘®°√√¡°“√‡©≈‘¡©≈Õß§√∫√Õ∫ 40 ªï ∑’Ë ”§—≠ 12 ‡√◊ËÕß ·≈–¡’°“√°“√∂«“¬ª√‘≠≠“∫—µ√¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï
µ≈Õ¥®π°“√· ¥ß§«“¡°µ—≠êŸ¥â«¬°“√¡Õ∫ª√‘≠≠“¥ÿ…Æ’°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï 4) °“√®—¥ß“π —¡¡π“¬ÿ∑∏»“ µ√å
æ—≤π“¿“§„µâÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π „πÀ—«¢âÕ·π«§‘¥°“√æ—≤π“¿“§„µâ ·≈– 5) √–∫∫°“√ ◊ËÕ “√‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡¢â“„®
¢Õßª√–™“§¡ ‰¥â®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ª√–¬ÿ°µå„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ‡æ◊ËÕª√–™ÿ¡√à«¡
°—π·≈–‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√°—∫ª√–™“§¡„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ „π≈—°…≥–µà“ßÊ ‰¥â·°à °“√ ◊ËÕ “√ ºà“π web site °“√
ª√–™ÿ¡√à«¡°—π·≈– √â“ß§«“¡‡ªìπ‡Õ°¿“æ√à«¡°—π °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√ °“√‡º¬·æ√àº≈ß“π¢Õß
¡À“«‘∑¬“≈—¬ºà“π ◊ËÕµà“ßÊ ·≈–°“√®—¥‡«∑’‡ «π“»‘…¬å‡°à“‡§√◊Õ¢à“¬»‘…¬å‡°à“ —¡æ—π∏å ‡ªìπµâπ

°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡§”√—∫√Õß (commitments) º≈°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡µ—«™’È«—¥µ“¡∑’Ë‰¥â¡’§”√—∫√Õß
(commitment) ∑’Ë ”§—≠ ∑’Ë ‰¥â „Àâ§”√—∫√Õß¡’ 12 µ—«™’È«—¥ ‚¥¬ à«π„À≠à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥âµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë
°”Àπ¥¥—ßπ’È º≈°“√¥”‡π‘πß“π„π‡™‘ßµ—«‡≈¢¡’ 9 µ—«™’È«—¥ ‡ªìπµ—«™’È«—¥∑’Ë¡’º≈°“√¥”‡π‘πß“π‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥ ®“°º≈°“√¥”‡π‘πß“πªï 2549-2551 ®”π«π 2 µ—«™’È«—¥ ‰¥â·°à µ—«™’È«—¥∑’Ë 2
Research Grant ·≈–µ—«™’È«—¥∑’Ë 9 ∫—≥±‘µ “¢“«‘™“™’æ∑’Ëºà“π License ‚¥¬∑’ËÕ’° 7 µ—«™’È«—¥ ‡ªìπµ—«™’È«—¥∑’Ë¡’º≈
°“√¥”‡π‘πß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫®“°º≈°“√¥”‡π‘πß“πªï 2549 ‰¥â·°à µ—«™’È«—¥∑’Ë 1 Publication µ—«™’È«—¥∑’Ë 3
π—°»÷°…“ª√‘≠≠“‡Õ° µ—«™’È«—¥∑’Ë 4 Õ“®“√¬å Active «‘®—¬ µ—«™’È«—¥∑’Ë 5 √âÕ¬≈–¢ÕßÕ“®“√¬å√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°
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µ—«™’È«—¥∑’Ë 6  Publication ∫—≥±‘µ»÷°…“ µ—«™’È«—¥∑’Ë 7  “¢“/ ∂“π«‘®—¬§«“¡‡ªìπ‡≈‘»/ ∂“π«‘®—¬ ·≈–µ—«™’È«—¥∑’Ë 8
Research Faculties ∑’Ë¡’ Publications ¡“°°«à“ 1.5 papers  º≈°“√¥”‡π‘πß“π„π‡™‘ßÕ∏‘∫“¬§«“¡¡’ 3 µ—«
™’È«—¥  “¡“√∂¥”‡π‘πß“π‰¥âµ“¡‡ªÑ“À¡“¬„πµ—«™’È«—¥∑’Ë 10-12 ‰¥â·°à µ—«™’È«—¥∑’Ë 10 ¡’§«“¡™—¥‡®π°“√∫√‘À“√
¡À“«‘∑¬“≈—¬À≈“¬«‘∑¬“‡¢µ „π√–∫∫ PSU system µ—«™’È«—¥∑’Ë 11 §«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ„π¥â“π°“√¢“¥·§≈π
∑√—æ¬“°√®–À¡¥‰ª¿“¬„πªï 2552 ·≈–µ—«™’È«—¥∑’Ë 12 ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å®–¡’√–∫∫ ”À√—∫°“√
æ—≤π“∑’Ë¬—Ëß¬◊π ¡’ momentum ∑’Ë·√ßæÕ ∑’Ë®–¢÷Èπ‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—π¥—∫ 4 ¢Õßª√–‡∑» (overall multidiscipline)
¿“¬„π√–¬–‡«≈“ 5 ªï ·≈–®–æ¬“¬“¡∫√‘À“√®—¥°“√ chain value ¢Õß°“√«‘®—¬ Ÿà°“√‡°‘¥π«—µ°√√¡·≈– Ÿà§«“¡
‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ·≈–ª√–‡∑»
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Àπâ“
§”π”
∫∑ √ÿª ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ I-VIII

 à«π∑’Ë 1 ·π«§‘¥°“√æ—≤π“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å ŸàÕπ“§µ....Õ’° 10 ¢â“ßÀπâ“
·π«∑“ß°“√æ—≤π“æ—π∏°‘®À≈—°....(Core Functions)·π«∑“ß°“√‡¢â“ Ÿà¡À“«‘∑¬“≈—¬∑’Ë¡’§«“¡π” 1
§«“¡∑â“∑“¬....∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë‡ªìπ∑—Èß‚Õ°“ ·≈–æ≈—ß¢—∫‡§≈◊ËÕπ 2

♦ Challenges in Global Higher Education ¡Õ.®–‡≈◊Õ°„™âª√–‚¬™πå 2
♦ §«“¡∑â“∑“¬¢ÕßÕÿ¥¡»÷°…“„πª√–‡∑»‰∑¬ 3
♦ §”∂“¡∑’Ë∑â“∑“¬ºŸâ∫√‘À“√¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å 4

 ∂“π¿“æªí®®ÿ∫—π¢Õß ß¢≈“π§√‘π∑√å 5
♦ ¥â“π°“√«‘®—¬·≈–∫—≥±‘µ»÷°…“ 5
♦ ¥â“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ 6
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3. √–∫∫°“√‡√’¬π°“√ Õπ 41
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♦ °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æÕ“®“√¬å 47
°“√æ—≤π“ ¡√√∂π–°“√ Õπ¢ÕßÕ“®“√¬å 47
°“√æ—≤π“§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“¢ÕßÕ“®“√¬å 48
π‚¬∫“¬°“√Õ∫√¡Õ“®“√¬å„À¡à„Àâ¡’®‘µ«‘≠≠“≥§«“¡‡ªìπ§√Ÿ 48



♦ Àπà«¬ π—∫ πÿπ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßπ—°»÷°…“ 48
°“√æ—≤π“»Ÿπ¬å ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ (e-Learnning center) 48
 ”π—°∑√—æ¬“°√‡√’¬π√Ÿâ§ÿ≥À≠‘ßÀ≈ß Õ√√∂°√–«’ ÿπ∑√ 49
°“√ª√—∫ª√ÿß‚§√ß √â“ßß“π∑–‡∫’¬π°≈“ß 50

4. √–∫∫«‘∑¬“‡¢µ 51
♦ π‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√°≈“ß 52
♦ ·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å‡©æ“–¢Õß«‘∑¬“‡¢µ 52

Flagship °“√æ—≤π“«‘∑¬“‡¢µµ√—ß 52
Flagship °“√æ—≤π“«‘∑¬“‡¢µ ÿ√“…Æ√å∏“π’ 53
Flagship °“√æ—≤π“«‘∑¬“‡¢µ¿Ÿ‡°Áµ 54
·ºπæ—≤π“«‘∑¬“‡¢µªíµµ“π’ 55

♦ §«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß«‘∑¬“‡¢µ 56
♦ °“√‡¢â“‰ª√à«¡·°âªí≠À“°—∫«‘∑¬“‡¢µªíµµ“π’Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ 58
♦ °“√·°âªí≠À“√–À«à“ß«‘∑¬“‡¢µ 59

5. °“√‡µ√’¬¡√–∫∫‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“¡À“«‘∑¬“≈—¬ Ÿà°“√‡ªìπ E-university 60
♦ °“√æ—≤π“‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–°“√ ◊ËÕ “√ 60
♦ √–∫∫°“√„Àâ∫√‘°“√ Internet 62
♦ √–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√π—°»÷°…“ 63
♦ √–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ 63
♦ √–∫∫æ— ¥ÿ °“√‡ß‘π ·≈–°“√§≈—ß‡°≥±åæ÷ß√—∫ñæ÷ß®à“¬„π≈—°…≥– “¡¡‘µ‘ 63
♦ √–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√°“√‡√’¬π√Ÿâ 64
♦ √–∫∫∫√‘À“√ß“π∑—Ë«‰ª 64

√–∫∫ “√∫√√≥Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘§ å (E-Document) 64
√–∫∫√«∫√«¡·≈–ª√–¡«≈º≈™ÿ¥¢âÕ¡Ÿ≈√à«¡ (Common Data Set) 64
√–∫∫°“√¬◊π¬—πµ—«µπ°≈“ß (PSU Passport Directory Service) 64
√–∫∫°“√„Àâ∫√‘°“√°“√∑”ß“π√à«¡°—π∫π WEB 65
√–∫∫°“√®—¥°“√ÀÕæ—°π—°»÷°…“ 65

♦ »Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡·≈–»Ÿπ¬å∑¥ Õ∫∑—°…–∑“ß¥â“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å 65
Computer Intelligent Quotient (CIQ) 65
Computer Proficiency Test (COP) 65

6. °“√«“ß√–∫∫∫√‘À“√µ“¡À≈—°∏√√¡“¿‘∫“≈·≈–Õß§å°√·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ 65
♦ √–∫∫∫√‘À“√∑’Ë¥’¡’∏√√¡“¿‘∫“≈ 65

°“√ √â“ß«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π 66
√–∫∫°“√µ√«® Õ∫°“√¥”‡π‘πß“π 68
°“√∫√‘À“√ß“πµ“¡À≈—°∏√√¡“¿‘∫“≈°—∫°“√„™â√–∫∫ Load Unit 69

♦ Õß§å°√·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ 69
°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ∑—Ë«∑—ÈßÕß§å°√ 70
°“√®—¥∑”§”√—∫√Õß°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ª√–®”ªï 70



7. °“√„°≈â™‘¥°—∫™ÿ¡™π√Õ∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ 71
♦ §«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫™ÿ¡™π„πæ◊Èπ∑’Ë¿“§„µâ 71

§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å-ÀÕ°“√§â“- ¿“Õÿµ “À°√√¡-
 ∂“∫—π°“√‡ß‘π
∫∑∫“∑¢Õß«‘∑¬“≈—¬™ÿ¡™π¿Ÿ‡°Áµ°—∫§«“¡„°≈â™‘¥™ÿ¡™π 72
§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å°—∫ ¿“Õÿµ “À°√√¡®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ 72

♦ ∫∑∫“∑¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å°—∫°“√¡’ à«π√à«¡·°âªí≠À“ 73
 “¡®—ßÀ«—¥™“¬·¥π„µâ

♦ °“√®—¥°‘®°√√¡/‚§√ß°“√∑’Ë ”§—≠ ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß§«“¡„°≈â™‘¥™ÿ¡™π 76
‚§√ß°“√∑—»π»÷°…“‡√’¬π√Ÿâ™ÿ¡™πæÀÿ«—≤π∏√√¡ 76
°“√®—¥ª√–™ÿ¡Õ∏‘°“√∫¥’·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (∑ªÕ.) 76
°“√®—¥µ—Èß‚§√ß°“√ ∂“∫—π —πµ‘»÷°…“ 77
·ºπ°“√«‘®—¬ªí≠À“ 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π„µâ 77

8. √–∫∫ Infrastructure ·≈–Õ◊ËπÊ 78
♦ °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√ 78

°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·π«∑“ß°“√®—¥∑”ß∫ª√–¡“≥ 78
°“√«“ß·ºπ°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß«ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥ 79

♦ °“√¢¬“¬µ—«„π°“√≈ß∑ÿπ¥â“πÕ“§“√·≈– ‘Ëß°àÕ √â“ß 79
♦ °“√‡©≈‘¡©≈Õß§√∫√Õ∫ 40 ªï ·Ààß°“√ ∂“ªπ“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å 80

°‘®°√√¡°“√‡©≈‘¡©≈Õß§√∫√Õ∫ 40 ªï 81
°“√∂«“¬ª√‘≠≠“∫—µ√¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï 82
°“√· ¥ß§«“¡°µ—≠êŸ 82

♦ °“√®—¥ß“π —¡¡π“¬ÿ∑∏»“ µ√åæ—≤π“¿“§„µâÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π 82
♦ √–∫∫°“√ ◊ËÕ “√‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡¢â“„®¢Õßª√–™“§¡ 82

°“√ ◊ËÕ “√ºà“π web site 82
°“√ª√–™ÿ¡√à«¡°—π·≈– √â“ß§«“¡‡ªìπ‡Õ°¿“æ√à«¡°—π 83
°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√ 84
°“√‡º¬·æ√àº≈ß“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ºà“π ◊ËÕµà“ß Ê 84
‡«∑’‡ «π“»‘…¬å‡°à“‡§√◊Õ¢à“¬»‘…¬å‡°à“ —¡æ—π∏å 84

µÕπ∑’Ë 2 °“√√“¬ß“πº≈µ“¡§”√—∫√Õß (Commitments) 85
♦ º≈°“√¥”‡π‘πß“π„π‡™‘ßµ—«‡≈¢¡’ 9 µ—«™’È«—¥ (µ—«™’È«—¥∑’Ë 1-9) 85
♦ º≈°“√¥”‡π‘πß“π„π‡™‘ßÕ∏‘∫“¬§«“¡ ¡’ 3 µ—«™’È«—¥ (µ—«™’È«—¥∑’Ë 10-12) 86

µ—«™’È«—¥∑’Ë 10 86
µ—«™’È«—¥∑’Ë 11 86
µ—«™’È«—¥∑’Ë 12 88



สวนที่ 1 : แนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูอนาคต..อีก10 ขางหนา    

รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มิ.ย. 2549 - พ.ค. 2552)  
-1- 

 
สวนที่ 1 

 

แนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลยัสงขลานครินทรสูอนาคต...อีก 10 ปขางหนา 
 

โดย รองศาสตราจารย ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข 

 
(เอกสารเชิงหลักการ เสนอตอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี :  9 ธันวาคม  2548) 

 

1. แนวทางการพัฒนาพันธกิจหลัก (Core Functions)..แนวทางการเขาสูมหาวิทยาลัยที่
มีความนํา 

การนํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูอนาคตจะขอนอมรับแนวทางการดําเนิน

กิจการมหาวิทยาลัยตามพระบรมราโชวาทแหงสมเด็จพระบรมราชชนกฯที่วา “เมื่อดําริจะ

มีมหาวิทยาลัยของประเทศนี้เองแลว เราควรพิจารณาวา กิจของมหาวิทยาลัยนั้น มีอะไรบาง  

(1) การเสาะหาวิชชา หรือเปดโอกาสใหกุลบุตรไดเรียนทําการเสาะหาวิชชา เลี้ยงดูทํานุ

บํารุงนักปราชญผูสามารถเสาะหาวิชชา และใชผลอันนั้นมาสอนกุลบุตรได เปนกิจสําคัญที่สุดของ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเปนสมองตนความคิดของชาติ เปนสถานเลี้ยง “คนดี” ของชาติ   (2)  ผลของ

การเสาะหาวิชชานี้ ตองเอามาวางเปนแบบแผนสําหรับความประพฤติของชาติ ทั้งในทางธรรมะและ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเปนหลักตัวอยางการเปนเครื่องวัด เปนที่รวบรวมและจําหนายเผยแผความคิด

ของชาติของเราเอง และชวยทําการติดตอกับคณะที่มีหนาที่คลายกันของนานาชาติ  (3) มหาวิทยาลัยมีกิจ

สอนกุลบุตร ศิลปวิทยาศาสตร เพื่อทําใหผูมาเรียนมีความรูกวางขวางเห็นเหตุใกลไกลและใชความคิดที่ไดบัง

เกิดขึ้นดวยการเรียนเปนผลประโยชนแกคณะ  นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะตั้งโรงเรียนฝกฝนวิชชาชีพย 

บางชนิดที่ตองมีพื้นศิลปวิทยาศาสตร  (4)  มหาวิทยาลัยมีกิจสอบไลกุลบุตรเพื่อวัดความรูความสามารถและ

รับรองเปนพยานโดยการใหปริญญาแกผูสมควร “ 

(อางอิง :100 ป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ) 

 

เมื่อนอมรับพระบรมราโชวาทแหงสมเด็จพระบรมราชชนกฯ แลว จึงประมวลแนวทางการพัฒนา

พันธกิจหลัก (core functions)  ใหม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดตามรูป   กลาวคือ อาจารย/นักวิจัย 

จะตองวิจัยศึกษาหาความรู ใหเกิดการรูแจง เปนความรูอันเกิดจากภายในตน โดยมีวิจัยของบัณฑิตศึกษาเปน

ฐาน เมื่อเปนเชนนั้นแลวก็จะสามารถถายทอดความรูสูการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เปนความรูที่ใหมและ
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มีความทันตอองคความรูในปจจุบัน การวิจัยตองสอดคลองกับความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ 
สงขลานครินทรจึงจําเปนตองเปลี่ยน core functions จากความเขาใจเดิมที่วา “อาจารยมีหนาที่สอน
และเมื่อวางและหากประสงคจะทําวิจัยจึงคอยทําวิจัย เปน อาจารยตองสอนและตองทําวิจัย” เมื่อเปน

เชนนั้น มอ.จึงจะพรอมพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย (Research-oriented University) และเปน

มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University ) ในที่สุดและจะสามารถแสดงบทบาทในการพัฒนาสังคมไดมาก

ขึ้น การสรางคนดีของชาติจะเปนภารกิจหลักอีกประการหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยจะตองหลอหลอม บมเพาะให

บัณฑิตเปนคนดีดวยแนวทางการสรางจิตสํานึกสาธารณะเพื่อสรางชนชั้นกลางที่เจือจุนสังคม และมีสมรรถนะ

สากล เพื่อความเทาเทียมและเทาทันในการอยูรวมกันในสังคมไรพรหมแดน 

 

2. ความทาทาย....ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง...ที่เปนทั้งโอกาสและพลังขับเคลื่อน 

2.1 Challenges in Global Higher Education…มอ.จะเลือกใชประโยชน 

2.1.1 Globalization & WTO เกิดการหลอมรวมเศรษฐกิจโลกเปนตลาดเดียว เกิดการเปดเสรี

ทางการศึกษาพรอมกับการเปดเสรีแรงงาน เกิด transnational higher education บัณฑิตตางชาติเขาแยงงาน

บัณฑิตไทย ภาคธุรกิจตองการ

บัณฑิตที่มีความสามารถทาง

ภาษา คอมพิวเตอร และ

สมรรถนะสากล  มอ.ตองมอง

การผลิตบัณฑิตเขาสูตลาดงาน

เพื่อการแขงขันของประเทศ 

บัณฑิต มอ. จึงตองเขมแข็ง

ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร  

ในแงมุมนี้ มอ.มีแนวโนมที่จะมี

ห ลั ก สู ต ร ที่ ส อ น เ ป น

ภาษาอังกฤษและ  bilingual 

มากขึ้น พรอมกับมีอาจารยชาว

ตางประเทศมากขึ้น   
 
2.1.2 ICT Revolution เกื้อหนุนใหเกิด virtual universities, e-Universities, distance 

learning, tele-classrooms, satellite classrooms, etc. นําไปสูการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนในลักษณะ 

mixed mode (face-to-face + ICT+ learning at distance) ผูเรียนจะมีทางเลือกที่จะเรียนตามอัธยาศัย

(customized learning) มากขึ้น และอีก 10 ปขางหนาจะพัฒนาไปถึงขั้น classroom cinema ซึ่งมีความตื่นตา

ตื่นใจมากกวาการสอนในหองเรียน เขาใจงาย  สําหรับสงขลานครินทรถาวันนั้นมาถึง อาจารยจะเปลี่ยน
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บทบาทจากผูสอนเปนผูสอนเสริมในสวนที่เปนวิทยาการกาวหนาในศาสตรนั้นๆ อาจารยจะมี classroom 

contact hour ลดลงและใชเวลาในการทําวิจัยมากขึ้น ทรัพยากรการเรียนรูเกือบทั้งหมดจะอยูในรูปของ 

multimedia learning resources นักศึกษาเขาถึงบทเรียนไดตลอดเวลา เกิดการปฏิรูป pedagogy เปนอยาง

มาก  

2.1.3 Internationalization ทําใหเกิดโอกาสที่หลากหลายสําหรับอุดมศึกษาทั่วโลก ยุโรปเนน 

mobility of graduates, Nanyang Technological University ใช internationalization เปนเครื่องมือในการ

ชวยใหเปน world class university  กระแส internationalization จะพัฒนามากไปกวาการแลกเปลี่ยนนักวิจัย 

นักศึกษา ปริญญารวม ไปสูการเปน international alliances ที่รวมความเปนเลิศทั้งสองฝายเพื่อการเปนผูชนะ

รวมกัน (เชน joint venture ระหวาง Cambridge-MIT จัดตั้งเปน Cambridge-MIT Institute, CMI) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะตอใชโอกาสนี้ชวยเรงการพัฒนาทั้งดานการผลิตบัณฑิต การวิจัยและ

บัณฑิตศึกษาและการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยใหมากขึ้น 
    “ ทั้ง ICT Revolution, Globalization & WTO และ Internationalization จะประกอบกันทํา

ใหเกิด borderless education และ cross border joint research อยางกวางขวางมากขึ้นในบริบทของ
อุดมศึกษา “ 

2.1.4 Knowledge Economy & High Speed Advance in Science and Technology :-  
สังคมเคลื่อนตัวเขาสูระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยความรูและนวัตกรรม ประเทศไทยมีจุดออนในดาน

ทรัพยากรมนุษยและความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตร ประเทศที่พัฒนาแลวลวนมุงสูแนวทาง 

“research and national prosperity”.  National Intelligent Council (NIC), USA เชื่อมั่นวา Nanoscience 

and Nanotechnology, Multimedia Technology / ICT, Biotechnology, Biomedical Engineering และ 

Materials Technology ทั้ง 5 สาขานี้ จะเปลี่ยนแปลงโลกและมนุษยชาติภายใน 2015 ความเปนอยูของมนุษย

จะอยูบนฐานของ intelligent technology ประเทศไทยก็คงอยูในสภาพไมมีทางเลือกที่จะตองเคลื่อนตัวเขาสู

สังคมฐานความรู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ควรมียุทธศาสตรในการสรางความสามารถในการสราง

นวัตกรรมของความรูเพื่อความมีสวนรวมในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมไทย ครอบคลุมถึงทิศ

ทางการวิจัย การปรับปรุงหลักสูตร สรางอาจารย/นักวิจัย (มอ.มีหลักสูตร Mechatronics แลว, กําลัง

ดําเนินการเรื่องBiomedical Engineering, เร่ิมสะสมอาจารยทาง Nanotechnology แลวแตยังไมใชคําตอบ) 

อยางไรก็ตาม ความมั่งคั่งของชาติบนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังตองอาศัยสมดุลในศาสตรของ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควบคูกัน 

2.1.5 University Funding System : กระแสโลกมีแนวโนมยึดหลักการวาการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยเปนการลงทุนสวนตัว เมื่อจบมหาวิทยาลัยแลวจะทําใหผูเรียนมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม

ดีกวาผูที่ไมเรียนมหาวิทยาลัย ดังนั้นผูเรียนจึงตองรับผิดชอบคาใชจายในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

ประเทศไทยกําลังนํากระแสนี้มาใชกับการอุดมศึกษาของไทย(ระบบ ICL) ทําใหเกิดความหวงใยในดานการ

พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษา 
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2.2 ความทาทายของอุดมศึกษาในประเทศไทย 

2.2.1 รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ :….. “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัด

การศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง

เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการ
คนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ 
พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ”  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

จึงมีหนาที่ที่จะตองแสดงบทบาทการสรางองคความรูอยางจริงจังตามความหมายของรัฐธรรมนูญมาตราที่ 81 

นี้  

2.2.2 การจัดชั้นมหาวิทยาลัยไทย:-ประเทศไทยมีแนวโนมที่จะจัดชั้นมหาวิทยาลัยไทยใหเปน 

4 กลุม (1) ม/ส เฉพาะทาง  (2) ม/ส  เนนสอน  ป.ตรี  (3) ม/ส สมบูรณแบบ  (4) ม/ส บัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตองมีการเตรียมพรอมเปนอยางดี ที่จะอยูในกลุม (3) และ (4) และอยูในระดับ

นําของกลุม  โดยการขยายบทบาทวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

2.2.3 University Booms โดยการกําเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฎ 41 แหง ราชมงคล 9 แหง และ

หากรวมมหาวิทยาลัยเอกชนดวยแลวประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย 131 แหง  ทําใหผูกําหนดนโยบายอุดมศึกษา

ไทยตองเริ่มเขมงวดกับคุณภาพอยางจริงจัง และหาสมดุลระหวาง Massification of Higher Education กับ 

คุณภาพ และเมื่อคนไทยมีโอกาสในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไดมากขึ้นแลว สงขลานครินทรจึงอาจไมมี

ความจําเปนอีกตอไปท่ีจะขยายภารกิจในแนวกวาง (massification)  แตควรจะมุงเนนไปท่ีการสรางความรูเพื่อ

มุงสูการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการสรางนวัตกรรม  

2.2.4 University Entrepreneurialism : การเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย....จะแพง มีคาใชจายสูง    

สงขลานครินทรจะตองมองหาแหลงรายไดเพิ่มมากขึ้น โดยปรัชญาของความเปนมหาวิทยาลัย มอ.จะตองสราง

รายไดจากองคความรูหรือผลงานวิจัย มอ.จะเชื่อมโยงใกลชิดกับภาคเอกชนเพื่อเกิดงานวิจัยที่สอดคลองกับ

ความตองการ(research relevance)พรอมกับการรวมสนับสนุนโครงการวิจัย สรางรายไดจากงานบริการ

วิชาการ  (รายไดจากงานบริการวิชาการและหลักสูตรพิเศษตองปรับจากการที่ profit center อยูที่ผูใหบริการ 

และผูสอน มาเปน profit center อยูที่มหาวิทยาลัยและคณะมากขึ้น) มหาวิทยาลัยตางประเทศเริ่มนิยมการมี 

university enterprises เพื่อเปน commercial arms.  Aalborg University จัดตั้ง Knowledge Exchange 

Office เพื่อเปน one-stop services ในการพัฒนาความรวมมือกับภายนอก (external partners) สงขลา

นครินทรจะตองเรงสรางศักยภาพการหาแหลงรายไดอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อเปนฐานในการพัฒนาที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

 2.2.5 Autonomous University : สงขลานครินทรตองพิสูจนใหสังคมเห็นวาเมื่อไดความคลองตัว

มาแลว เราไดใชโอกาสนั้นสรางความเจริญกาวหนาใหกับมหาวิทยาลัยอยางไร เราตองมีความสามารถในการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงและสรางผูบริหารรุนใหมสําหรับอนาคต พรอมกับการเตรียมพรอมท่ีจะมี long-term 

financial strength 
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2.2.6 National Policy and Regulation :- นอกจากนั้นยังมีกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย

ตางๆของประเทศที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย อาทิเชน (1) พรบ.การศึกษา 2542 (2) ระบบการ

ประกันคุณภาพ สมศ. (3) พรบ. วาดวยการบริหารราชการแผนดิน (4) การปฏิรูประบบการงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงาน (5) การรับนักศึกษาในระบบ Admission (6) เกณฑคุณภาพของ สกอ. (7) สมาคมวิชาชีพ

กําหนดใหบัณฑิตตองสอบ license เชน แพทย พยาบาล เภสัช ทันตแพทยศาสตร วิศวกรรมศาสตร ซึ่งจะเปน

ตัวบงชี้คุณภาพของบัณฑิตที่อยูในความสนใจของสังคม  
 

2.3 คําถามที่ทาทายผูบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 มอ. จะสรางผลงานวิจัยที่สรางความนํา และใหเปนประโยชนตอประเทศและทองถิ่นไดอยางไร 

 การหาสมดุลระหวาง วิจัย สอน และการบริการวิชาการ 

 ต้ัง มอ.มาแลว 40 ป ชวยทะเลสาบสงขลาดีขึ้นบางไหม 

 มี มอ.มาแลว 40 ป น้ํายางยังไหลเทาเดิม 

 มหาวิทยาลัยสวนใหญเห็นแกตัว...ทําในสิ่งที่อยากทํา...ไมทําในสิ่งที่ตองทํา 

 มหาวิทยาลัยในโลกนี้กําลังสราง prestigious global brands เราจะสราง PSU brand ? 

 Bridging cultural diversity....มอ.เชื่อมรอยตอวัฒนธรรมพุทธและอิสลาม 

 สมดุลระหวางความเขมขนในคุณภาพ กับ massification 

 ส่ิงที่เราสอน เปนสิ่งที่สังคม นักศึกษาและผูวาจางตองการหรือไม 

 โรงเรียนมัธยมสอนแบบกลุมสาระ เปน student-centered แตมหาวิทยาลัยยังสอนแบบ 

teacher-centered เกิดเปน pedagogic conflict 

 Bilingualism….จะเปนประโยชนตอบัณฑิตของเรามากนอยประการใด 

 การจัดการลด boundary & ownership ของความเปนภาควิชาและคณะ ใหมี open 

access ไปยังเครื่องมือ สถานที่ บุคลากร  และความรวมมือ.... 

 สงขลานครินทรจะเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศไดอยางไร 

 
3. สถานภาพปจจุบันของสงขลานครินทร 

3.1 ดานการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
สงขลานครินทรประกาศนโยบายในเดือนสิงหาคม 2543 เมื่อ รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ รับตําแหนง

อธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัยและสื่อสารใหคนในองคกรรับทราบอยางทั่วถึง ถึงการที่จะปรับทิศทางของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูการเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย ทีมบริหาร committed กับสภามหาวิทยาลัยวาใน

ป 2549 จะมีอาจารยที่ active วิจัยเพิ่มจาก 30% เปน 80% จะมี publications (Inter.+National+proceedings)  

เพิ่มจาก 0.29 เปน 0.5 papers/คน/ป และมีนักศึกษาปริญญาเอก(และเทียบเทา) เพิ่มจาก 91 เปน 440 คน ซึง่

ทีมบริหารตระหนักดีถึงความเสี่ยงวาจะปรับวัฒนธรรมองคกรไดไมทันกาล 
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ณ ส้ินปงบประมาณ 2547  เห็นไดวาตัวบงชี้เหลานี้เปล่ียนแปลงคอนขางชัด มีอาจารยที่ active การ

วิจัย 52% มี publications (Inter.+National+proceedings) 0.56 papers/คน/ป และมีนักศึกษาปริญญาเอก

(และเทียบเทา) 283 คน  การเปลี่ยนแปลงในภาพรวมจะเห็นไดจากระบบ KPIs 

ระบบและงานที่วางไวแลวสําหรับขับเคลื่อนองคกรสูการเปน ม .เนนวิจัย ซึ่งถือไดวาเปน 

Momentum ที่สําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงไดแก 

(1)  การจัดทําแผน & ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน (ทุกคนในองคกรทราบและเดินในทิศทางเดียวกัน) 

(2)  การกําหนดตัวชี้วัดตามพันธกิจหลัก โดยใหความสําคัญกับงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 

(3)  การประเมินอธิการบดี 

(4)  ระบบการประเมินทุกระดับ “ระบบ KPIs”( มหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา และอาจารย) 

(5)  โครงการการเพิ่มคุณวุฒิอาจารยใหมี Ph.D. = 50%(รวมคณะแพทย=67%) ภายในป 2554 

(6)  การขยายหลักสูตรเนนวจิัย ป.โท / ป.เอก 

(7)  การจัดตั้งกองทุนวิจัย (research endowment) 

(8)  ระบบ outlet งานวิจัย สูการใชประโยชนและตีพิมพ 

(9)  การตั้งสถานวิจัย ที่มีอาจารยวิจัย full time มีการสนับสนุนพิเศษ และมี commitments 

(10)  การสนับสนุนสาขาความเปนเลิศ พรอมกับการใหทุน ป.โท / ป.เอก (มีแลว 5 สาขาคือ ชีวเคมี

อิสลามศึกษา อุตสาหกรรมเกษตร ระบาดวิทยา และ เภสัชศาสตร) และมี commitments 

(11)  ระบบ Nurture New Ph.D. 

(12)   กําลังดําเนินการในการจัดตั้ง Science Park , Technological Business Incubators และ 

Community-base Business Incubators  เพื่อการขยายผลการใชประโยชนงานวิจัยและการพัฒนาความ

เขมแข็งของชุมชน  

มหาวิทยาลัยมีสถานวิจัยที่มุงสูความเปนเลิศที่มี commitments กับสภามหาวิทยาลัย 4 ศูนยคือ 

Membrane Science and Technology Research Center, Excellence Research Center in Biodiversity, 

Genomics Center, ศูนยวิจัยกุงกุลาดํา(NBC) และกําลังจะเกิด Energy Research Center, Neutraceutical 

and Functional Food Research Center, Rubber Industrial Development Institute, Oil Palm Research 

Institute และ Peace Studies Institute 

3.2 ดานการเรียนการสอน 
ในปการศึกษา 2548 มอ.มีจํานวนหลักสูตร 280 หลักสูตร เปนระดับปริญญาเอก 30 หลักสูตร 

อาจารยวุฒิ ป.เอก 689 คน (39.4%)(รวมคณะแพทย) ป.โท 854 คน(49.8 %) มีรองศาสตราจารย 190 คน

(10.8%) และมีผูชวยศาสตราจารย 518 คน(29.6%) ตัวเลขเหลานี้แสดงถึงศักยภาพเชิงคุณภาพและศักยภาพ

ความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัยไดระดับหนึ่ง มีนักศึกษารวม 31,738 คน ในจํานวนนี้เปน นศ.ป.โท 

3,876 คนและ ป.เอก 337 คน มีนักศึกษาไทยมุสลิมทั้งหมด 20.2% ในขณะที่วิทยาเขตปตตานีมีนักศึกษาไทย

มุสลิมทั้งหมด 50.4% ชวยใหสงขลานครินทรมีความสงางามในสวนของการตอบสนองความตองการของ
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ทองถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนสิ่งแวดลอมท่ีจะเอื้ออํานวยตอการหลอหลอมบัณฑิตใหเขาใจ

ในความตางของวัฒนธรรมไดเปนอยางดี มีหลักสูตรที่สอนแบบ PBL และ Cooperative Education บางแลว 

มีระบบคุณภาพรองรับทุกหลักสูตร 

3.3 ดานความตองการทรัพยากร 
ผลจากการขยายงานทั้ ง

จํานวนคณะวิชา จํานวนนักศึกษา 

และการพัฒนางานวิจัยที่มุงสูคุณภาพ

และความเปนเลิศ   ในขณะที่การ

สนับสนุนงบประมาณแผนดินไมได

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิด

สภาวะขาดแคลนสถานที่ ครุภัณฑ 

อาจารย/บุคลากร และงบดําเนินการ 

ท า ง ฝ า ย บ ริ ห า ร จึ ง ไ ด ดํ า เ นิ น

ยุทธศาสตรสรางความสัมพันธกับ

สํานักงบประมาณ เมื่อความเขาใจ

และความมุงมั่นไปในทิศทางเดียวกัน การไดรับจัดสรรงบประมาณจึงเปนไปดวยดีตั้งแต 2547 เปนตนมา 

จากรูปจะเห็นไดวา ในป 2548 ไดงบประมาณเพิ่ม 300 ลานและในป 2549 ไดงบประมาณ เพิ่มขึ้น 

519 ลานบาท และรวมถึงการไดอัตราใหมอีกประมาณ 200 อัตรา ซึ่งความขาดแคลนทรัพยาการเชื่อวาจะ

ไดรับการดูแลจนอยูในสภาวะพอเพียงไมเกินป 2552 

3.4 วิทยาเขตปตตานีและสภาพปญหาความไมสงบ 3 จังหวัด 
ชุมชนในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส  เรียกรองใหวิทยาเขตปตตานีแยกตัวเปนมหาวิทยาลัย

เอกเทศมาตลอด ประจวบกับเหตุการณไมสงบใน 3 จังหวัด มีผลใหการเรียกรองนี้ไดรับการตอบสนองถึงขั้น 

ครม.รับเปนหลักการใหยกฐานะวิทยาเขตปตตานีเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ และจากผลการประเมินอธิการบดี

พบวาประชาคม มอ.ยังแสดงเจตจํานงที่จะใหมีโครงสรางที่เอื้อความเทาเทียมกันของทุกวิทยาเขต 

หนาที่ของฝายบริหารคือ เรงสรางวิทยาเขตปตตานีใหไดรับการพัฒนาอยางดีและเร็ว  สําหรับ

ประเด็นรูปแบบการบริหารวิทยาเขตปตตานี พรอมกับการบริหารในรูปแบบ PSU System จะไดนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังจัดทําโครงการพัฒนาวิทยาเขตปตตานีเสนอ ครม.

วงเงิน 2,800 ลานบาท 

3.5 สถานภาพอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่จะตองรีบดําเนินการแกไข 
- บุคลากรยังไมตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองเรงสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาประเทศ 

- เขตการศึกษาสุราษฎรธานีมีปญหาภายในคอนขางสูง 
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- เขตการศึกษาใหมตองการแผนยุทธศาสตรและโอกาสการพัฒนาที่เทาเทียม 

- เขตการศึกษาภูเก็ตยังไมมีภาวะเปนเขตการศึกษานานาชาติตามเปาหมาย 

- ความเชื่อมโยง/ชวยเหลือระหวางวิทยาเขตควรมีมากขึ้น 

- ผลการขยายงานมาก ไดรับงบประมาณนอย ทําให resources ตามไมทัน 

- ผลกระทบจากโครงการรักษาโรค 30 บาท โรงพยาบาลมีหนี้คางชําระประมาณ 200 ลานบาท 

- ควรเรงพัฒนาความรวมมือกับศิษยเกา 

3.6 Position ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดรับการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยชั้นแนวหนาของประเทศ เมื่อ

รอบการประเมินมหาวิทยาลัยของ สมศ. แลวเสร็จ และผลจากการที่ สกว. และ สวทช.ไดสํารวจความสามารถ

ในการตีพิมพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย(ชวงป 1995 - 2002 มอ.มีจํานวนผลงานตีพิมพนานาชาติเปน

อันดับ 4 ถาไมนับ  AIT  ระหวางป 2000-2005 ก็ยังเปนอันดับ 4) ผลการจัด university ranking ของ

มหาวิทยาลัยไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร จัดให มอ.เปนอันดับ 6 สําหรับ overall 

multidiscipline อันดับ 4 สําหรับ Science and Technology อันดับ 11 สําหรับ Social Sciences 

 ซึ่งสภาวะความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํานี้จะเปนแรงกระตุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุมเทและมี

พลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมากขึ้น และเชื่อวาการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําจะเปนปจจัยสําคัญที่วิทยาเขตและ

เขตการศึกษาไมประสงคจะแยกตัวออกเปนมหาวิทยาลัยอิสระ  

 

4. แนวทางการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวง 5-10 ป ขางหนา 

4.1 ทิศทางการพัฒนา (road map)......เสนทางสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา 
แนวทางพัฒนาพันธกิจหลัก (core functions) ของมหาวิทยาลัยไดนําเสนอไวแลวในขอที่ 1. และ

เมื่อพิจาณาบริบททั้งภายนอกระดับ Global บริบทระดับประเทศ รายงานผลการประเมินอธิการบดี รายงานผล

การประเมินคุณภาพ ประกอบกับการวิเคาระห SWOT พบวาทิศทางหลัก 6 ทิศทางที่ถือเปน road map ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คอื 

(1) เปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย :- จะมุงเนนการสรางระบบเพื่อเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรใหมุงสู

วิจัยและบัณฑิตศึกษาใหมากขึ้นจากระบบที่วางไวแลวในขอ 3.1 ใหทุกองคาพยพปฎิบัติภารกิจสู key results 

เดียวกัน คณะใหมจะมีการเตรียมพรอมที่จะเปน research faculties ในอนาคตระยะยาว  จะสรางสมดุล

ระหวางวิจัย สอน บริการวิชาการ  บัณฑิตศึกษามุงสูปริญญาเอกและปริญญาโท research-based programs 

บมเพาะอาจารยวิจัยรุนใหม ทุมเทใหอาจารยมอ.มีคุณวุฒิ ป.เอก 50% (67% ถารวมคณะแพทย) ใหเปนจริง 

วิจัยที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม วิจัยที่สอดคลองกับปญหาของพื้นที่  การใชประโยชนจากผลงานวิจัย มีสถาน

วิจัย/สถาบันวิจัยที่เชื่อมโยงศาสตร(interdisciplinary research centers) มีระบบ research marketing  

รวมถึงการวิจัยสถาบัน    จะเชื่อมโยง(alignment)ระบบบุคลากร วิจัยและบัณฑิตศึกษา วิเทศสัมพันธ 

การงบประมาณ การตรวจสอบและประเมิน การสื่อสารภายในองคกร การสรรหาผูบริหาร เขาสู chain value 
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ที่มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย  มอ.จะพรอมเขาสูการจัดชั้นมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษาของ

ประเทศในระดับชั้นนํา(top three วัดที่ papers/คน/ปและการสรางนวัตกรรม ภายใน 5 ปขางหนา) 

(2)  มีความเปนเลิศบางสาขา :- ความเปนเลิศในบางสาขาและบางเรื่องจะเปรียบเสมือนหอก

แหลมที่จะพุงนําพามหาวิทยาลัยไปขางหนากอน เปนความหวังที่จะสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยพรอมๆ

กับการสรางตัวอยางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานมุงเนนพันธกิจหลักและมี commitments   ไดดําเนินการไป

แลว 6 สาขาและจะสรางเพิ่มขึ้นอีก  สาขาเหลานี้ลวนมีเปาหมายเปนอันดับหนึ่งของประเทศไทยทั้งส้ิน   มอ.

จะตองเปน authority ในเรื่องยางพารา ปาลมน้ํามัน อาหารทะเล ทะเลสาบสงขลา อิสลามศึกษา.. 

(3) บัณฑิตเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการ และเปนคนดีของชาติ:- มุงสูการผลิต

บัณฑิตที่มีความรูที่เปนปจจุบัน มีศักยภาพเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการแกปญหา(problem-solving skills) 

และมีจิตสํานึกชวยเหลือสังคม  บัณฑิต มอ.ทํางานภาคเอกชนประมาณ 65% การเรียนการสอนจึงตองใหมี

สวนสอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน การปรับหลักสูตร การปรับปรุงเนื้อหาที่สอน การเปล่ียนแปลง

วิธีการเรียนรู การเพิ่มความสามารถทางภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร เปนความจําเปนเรงดวน  การใช

ประโยชนจาก ICT สูกระบวนการเรียนรูและการสอนที่เชื่อมโยงวิทยาเขต  การพัฒนาทักษะการถายทอดใหกับ

อาจารย  การเรียนในระดับปริญญาตรีที่สอดแทรกวิชา project มากขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูถึง research 

methodology  การมีหลักสูตรที่รองรับความกาวหนาของวิทยาการแหงอนาคตเชน Biomedical 

Engineering…. การมีรายวิชาที่เชื่อมชองวางของศาสตร เชน Physiological Engineering…การสอนแบบ

โจทยปญหาในบางหลักสูตร/วิชา บางหลักสูตรเปนสหกิจศึกษา หลายหลักสูตรจะมีอาจารยชาวตางประเทศ  

University Business Incubators(UBI) จะชวยใหบัณฑิตประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น.......เหลานี้จะทําใหเกิด 

pedagogic development ในระบบการสอนของ มอ. 

การพัฒนานักศึกษาเพื่อใหบัณฑิต มอ. เปนคนดีของชาติ จะเปนเรื่องสําคัญและเปนภารกิจ

หลักของการบริหารโดยมุงเนนใหนักศึกษามีทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ (ดําเนินการผานกระบวนการ

กิจกรรมนักศึกษาและการรวมกิจกรรมภายใตโครงการสันติศึกษา)  
(4) เปนมหาวิทยาลัยที่เอื้ออาทรตอการพัฒนาชุมชน (university-community engagement)  :- 

โดยการสรางศักยภาพของชุมชนใหชุมชนมีความเขมแข็ง( nurturing community ) มีความยั่งยืน ผาน

กระบวนการสอน บริการวิชาการ และการวิจัย โดยใชแนวทาง 

• สรางศักยภาพใหชุมชนสามารถเขาถึงแหลงความรูไดตลอดชีวิต  

• รวมมือกับชุมชนและทองถิ่น บนฐานของความเขาใจอันดีตอกัน  

• ใหบริการวิชาการตอชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมแสดงความตองการ เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการใหบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตอชุมชน 

จะเนนการใหความรวมมือกับจังหวัดในเขตที่ตั้งของวิทยาเขต การใหความชวยเหลือกับองคกร

ปกครองทองถิ่น ความเชื่อมโยงกับโรงเรียน ความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม การเขามีสวนรวมในการปฏิรูป

การศึกษาในเขต 3 จังหวัดชายแดนที่กําลังมีความไมสงบ   การวิจัยปญหาทองถิ่นและตอยอดภูมิปญญา
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ทองถิ่นโดยมีชุมชนรวมวิจัย กระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับภูมิภาค เคารพในความตางวัฒนธรรมของ

ชุมชนและความเทาเทียมกันทุกชั้นของสังคม ( social inclusion)  การดูแลเยาวชน ultra-poor (โครงการตน

กลาสงขลานครินทร) โครงการบัณฑิตอาสา การนําผลงานวิจัยไปสูการเพิ่มรายไดใหกับชุมชน การมีหนวยงาน 

one-stop service สําหรับการบริการวิชาการภายนอก การกลมกลืนมหาวิทยาลัยใหเปนสวนหนึ่งของชุมชน

โดยแทจริง ใหชุมชนรูสึกวาสามารถพึ่งพามหาวิทยาลัยไดและเชื่อมั่นวามหาวิทยาลัยเปนที่คาดหวังของเขาได 
(5) วิทยาเขตมีความเขมแข็งมีโอกาสที่เทาเทียม และมีความรวมมือกันอยางใกลชิด :- 

การบริหารจะเนนที่ความชัดเจนของโครงสราง (PSU system / high-performance organization) ความ

ชัดเจนของแผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาอาจารยและบุคลากร   แผนการงบประมาณและการเงิน 

แผนการกระจายอํานาจ การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงและชวยเหลือระหวางวิทยาเขต  พรอมเรงแกไข

ปญหาการขาดแคลนทรัพยากร แตละวิทยาเขตจะมีความเปน Flag ship campus ที่เปนเอกลักษณของตนเอง 

หาดใหญเดนทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพและการบริหารจัดการ ปตตานีเดนทาง

สังคมศาสตรและอิสลามศึกษา ภูเก็ตเดนทางความเปนนานาชาติและสาขาการจัดการโรงแรม ตรังเดนทาง

อุตสาหกรรมบริการ และสุราษฎรธานีเดนทางเทคโนโลยีประยุกต 

สําหรับความรวดเร็วในการเชื่อมโยงระหวางวิทยาเขตนั้น หากแผน E-University เร่ิมใชงานก็จะ

ทําใหการบริหารงานเสมือนไมมีระยะทางเปนอุปสรรค ระบบประชุมทางไกลอันทรงประสิทธิภาพเริ่มใชงาน

แลว และระบบอื่นๆ กําลังจะตามมา 
(6) เปนองคกรที่ใชหลักธรรมาภิบาลควบคูกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร 
จะเรงสรางวัฒนธรรมการประเมิน ตรวจสอบ โปรงใส รับผิดชอบ ชอบธรรมและยุติธรรม ใหกับ

มหาวิทยาลัยโดยใชหลัก share vision & collegiate decision ผูบริหารทุกระดับจะถูก spotlight สอง    

performance ของบุคลากรสายภารกิจหลักจะถูกมองเห็นดวยระบบ KPIs และ load units พรอมกับการ

พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพที่จะปฏิบัติภารกิจสูพันธกิจหลัก  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใหสอดคลอง

กับภารกิจหลัก สรางระบบการสรรหาผูบริหารที่มีการทํา commitments และมีการประเมิน   เนนการสื่อสาร

ภายในองคกรและประชาสัมพันธภายนอก  วัฒนธรรมอื่นๆที่จะสรางใหเปนวัฒนธรรมของ มอ. คือ 

• วัฒนธรรมการเรียนรูรวมกัน (LO & KM) 

• วัฒนธรรมวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

• วัฒนธรรมการสื่อสารภายในองคกรและสรางความเขาใจ 

• วัฒนธรรมขอมูลและสารสนเทศ 

• วัฒนธรรม IT 

• วัฒนธรรมกระจายอํานาจและรับผิดชอบตออํานาจที่ไดรับ 

• ความงดงามของวัฒนธรรมการเขาสูตําแหนงบริหาร 
• วัฒนธรรมไทย (กําลังดําเนินการจัดทําแผนแมบททางวัฒนธรรมของ มอ.) 



สวนที่ 1 : แนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูอนาคต..อีก10 ขางหนา    

รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มิ.ย. 2549 - พ.ค. 2552)  
-11- 

• วัฒนธรรมการเคารพ / ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ วินัย และมารยาททางสังคม 

• วัฒนธรรมการเอื้ออาทรตอกัน 

สงขลานครินทรจะเปนองคกรแหงขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร ระบบ MIS ที่กําลัง

พัฒนาอยูระบบบุคลากร ระบบนักศึกษา และระบบการเงิน (7 hurdles) จะเชื่อมตอฐานขอมูลเปนหนึ่งเดียวทั้ง 

5 วิทยาเขต จะเปนเครื่องมือสําหรับการจดัการอันทรงประสิทธิภาพ   

 
“ เชื่อมั่นวาทิศทางหลักทั้ง 6 ทิศทางนี้ จะเปนฐานราก เปนรากแกว ที่ทําใหสงขลานครินทรเติบโต
อยางย่ังยืน การเติบโตลักษณะนี้จะเปนการเติบโตจากแกนใน “ 
 

4.2 คํารับรอง (commitments) 
ในการบริหารมหาวิทยาลัย จะบริหารเนนพันธกิจหลัก  โดยมีเปาหมาย (เทาที่สามารถกําหนดเปน

รูปธรรม) ตัวชี้วัด ณ ป 2552  ดังนี้  :- 

1) Publications ขึ้นจาก 0.56 papers/คน/ป(2547) เปน 1.0 papers/คน/ป <national + inter. 

/ journals & proceedings> ที่ระดับสาย ก ประมาณ 1,670 คน  

2) Research grant ขึ้นจาก 61,000 บาท/คน/ป(2547) เปน 100,000 บาท/คน/ป   ที่ระดับสาย 

ก = 1,670 คน  

3) จํานวน นศ. ป.เอก เพิ่มจาก 337 คน (2548) เปน 500 คน  

4) จํานวนอาจารย Active วิจัยเพิ่มจาก 52% (2547) เปน >80%  

5) อาจารย Ph.D. 39 %(2548 –รวมคณะแพทย / ไมนับรวมที่กําลังเรียนตอ) เปน  > 50% ในป 

2552 (นับรวมที่กําลังเรียนตอ ป.เอก) 

6) Publications บัณฑิตศึกษาขึ้นจาก393 papers (2547) เปน 800 papers 

<national+inter./Journals &proceedings>  

7) มีสาขา/สถานวิจัยความเปนเลิศที่มุงสูการเปนอันดับหนึ่งของประเทศ > 10 สาขา 

8) มี research faculties ที่มี publications > 1.5 papers/คน/ป ไมนอยกวา 3 คณะ 

9) บัณฑิตสายวิชาชีพ ที่ตองสอบ license ......ผานในระดับ Top 4 

10)  จะมีความชัดเจนในการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขตในระบบ PSU System  

11)  ความเดือดรอนในดานการขาดแคลนทรัพยากรจะหมดไปภายในป 2552 

12)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะมีระบบสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนมี momentum ที่แรง

พอที่จะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 4 ของประเทศ (overall multidiscipline) ภายใน

ระยะเวลา 5 ป และจะพยายามบริหารจัดการ chain value ของการวิจัยสูการเกิดนวัตกรรม

และสูความเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ 
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5.  สรุปภาพจินตนาการของ มอ. 10 ปขางหนา :-  
  เอกสารฉบับนี้ไดนําเสนอแนวทางการพัฒนาพันธกิจหลัก (core functions)  ของมหาวิทยาลัยใน

ขอที่ 1 และอธิบายถึงทิศทางหลัก (road map) ในขอที่ 4.1 ซึ่งจะเปนแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูอนาคต   

ผลจากการพัฒนาและบริหารตามแนวที่นําเสนอนี้  อีก10 ปขางหนาสังคมจะรับรูและยอมรับวา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คือ มหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษาชั้นนํา คุณภาพบัณฑิตเปนที่เชื่อถือ 

บัณฑิตมีจิตสํานึกสาธารณะ (เกิดเปน PSU brand) นักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษาบัณฑิตศึกษามุงเขาสู

การเลือกเรียนที่ มอ.  จะเปนมหาวิทยาลัยระบบวิทยาเขตที่มีความเสถียร มีสาขา/สถานวิจัยความเปนเลิศที่มุง

เปนอันดับหนึ่งของประเทศ(นาจะ > 15 สาขา) มีคณะวิจัย(research faculties)  ที่มี publications > 1.5 

papers/คน/ป  หลายคณะ (นาจะ > 5 คณะ)  มีผลงานตีพิมพ (papers/คน) เปนลําดับ 3 ของประเทศ มีระบบ

การบริหารที่เปนรากแกวของความยั่งยืน และอาจจะเปนตนแบบของการบริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
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สวนที่ 2 

  

การประเมินตนเองของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 (มิ.ย. 2549 - ก.ย. 2550) 

 
 

ในสวนที่ 2 การประเมินตนเองของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มิ.ย. 2549 - ก.ย. 

2550) นี้  จะมี 2 ตอนที่สําคัญ คือ ตอนที่หนึ่ง จะเปนสรุปรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มิ.ย. 2549 - ก.ย. 2550)  เฉพาะในสวนที่เปนบทสรุปสําหรับผูบริหาร   และ

ตอนที่สอง จะเปนรายงานการประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (มีนาคม 

2551) เฉพาะในสวนของบทสรุปผูบริหารและสรุปรายงานในบทที่ 4 ของรายงานการประเมินฉบับเต็ม โดยสรุป

ได ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1   สรุปรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(มิ.ย. 2549 - ก.ย. 2550) : (เอกสารเชิงหลักการ  เสนอตอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี :  กันยายน  2550) 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหรือรองอธิการบดี ไดดําเนินมาอยางตอเนื่อง  

ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในคราวประชุมคร้ังที่ 249 (8/2544)  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม 2544  

โดยคาดหวังวา อธิการบดีและหรือรองอธิการบดี จะไดนําคําแนะนําและขอคิดที่สะทอนจากคณะกรรมการ

ประเมิน มาพิจารณา เพื่อหากลยุทธหรือแนวทางปฎิบัติในการแกไขจุดออนและเสริมสรางจุดแข็ง  และเปน

ขอมูลในการปรับปรุงแนวทางบริหารของอธิการบดีและทีมบริหารในชวงตอไป 

สําหรับการเขาสูตําแหนงการบริหารงานมหาวิทยาลัยของอธิการบดีและทีมบริหาร เมื่อ 1 

มิถุนายน 2549 นับเนื่องถึง 30 กันยายน 2550 ถือเปนการปฏิบัติงานในชวง 16 เดือนแรกของวาระการดํารง

ตําแหนง  อธิการบดีและทีมบริหารจึงจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตาม

หลักการประเมิน ที่จะตองเสนอรายงานตอคณะกรรมการประเมิน  โดยในชวงของการปฏิบัติงาน อธิการบดี

และทีมบริหารไดใชแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูอนาคต... ที่ไดนําเสนอตอคณะกรรมการ

สรรหาอธิการบดี เปนเครื่องมือในการบริหารและเปนกรอบแนวทางการบริหาร และใชระบบการจัดการเชิงกล

ยุทธที่ เปนการบูรณาการรวมระหวางการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผล เพื่อนํา

มหาวิทยาลัยไปสูวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไววา จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย หนาที่ผลิตบัณฑิต 
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บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐาน   และใชแนวทางการพัฒนาและบริหาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อบรรลุวิสัยทัศน 6 ทิศทาง  ทิศทางทั้ง 6ทิศทางถือเปน road map ของการ

บริหาร คือ  1) เปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย  2) มีความเปนเลิศบางสาขา  3) บัณฑิตเปนผูมีความรูความสามารถ

ทางวิชาการและเปนคนดีของชาติ   4) เปนมหาวิทยาลัยที่เอื้ออาทรตอการพัฒนาชุมชน   5) วิทยาเขตมีความ

เขมแข็งมีโอกาสเทาเทียมและมีความรวมมือกันอยางใกลชิด และ 6) เปนองคกรที่ใชหลักธรรมาภิบาลควบคูกบั

การเปนองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของบุคคล  

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ฉบับนี้ เปนการรายงานผลการปฏิบัติงานระหวาง 1 มิถุนายน 2549 - 30 กันยายน 2550  ซึ่งเปนผลการ

ดําเนินงานใน 16 เดือนแรก ตอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยเนื้อหาจะ

ครอบคลุมถึงผลการดําเนินงานของทีมบริหารตามที่ รองศาสตราจารย ดร. บุญสม ศิริบํารุงสุข ไดนําเสนอตอ

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (สวนที่ 1)  และรายงานผลการปฏิบัติงานระหวาง 1 มิถุนายน 2549 - 30 

กันยายน 2550  (สวนที่ 2)  ที่เปนไปตามประกาศหลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี ซึ่งครอบคลุมใน 11 ประเด็นหลักตามกรอบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยสรุปผลการดําเนินงานที่

สําคัญในชวง มิถุนายน 2549 -  กันยายน 2550  ไดดังนี้ 

สวนที่ 1   รายงานผลการดําเนินงานของทีมบริหารตามที่  รองศาสตราจารย  ดร. บุญสม 
ศิริบํารุงสุข ไดนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบดวย แนวทางการพัฒนา โดยมี

เปาหมายหลักที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะทําหนาที่ดูแลนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีปญญาทั้งปญญาทาง

โลกและปญญาทางธรรม ยุทธศาสตรการบริหาร เนนเรื่องการจัดวางระบบบริหารเพื่อใหมีพลังในการขับ 

เคลื่อนสูการเปลี่ยนแปลง  และเปนฐานรากของการพัฒนาองคกร โดยมีองคประกอบที่สําคัญคือ 1) นโยบายที่

ชัดเจน คนในองคกรรับทราบโดยทั่วกันทั้งองคกร  2) ระบบบุคลากร  3) ระบบบริหารที่ดีมีธรรมาภิบาล  4) มี

ฐานการเงินที่เขมแข็งระยะยาว การมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยกับความไมสงบในภาคใต  และบทสรุป
ของรายงาน 

สวนที่ 2 การรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระหวาง 1 มิถุนายน 2549 - 30 กันยายน 2550  แบงเปน 2 ตอน โดยสรุป

สาระสําคัญไดดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหบริบทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งเปนประเด็นที่คณะกรรมการ

เห็นวาสําคัญและขอใหมหาวิทยาลัยรายงานเพิ่ม  ไดแก 1) บทบาทการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีการ

ดําเนินการอยางเปนระบบ ครอบคลุมทุกประเด็น สําหรับการวิเคราะหบริบทของมหาวิทยาลัยในการจัดทําแผน

กลยุทธและแผนพัฒนา นโยบาย/การเมือง/กฎหมายกับกระแสโลก/นานาชาติ  มิติประชากร ระดับชาติ  

เศรษฐกิจกับกระแสโลก/นานาชาติ และเทคโนโลยีในกระแสโลก  2) บทบาทมหาวิทยาลัยในระดับ 
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อุดมศึกษาโลก  ซึ่งมหาวิทยาลัยยังคงใหความสําคัญกับการเทียบเคียงสถานภาพมหาวิทยาลัยในเวที

สถาบันการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ โดยผลการเทียบเคียง พบวา มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับจาก

องคกรตางๆ ที่เปนสากลในระดับตนๆ รวมทั้งมีผลงานที่ไดจากความรวมมือทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบาน

และประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหม  3) บทบาทของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ  มหาวิทยาลัยมี

บทบาทที่ตองเชื่อมโยง มีพันธะกับหนวยงานกลางในระดับประเทศในประเด็นสําคัญๆ  ไดแก นโยบายตาม

โครงการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนของกระทรวงวิทยาศาสตร การสรางเครือขายสถาบันอุดมศึกษา

ในเขตพื้นที่ภาคใตตอนลาง  และการจัดทําแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาระยะ 15 ป  

ตอนที่ 2 การรายงานการประเมินตนเองตามกรอบการประเมินใน 11 ประเด็น มีดังนี้ 
 

ประเด็นที่ 1  การมีบทบาทในการชี้นําสังคม  
ในชวงของการบริหารงาน 16 เดือน ปญหาความไมสงบเชิงพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใตยังเปน

ปญหาสําคัญและมีอยางตอเนื่อง การแกปญหาในระยะยาวไดอยางยั่งยืน ยังคงเนนในเรื่องการจัดระบบ

การศึกษาเชิงพื้นที่ ในสวนของมหาวิทยาลัยมีบทบาทชี้นําที่สําคัญ เพื่อวางรากฐานของการแกไขในระยะยาว 

ไดแก  1) การจัดทําแผนพัฒนาวิทยาเขตปตตานีในรูปแบบเพื่อการปฏิรูประบบการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดน

ใต  2) การเปนแกนนําในการจัดทําสมุดปกขาว-ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต : ขอเสนอแนะเพื่อการแกไข   

3) การปลูกฝงแนวความคิดทางหลักศาสนาอิสลาม  4) การชี้นําสังคมในขอบขายการอนุรักษพลังงานและ

พลังงานทดแทน  และ 5) แผนการวิจัยปญหา 3 จังหวัดชายแดนใต เพื่อสรางองคความรูใหมที่นําไปสูการ

แกปญหาและพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

 
ประเด็นที่ 2  ความสําเร็จในการสรางความเปนเอกภาพ (unity) และศักดิ์ศรี (integrity)  
ความเปนเอกภาพและศักดิ์ศรี แมวามหาวิทยาลัยจะมีหลายวิทยาเขต แตละวิทยาเขตทําหนาที่

เปนแหลงผลิตบัณฑิตและศูนยกลางทางวิชาการระดับสูงของภูมิภาค แตยังคงยึดมั่นใน 1) ระบบการบริหาร

มหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต  โดยคงมีความเปนเอกภาพในแงของการกระจายโอกาสของวิทยาเขต/เขต

การศึกษาอยางครอบคลุมและเปนเครือขาย ภายใตระบบการบริหารหลายวิทยาเขตแตมีจุดมุงหมายเดียวกัน  

2) มีการจัดทํา Flagship ของวิทยาเขต/เขตการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทํา Flagship ที่เปนขอสรุป

รวมกัน ในแตละวิทยาเขตแลว เชน  Flagship เขตการศึกษาตรัง Flagship เขตการศึกษาสุราษฎรธานี และ 

Flagship เขตการศึกษาภูเก็ต  และ 3) การเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีใหกับมหาวิทยาลัย โดยไดจัดสราง

พระราชานุสาวรียสมเด็จพระบรมราชชนก  ในทุกวิทยาเขต /เขตการศึกษา   และการจัดเฉลิมฉลอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครบรอบ 40 ป  4) การดําเนินงานตามแนวคําสอนของพระบิดาในกิจของ

มหาวิทยาลัย  คือ “ (1) การเสาะหาวิชชา หรือเปดโอกาสใหกุลบุตรไดเรียนทําการเสาะหาวิชชา เล้ียงดูทํานุ

บํารุงนักปราชญผูสามารถเสาะหาวิชชา และใชผลอันนั้นมาสอนกุลบุตรได เปนกิจสําคัญที่ สุดของ

มหาวิทยาลัย . . . ” และ 5. การสรางความเปนอิสระทางวิชาการและความคิด 
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ประเด็นที่ 3 การมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงหรือสรางพลังสะสม (momentum for 
change) ในการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วขององคกร    

ทีมบริหารไดมุงเนนการสรางระบบเพื่อเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรใหขับเคลื่อนสูการเปน

มหาวิทยาลัยเนนวิจัย   โดยปรับบทบาทการผลิตบัณฑิตจากการขยายงานในแนวราบ เปนเรงดําเนินการเปด

สอนและรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น  เนนการเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ

หลักสูตรแผน ก (1) เพื่อเปนการผลักดันและเปนฐานรองรับการนําไปสูการทําวิจัยเพิ่มขึ้น  ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง

การดําเนินงานใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ตั้งไว  ไดแก 1) การขับเคลื่อนสูการเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย  

โดยดําเนินการจัดตั้งกองทุนวิจัย พัฒนาภาควิชา การจัดตั้งหนวยงานเพื่อการวิจัย การพัฒนาคุณวุฒิทาง

การศึกษาของอาจารย  การสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ  สรางความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ  และระบบบุคลากร  2) การขับเคลื่อนใหคุณภาพเปนวัฒนธรรม

ขององคกร โดยเริ่มจากระบบประกันคุณภาพที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําป และการจัดทําดัชนีชี้วัดหลัก   3) การพัฒนาและสะสมทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพสูง  

และ4) นโยบายการอบรมอาจารยใหมใหมีจิตวิญญานความเปนครู   
 
ประเด็นที่ 4 การนําขอแนะนําหรือนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ  
ทีมบริหารไดนําขอแนะนําหรือมติสภามหาวิทยาลัยสูการปฎิบัติ โดยเฉพาะเปนกรณีที่เปน

ประเด็นสําคัญไดมีการบันทึกขอเสนอแนะในรายงานการประชุม และการแจงมติเพื่อใหความคิดนั้นไดสูการ

รับรูของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยอยางกวางขวาง  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความภูมิใจในสภามหาวิทยาลัยที่ให

ขอเสนอแนะที่มีคุณคา และคําแนะนําจากสภาเปน  learning process ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทีมบริหาร

นําสูการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตอไป และหลายประเด็นที่สําคัญที่เปนขอเสนอแนะและไดนําสูการปฏิบัติ 

ดังนี้  1) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิทยาเขตปตตานี โดยใหอิสระทางการบริหารแกวิทยาเขตปตตานี (การ

กระจายอํานาจ)    2) ขอเสนอแนะการสรางจุดเดนของแตละวิทยาเขต/เขตการศึกษา โดยการจัดทํา

แผนพัฒนาวิทยาเขต /เขตการศึกษา และนําเสนอแนวคิดการพัฒนาแตละเขตการศึกษาทั้งสาม  3) 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเปดหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ  โดยสนับสนุนการเปด

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่เปนหลักสูตรแผน ก (1)   4) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเปดหลักสูตรที่ไมซ้ํากับ

สถาบันการศึกษาอื่น โดยการเปดหลักสูตรที่มีจุดเนนแตกตางจากสถาบันอื่น  การปรับและยุบรวมหลักสูตร  

5) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ    โดยสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายวิจัย (DOE COE 

RU) เชน ศูนยจีโนมและชีวสารสนเทศ  6) ขอเสนอแนะใหเขตการศึกษาภูเก็ตเปนเขตการศึกษา

นานาชาติ โดยการจัดทํา flagship และดําเนินการตามแผนพัฒนาไปแลวบางสวน และ    7) ขอเสนอแนะ

ในการพัฒนาความเขมแข็งของโรงพยาบาลสงขลานครินทร  โดยการจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การรักษาพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ  ปรับปรุงหองพักฟนพิเศษสําหรับ

ผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดหาเลือดและเตรียมสวนประกอบของ

เลือดสําหรับผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
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ประเด็นที่ 5  การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะสั้น (ระยะเทอมบริหาร) ระยะยาว 
(แผน 5-10 ป) เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย  ความเหมาะสมของแผนฯ  
การประยุกตใชเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ  และการนําเสนอแผนฯ ตอสภามหาวิทยาลัย   

ในประเด็นของการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะสั้นระยะยาว และแผนฯ ทุก

ระดับ ใหมีความเหมาะสม นําไปสูการปฏิบัติไดจริงนั้น มหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานมีกรอบทิศทางหลักที่

เปนขอสรุปรวมกันในการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย  โดยในสวนของการจัดทําแผนฯ แตละระยะ 

ประกอบดวย  1) การจัดทําแผนฯ ระยะสั้นและแผนฯ ระยะยาว  จากขอสรุปรวมกันไดมีการกําหนด

นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีไดนําเสนอแนวคิดการพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการสรรหา

อธิการบดี  ยุทธศาสตรการพัฒนาและการแกปญหาเฉพาะเรื่อง โดยใชการประชุม ปรึกษา และหารือรวมกันใน

ทีมบริหาร โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในทุกระดับ  และการ

จัดทํา PSU Foresight 2025 และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10 ของมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร ซึ่งทุกระดับของแผนฯ ไดมีการนําเสนอตอทีมบริหาร ที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมสภาวิชาการ และ

ทายสุดไดเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งแผนฯ ระยะสั้น (ระยะเทอมบริหาร) และระยะยาว (แผน 5-10 ป) 

ตอสภามหาวิทยาลัย   2) บทบาทสภามหาวิทยาลัยตอการวางแผนพัฒนา ในการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาและการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทุกขั ้นตอน และทุกฉบับทั้งแผนฯ ระยะสั ้นและระยะยาว  

มหาวิทยาลัยไดมีการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหขอเสนอแนะชี้แนะ     และพิจารณาใหความเห็นชอบ  

3) การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ จากแผนฯ ระยะยาว มหาวิทยาลัยไดสานตอใหเกิดแผนงาน/โครงการใน

ระดับสวนกลาง คณะ และหนวยงาน  โดยจะเชื่อมโยงกับระบบการจัดสรรทรัพยากร ระบบสนับสนุนอื่นๆ 

เพื่อใหสามารถนําแผน ฯ สูการปฏิบัติไดและมีสัมฤทธิผล  4) แผนปฏิบัติราชการประจําป เปนเครื่องมือใน

การผลักดันใหมีการดําเนินภารกิจใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
 
ประเด็นที่  6  การบรรลุวัตถุประสงคในการบริหารงานที่ผานมาขององคการ  ความ

สอดคลองกับแนวความคิดเห็นที่เสนอตอกรรมการสรรหาอธิการบดีในระหวางการสัมภาษณและ
เสนอเอกสาร  รวมถึงความถูกตองในการใหลําดับความสําคัญของงาน     

รองศาสตราจารย ดร.บุญสม  ศิริบํารุงสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดนําเสนอ

แนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูอนาคต ตอกรรมการสรรหาอธิการบดี  โดยเสนอแนวทางการ

พัฒนาพันธกิจหลัก (Core functions) ใหมของมหาวิทยาลัย คือ อาจารยหรือนักวิจัยจะตองวิจัย ศึกษาหา

ความรู ใหเกิดการรูแจง โดยมีวิจัยของบัณฑิตศึกษาเปนฐาน และสามารถถายทอดความรูสูการเรียนการสอน

อยางมีคุณภาพ เปนความรูใหมและทันตอองคความรูในปจจุบัน การวิจัยตองสอดคลองกับความตองการของ

สังคมและการพัฒนาประเทศ  โดยมหาวิทยาลัยพยายามเปลี่ยนความเขาใจเดิมที่วา “อาจารยมีหนาที่สอน

และเมื่อวางและหากประสงคจะทําวิจัยจึงคอยทําวิจัย” เปน “อาจารยตองสอนและตองทําวิจัย”  เพื่อนํา

มหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย (Research Oriented University) และเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 
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(Research University) ในที่สุด โดยมีแนวทางการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวง 5 – 

10 ป ขางหนา ภายใตทิศทางหลัก 6 ทิศทางที่เปน road map ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ในชวงการบริหารงานตั้งแต 1 มิถุนายน 2549 – 30 กันยายน 2550  อธิการบดีและทีมบริหาร ได

ดําเนินการบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคสอดคลองกับแนวคิดที่เสนอตอกรรมการสรรหาอธิการบดี ใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัยตามทิศทางหลัก 6 ทิศทาง  โดยดําเนินการในแตละ

ระบบ ดังนี้  1) ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา  (เอกสารประกอบหมายเลข 7) 2) ระบบการผลิตบัณฑิต ได

กําหนดแผนแมบท หรือ blue print ขึ้นโดยมียุทธศาสตรหลัก และการนํามาแปลงเพื่อสูการปฏิบัติจริง  3)

ระบบบุคลากร (เอกสารประกอบหมายเลข 14)   ไดมีการวางระบบบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่ประกอบดวย 

ระบบการชวยเหลือและสนับสนุน ระบบการกําหนดมาตรฐานภาระงาน การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนา

คุณวุฒิ  ระบบการประเมิน และระบบการใหรางวัลและระบบการชื่นชม  4) ระบบวิเทศสัมพันธกับพันธกิจ

หลัก วางระบบวิเทศสัมพันธใหเอื้อตอการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลัก ไดแก การเรียนการสอน และ

การวิจัย  และ 5) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางวิทยาเขต เปนการใชประโยชนจากการเปนมหาวิทยาลัย

หลายวิทยาเขต และเลือกใชจุดแข็งของแตละวิทยาเขตไปใชในอีกวิทยาเขตหนึ่ง ในเรื่องความรวมมือตางๆ 7 

ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน วิจัยและบัณฑิตศึกษา กิจการนักศึกษา วิเทศสัมพันธ บริการวิชาการ บริหาร

จัดการ และดานงบประมาณ  ทายที่สุดยุทธศาสตรความรวมมือระหวางวิทยาเขตจะนําไปสูความรูสึกที่เปน

มหาวิทยาลัยเดียวกัน และจะเกิดความมั่นคงในเชิงความรูสึกระยะยาว และมีความผูกพันกันยิ่งขึ้น  
 
ประเด็นที่  7 วิธีการหรือกลไกในการติดตามความคืบหนาของงานอยางมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยไดวางระบบการติดตามความกาวหนาของการทํางานอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกรทุก

ระดับของการบริหาร เพื่อใหสอดคลองกับระบบการบริหารงานแนวใหมและการดําเนินการของรัฐบาลที่

กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองดําเนินการ อาทิ การพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ที่ไดมีระบบเงินรางวัลดําเนินการ 

(โบนัส)  การปฏิบัติราชการใสสะอาด และการประกันคุณภาพตาม สมศ.  รวมทั้งการประเมินการทํางานตาม

ยุทธศาสตรหลักที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวรวมกัน  โดยใชองคประชุมตางๆ ในการติดตามและกํากับการทํางาน  

ไดแก 1) การประชุม Workshop ทีมบริหาร โดยมีองคประชุม ดังนี้ อธิการบดีเปนประธาน   รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนา และผูอํานวยการศูนย

คอมพิวเตอร เปนองคประชุม โดยมีผูอํานวยการกองตาง ๆ ในสํานักงานอธิการบดีเขารวมประชุมและรับทราบ

นโยบายดวย  2) การประชุมคณบดี/ค.บ.ม. เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่อง/วาระกอนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัย  3) ระบบการติดตามงบประมาณ ไดมีการกําหนดใหมีระบบการติดตามและเรงรัดการใช

จายเงิน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตร

การจัดสรรงบประมาณ  และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย รวมทั้ง

แตงตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบในการวางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยง

ขององคกรและระบบควบคุมภายในอีกดวย 
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ประเด็นที่ 8 การมีสวนรวมในการสนับสนุนการทํางานของคณบดี ผูอํานวยการ
วิทยาลัย/ศูนย/สถาบัน/สํานัก และการมีสวนสนับสนุนใหหนวยวิชาการคือภาควิชาใหเขมแข็ง รวมถึง
ดําเนินการใหไดมาซึ่งผูบริหารทุกระดับอยางมีคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยไดใหเสรีภาพทางวิชาการแกคณะ/หนวยงาน เนื่องจากตระหนักดีวาการทํางานเชิง

นวัตกรรมและทามกลางการปรับเปล่ียน จะตองมีปญหาในเรื่องระเบียบ กฏเกณฑตางๆ ดังนั้นจึงสนับสนุนการ

ปรับโครงสรางหนวยงานและการบริหารงานภายใน เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ  การปรับหนวยงาน

ภายในเปนหนวยงานระดับคณะ/เทียบเทา  และการใชระบบการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยใหมี

สวนรวมในการสนับสนุนการทํางานทุกระดับ ดังนี้ 1) ระบบดัชนีชี้วัดหลัก มีการติดตามประเมินผลทั้งใน

ระดับมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และบุคคล โดยใหรายงานและประเมินผลเมื่อส้ินปงบประมาณ พรอมทั้ง

กําหนดดัชนีชี้วัดหลักในปถัดไป เพื่อใหมีทิศทางในการทํางานชัดเจนขึ้น  2) การบริหารระบบประเมินและ

ติดตาม  เพื่อใหการจัดทําขอมูลของตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดของระบบงบประมาณ ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ (กพร.) ตัวชี้วัดระบบประกันคุณภาพ (สมศ.) และตัวชี้วัดของระบบดัชนีชี้วัดหลัก มีความ

เชื่อมโยง ลดภาระการทํางานของหนวยงาน/คณะ และเพื่อสรางแรงจูงใจการปฏิบัติตามระบบประเมิน ได

กําหนดสิ่งจูงใจโดยกําหนดเงินรางวัลพิเศษกับหนวยงานที่ผานเกณฑ  3) การจัดเวทีหัวหนาภาควิชา  เพื่อ

เปนกลไกในการสื่อสารความเขาใจระหวางฝายบริหารกับหัวหนาภาควิชา และเพื่อเรียนรูรวมกัน  และ 4) การ

จัดการความรูในมหาวิทยาลัย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรงรัดพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยไปสูการเปน

มหาวิทยาลัยชั้นนํา 
 
ประเด็นที่ 9 การบริหารจัดการดวยความประหยัด มีประสิทธิภาพ และการจัดสรร

ทรัพยากรที่สอดคลองกับแผนงาน 
การบริหารจัดการดวยความประหยัดมีประสิทธิภาพ และมีการจัดสรรทรัพยากรสอดคลองกับ

แผน ฯ เปนแนวทางสรางอนาคตมหาวิทยาลัยของทีมบริหาร  โดยอาศัยองคประกอบที่สําคัญ คือ 1)การ

กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาณ ที่มีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผนดิน/

คณะกรรมการที่เกี่ยวของ 6 ชุด เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณประจําป และมหาวิทยาลัยไดกําหนด

แนวนโยบายการจัดทํางบประมาณเงินรายไดประจําป เพื่อสนับสนุนภารกิจดานตางๆ ที่ไดรับการจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัยไมเพียงพอหรือไมไดรับการจัดสรร 2) การวางระบบบริหารจัดการที่ดี ประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ  โดยมีระบบตางๆ อาทิ ระบบการประเมินที่มีระบบการรายงานภาระงานอาจารย online (load 

unit) ระบบการประเมินและติดตาม และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) การวางระบบบริหาร

ทรัพยากรที่ดี เพื่อสงเสริมใหมีการดําเนินงานในเชิงพัฒนาและมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ทั้งใน

สวนของการบริหารงบประมาณและบริหารอัตรากําลัง และ 4) การสรางฐานการเงินที่เขมแข็งและระยะ

ยาว  ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเปนองคกรที่มั่นคง มีวัฒนธรรมของหลักธรรมาภิบาล  
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ประเด็นที่ 10  การสื่อสารของอธิการบดี (และรองอธิการบดี) หรือการสรางความเขาใจ
กับคนในองคกร โดยเฉพาะในประเด็นที่เปนความสนใจของประชาคม 

การสื่อสารกับประชาคมในมหาวิทยาลัย ทําใหประชาคม บุคลากร และนักศึกษาไดรับรูและ 

เขาใจตรงกัน เปนการเสริมสรางความรวมมือความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน และประชาชน

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ   สําหรับขอเสนอแนะหรือมติจากสภามหาวิทยาลัยที่เปนประเด็นสําคัญ ทีมบริหาร

โดยอธิการบดีไดส่ือสารและมีการบันทึกเพื่อใหความคิด/ขอเสนอนั้น นําไปสูการรับรูของประชาคมชาว

มหาวิทยาลัยอยางกวางขวาง เพื่อนําสูการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยผานการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ดังนี้       

1)  การสื่อสารของอธิการบดีสูประชาคมมหาวิทยาลัยผาน web site เพื่อเลาความคิด ใหขอมูล สูการรับรู

ของประชาคม ผาน  http://www.intranet.psu.ac.th/president  และการสื่อสารของอธิการบดีกับประชาคม

มหาวิทยาลัยผาน http://share.psu.ac.th/  ซึ่งเปนพื้นที่เพื่อการแบงปน แลกเปลี่ยน เรียนรู ของชาวมอ. การ

ส่ือสารเรื่องบัณฑิตศึกษาโดยการพบปะเยี่ยมเยียนโดยรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เปนตน  2) ความเปนหนึ่งเดียว มีกิจกรรมในลักษณะเสริมสรางสํานึกความเปนลูกพระบิดา

ใหมีความเปนหนึ่งเดียว  ไดแก อธิการบดีพบปะบุคลากร/นักศึกษาในแตละวิทยาเขต/เขตการศึกษา ทีมบริหาร

เยี่ยมวิทยาเขต/เขตการศึกษา  การหมุนเวียนจัดประชุมคณบดี / ค.บ.ม.   3) การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อ

การสื่อสาร มีการประชุมทางไกล การใชระบบ E- doucument  และการใชระบบ E-mail  4) การเผยแพร

ผลงานของมหาวิทยาลัยผานสื่อตางๆ ไดแก การเผยแพรผานหนังสือพิมพสวนกลาง หนังสือพิมพทองถิ่น 

ส่ือเวบไชตตางๆ  และ 5) เวทีเสวนาศิษยเกาเครือขายศิษยเกาสัมพันธ  เปนการสื่อสารผานประชาคม

กลุมศิษยเกา เพื่อประสานความรวมมือทางดานตางๆ อาทิ กิจกรรมวิชาการ การวิจัย และเปดชองใหศิษยเกา

ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพงานวิจัย ที่ตอบสนองตอการ

พัฒนาประเทศและเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ 
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย     ถือไดวาเปนองคประกอบสําคัญของแนวทางการพัฒนาพันธกิจ

หลัก (Core functions) ของมหาวิทยาลัย  โดยมี 6 ทิศทางที่เปน road map ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

สงขลา นครินทรสูอนาคต รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ใหเปนคนเกง คนดี มีสุข และมีสมรรถนะสากล  

โดยสวนหนึ่งไดใชระบบประเมินและติดตาม และระบบประกันคุณภาพ  ในสวนของตัวชี้วัดของระบบ

งบประมาณ ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ตัวชี้วัดระบบประกันคุณภาพ (สมศ.) ตัวชี้วัดของ

ระบบดัชนีชี้วัดหลัก และการเทียบเคียงสถานภาพในเวทีสถาบันการศึกษานานาชาติ  เปนองคประกอบของ

การขับเคลื่อนคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพงานวิจัยใหสามารถเทียบเคียงไดในมาตรฐานนานาชาติ  โดยมีการ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพงานวิจัย ดังนี้     1.  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต : เกง ดี มีสุข เสริม

ความเปนสากล มีการพัฒนาบัณฑิตเพื่อใหมีคุณภาพสามารถเทียบเคียงไดในมาตรฐานนานาชาติ  โดยจัดให

มีระบบตางๆ เพิ่มขึ้น ไดแก 1) มีระบบดูแลนักศึกษาใหมีความพรอมในการเรียนตามหลักสูตร  2) มีการบม
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เพาะนักศึกษาใหมีจิตสํานึกตอสังคม  3) การใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริม 4) การเตรียมความพรอม

นักศึกษากอนเขาศึกษา 5) การพัฒนาความพรอมดาน IT และภาษาตางประเทศ    2. การพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัย  มีหลายระบบที่ชวยขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ดังนี้ 1) ระบบและกลไกสรางความ

เขมแข็งนักวิจัยใหม  2) กองทุนวิจัย 3) โครงการ Ph.D. 50%   4)การสนับสนุนใหมีการเขียนโครงการวิจัยที่มี

คุณภาพ 5) การสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีตางๆ  6) การสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย  7) การ

รับอาจารยใหมคุณวุฒิปริญญาเอก  8) การสนับสนุนใหมีการรวมกลุมความเปนเลิศ ทั้งในรูปแบบสาขาความ

เปนเลิศ (DoE) สถานวิจัยความเปนเลิศ (CoE) สถานวิจัย (RC) และหนวยวิจัย (RU) 9) การสนับสนุนการนํา

ผลงานวิจัยสูการนําไปใชประโยชน ในลักษณะตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (PSU-BIC) และการสงเสริมการจด

สิทธิบัตร และ 10) การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร (Science Park)  

 

ตอนที่ 2  รายงานการประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
(มีนาคม 2551)  

 

2.1 บทสรุปผูบริหาร 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี (รศ.ดร.บุญสม  ศิริบํารุงสุข) ในชวง 15 เดือนแรกของการดํารงตําแหนง คณะกรรมการไดดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามขั้นตอนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยพิจารณารายงานการ

ประเมินผลการประเมินตนเองของอธิการบดีใน 11 ประเด็นตามกรอบที่กําหนด และประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ผลงานที่ตอบสนองสภาพการเปลี่ยนแปลงดานสังคมเศรษฐกิจ รวมทั้ง บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ในระบบอุดมศึกษา ทั้งระดับประเทศและระดับโลก ประกอบกับการรับฟงขอมูลความคิดเห็นจากผูแทนคณบดี 

อาจารย บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกาของทุกวิทยาเขตและเขตการศึกษา 

 คณะกรรมการฯ ไดสรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดังนี้ 

 1. อธิการบดีไดดําเนินการครบถวนตามรายงานการประเมินตนเอง โดยไดผลดีเปนที่นา

พอใจ 

 คณะกรรมการไดใชแบบสอบถามเพื่อใหผูมาแสดงความคิดเห็นไดใหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม

การทํางานรวมทั้งพฤติกรรมสวนตนเองของอธิการบดี ผลปรากฏวาอธิการบดีไดระดับคะแนนสูงในทุกดาน ซึ่ง

แสดงวาอธิการบดีไดรับการยอมรับเชื่อถือ เปนที่เคารพรักและไววางใจจากประชาคมทุกสวนงานของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และเปนที่ชื่นชมในการกําหนดวิสัยทัศนที่กวางไกลและรอบดาน รวมทั้งยัง

สามารถสรางแรงผลักดันและแรงบันดาลใจใหกับประชาคมของมหาวิทยาลัย 

 2. ผลงานที่เดนชัด ไดแก การดําเนินการเพื่อสรางระบบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU 

system) โดยแกปญหาของวิทยาเขต/เขตการศึกษา สรางความใกลชิดและความรวมมือระหวางวิทยาเขต/เขต
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การศึกษา รวมทั้ง การกําหนดแผนยุทธศาสตรเฉพาะของแตละวิทยาเขต/เขตการศึกษา และการเขาไปรวม

แกปญหากับวิทยาเขตปตตานีอยางใกลชิด 

 3. ขอที่พึงไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ เชน 

  3.1 การมีโครงการที่จะดําเนินการเปนจํานวนมาก ทําใหมีปญหาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ไปสูการปฏิบัติ เชน นโยบายที่มหาวิทยาลัยจะเรงรัดสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย นโยบายดานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การหารายไดของมหาวิทยาลัย และการสื่อสารกับทีมงาน หรือบุคลากร 

 การพัฒนาระบบสื่อสารสารสนเทศ เพื่อใชในงานดานวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งงาน

การศึกษาและงานวิจัยขามวิทยาเขต/เขตการศึกษา และขามคณะ ควรเรงรัดเพิ่มขึ้น ตลอดจนใชในการสื่อสาร 

ติดตอในระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการและในการบริหารกํากับดูแลงาน 

3.2 การมี “วิสัยทัศนกลาง” หรือ “นโยบายกลาง” ของระดับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนประกอบ

กับการมีแนวทางการปฏิบัติ และตัววัดที่ชัดเจนเปนสิ่งที่ดี แตควรเปดโอกาสใหแตละวิทยาเขต/เขตการศึกษา 

และคณะตาง ๆ ไดมีความคลองตัวและความหลากหลายแตกตางตามลักษณะเฉพาะโดยใหกําหนดลําดับ

ความสําคัญของตนเอง รวมทั้งกําหนดระดับของผลสัมฤทธิ์ของตนเองดวย การกระจายอํานาจและใหความ

เปนอิสระที่เหมาะสมในการบริหาร ของแตละวิทยาเขต/เขตการศึกษา คณะ และหนวยงาน จะเปนกลไกเสริม

ใหเกิดผลที่แทจริงและยั่งยืน 

 ปญหาเฉพาะของแตละวิทยาเขต/เขตการศึกษา ควรไดรับการพิจารณาแกไข เชน การเปน

วิทยาเขตนานาชาติของวิทยาเขตภูเก็ต การใชระบบบริหารแบบรวมศูนย ความซ้ําซอนในการเปดหลักสูตร 

และความไมพรอมดานสาธารณูปโภคของเขตการศึกษาสุราษฎรธานี และการขาดแคลนสวัสดิการดานหอพัก

และยานพาหนะของเขตการศึกษาตรัง 

 3.3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดรับการเชื่อถือในสังคมเปนอยางดี จึงควรใชโอกาสสราง

ความเปนผูนําในระบบอุดมศึกษา โดยสรางเครือขาย รวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ใหมากขึ้น รวมทั้ง

การสรางวัฒนธรรมวิชาการ ที่มีการรวมมือสรางสรรคระหวางนักวิชาการของตางสถาบัน ตลอดจนรับรู

รับทราบและสนองความตองการของสังคมใหมากยิ่งขึ้น 

 3.4 ในสถานการณปจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใน

หลาย ๆ ดาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน นอกจากนี้เพื่อใหโครงการตาง ๆ ที่

มหาวิทยาลัยตั้งใจทํา สามารถดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เห็นสมควรใหมีกลไกและ

วิธีการในการเพิ่มพูนทักษะดานการบริหารจัดการสําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อใหเกิด

ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันกาล 
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2.2 สรุปรายงานในบทที่ 4 ของรายงานการประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของอธิการบดี (มีนาคม 2551) 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี (รศ.ดร.บุญสม  ศิริบํารุงสุข) ในชวงระหวางวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐  ใน

รอบ ๑๕ เดือนที่ผานมา  ซึ่งคณะกรรมการไดดําเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ือง 

หลักการวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  โดยขอใหอธิการบดีนําเสนอรายงานการ

ประเมินผลการประเมินตนเองใน ๑๑ ประเด็นตามกรอบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  และคณะกรรมการขอให

อธิการบดีรายงานเพิ่มเติมประเด็นที่คณะกรรมการเห็นวามีความสําคัญไดแก ในสภาพการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นทางดานสังคม เศรษฐกิจ ทั้งระดับประเทศและระดับโลก ม.อ. ไดตอบสนองในเรื่องดังกลาวอยางไร 

บทบาทของ ม.อ. ในระดับอุดมศึกษาของโลก เชน โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ เปนตน บทบาทของ ม.อ. ใน

ระดับอุดมศึกษาของประเทศ เชน แผนพัฒนาอุดมศึกษา ๑๕ ป บทบาทในที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

(ระบบ admission ฯลฯ) มีเปาหมาย และผลเปนอยางไร สภาพปญหารวมทั้งโอกาสของวิทยาเขตปตตานี สุ

ราษฎร ตรัง ภูเก็ต มหาวิทยาลัยไดวางแผนเปาหมายและดําเนินการ และมีผลเปนอยางไร และประเด็นอื่น ๆ  

(รวมทั้งปจจัยภายนอก) ที่อธิการบดีเห็นวาสําคัญ  นอกจากรายงานดังกลาวแลว คณะกรรมการไดรับฟงขอมูล

จากผูแทนคณบดี อาจารย บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกาของทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา ในประเด็นเกี่ยวกับ

การดําเนินงาน สภาพปญหา การยอมรับความคาดหวังและขอเสนอแนะจากประชาคมที่มีตอการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งสรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดังนี้ 

 อธิการบดีไดประเมินตนเองโดยวิเคราะหบริบทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  รวมท้ังได

รายงานการดําเนินงานตามประเด็นหลัก ๑๑ ประเด็นตามกรอบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด คณะกรรมการได

พิจารณาจากรายงานดังกลาวและขอมูลที่เกี่ยวของแลว มีความเห็นวาอธิการบดีไดดําเนินการครบถวนตามที่

รายงานมาทุกประการ ซึ่งผลงานที่เดนชัดไดแก การสรางระบบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU system) 

โดยเนนความรวมมือระหวางวิทยาเขต/เขตการศึกษา  อธิการบดีและรองอธิการบดีกลางไดเยี่ยมเยียนวิทยา

เขต/เขตการศึกษามากขึ้น  รวมท้ังใหหมุนเวียนการประชุมคณบดี/คบม. ไปทุกวิทยาเขต การกําหนดแผน

ยุทธศาสตรครอบคลุมดานตางๆ  การบมเพาะนักศึกษาใหมีจิตสํานึกตอสังคม การเขาไปรวมแกปญหากับ

วิทยาเขตปตตานีอยางใกลชิด 

 สําหรับปญหาและขอหวงใยที่ไดรับทราบจากการเชิญผูแทนประชาคมของมหาวิทยาลัย

ประกอบดวยผูแทนคณบดี อาจารยบุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา มาใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในชวงที่ผานมา สรุปดังนี้ 
 วิทยาเขตหาดใหญ 
 มีโครงการที่จะดําเนินการเปนจํานวนมาก  นโยบายที่มหาวิทยาลัยจะเรงรัดสูการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัย การหารายไดของมหาวิทยาลัย การขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ การสื่อสารกับ

ทีมงาน หรือบุคลากร 
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 วิทยาเขตปตตานี 
 การใหความรู ความเขาใจกับบุคลากรเกี่ยวกับนโยบาย ความตองการการดูแลดานสวัสดิการ 

นโยบายดานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เขตการศึกษาภูเก็ต 
 การนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ ความตองการ coaching การเปนวิทยาเขตนานาชาติ 
 เขตการศึกษาสุราษฎรธานี 
 โครงสรางบุคลากร งานวิชาการ การบริหารจัดการแบบรวมศูนย ความซ้ําซอนในการเปด

หลักสูตร ความสามารถดานภาษาและการใชคอมพิวเตอร ความไมพรอมดานสาธารณูปโภค 
 เขตการศึกษาตรัง 
 นโยบาย ทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตรยังขาดการผลักดัน การพัฒนาบุคลากร การขาด

แคลนสวัสดิการดานหอพักและยานพาหนะ 

 ความเห็นของคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 คณะกรรมการไดจัดทําแบบสอบถามผูมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน

รวมทั้งพฤติกรรมสวนตนเองของอธิการบดี ผลปรากฏวา อธิการบดีไดระดับคะแนนสูงในทุกดาน ซึ่งแสดงวา

อธิการบดีไดรับการยอมรับ เชื่อถือและไววางใจจากประชาคมทุกสวนงาน  และจากขอมูลที่คณะกรรมการ

ไดรับ คณะกรรมการเห็นวาอธิการบดีเปนที่เคารพรักของประชาคมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และเปนที่

ชื่นชมในการกําหนดวิสัยทัศนที่กวางไกลและรอบดาน  รวมทั้งยังสามารถสรางผลักดันและแรงบันดาลใจใหกับ

ประชาคมของมหาวิทยาลัยในระดับดี 

 อยางไรก็ตามคณะกรรมการไดตั้งขอสังเกตฝากใหอธิการบดีและทีมงานรวมแกไข ในประเด็น

ตาง ๆ ดังนี้ 
 ดานการจัดการทั่วไป 
 ๑. ควรจั ดอบรมด านการบริ หารสถาบั นอุ ดมศึ กษา  สํ าหรั บ ผู บ ริหารและผู ที่ เ ป น

กรรมการนโยบาย/กรรมการบริหารคณะตาง ๆ รวมทั้งการใช KM ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมากขึ้น 

 ๒. ควรดแูลเขตการศึกษาที่ใชระบบบริหารกลางใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

 ๓. การจัดรางขอบังคับของ PSU system ที่ มอ. เปน “ระบบมหาวิทยาลัย”  ควรมีการกระจาย

อําจาน มี autonomy ในการเลือกจุดเนน และ autonomy ในการบริหาร ของแตละวิทยาเขตอยางแทจริง  และ

ทดลองปฏิบัติโดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ มีการรวมตัวกับมหาวิทยาลัยอื่นในการขับเคลื่อนความรูความเขาใจ

ของสังคมไทยเกี่ยวกับ “ระบบกํากับดูแล” และ “ระบบบริหาร” มหาวิทยาลัยที่เปน “ระบบมหาวิทยาลัย” 

 ๔. การมี “วิสัยทัศนกลาง” หรือ “นโยบายกลาง” ของระดับมหาวิทยาลัย ที่ชัดเจนและมีแนวทาง 

implement และตัววัดทีชัดเจนพอสมควร และควรเปดโอกาสใหแตละวิทยาเขต และคณะ ไดกําหนดลําดับ

ความสําคัญของตนเอง  รวมทั้งกําหนดระดับของ achievement ของตนเองดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ

เปน “มหาวิทยาลัยวิจัย” 
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 ๕. การเปน “มหาวิทยาลัยวิจัย”  ตองไมทําใหอาจารยละเลยการเรียนการสอน และนักศึกษาไม

รูสึกวาถูกอาจารยทอดทิ้ง แตควรเปนในลักษณะที่ยิ่งเขมแข็งดานการวิจัย รูปแบบการเรียนรูของนักศึกษายิ่ง

สนุกและวิชาการเขมขึ้น 

 ๖. ควรมีระบบ MIS ที่อํานวยความสะดวกตองานบริการขามกอง ขามวิทยาเขต/เขตการศึกษา 

 ๗. ควรทํางานในแบบเครือขาย รวมกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ใหมากขึ้น  รวมทั้งการสราง

วัฒนธรรมวิชาการ ที่มีการรวมมือสรางสรรคระหวางนักวิชาการของตางวิทยาเขต/เขตการศึกษา และระหวาง 

ม.อ. กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยอื่น 

 ๘. ควรจัดระบบการนําขอเสนอแนะหรือมติของสภามหาวิทยาลัยมาศึกษากลั่นกรอง และ

นําไปสูการดําเนินใหเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
 ดานกิจการนักศึกษา 
 ๙. การสงเสริมบมเพาะจิตใจของนักศึกษาใหเปนคนที่เขารวมแกไขปญหา การมีจิตวิญญาณ

อาสา (voluntarism) ในกิจการสาธารณะหรือสวนรวม 

 ๑๐. การจัดระบบการเรียนรูสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียน ควรถือเปนโอกาสในการ

สรางนวัตกรรมการเรียนรู สรางกิจกรรมการเรียนรูและ learning materials ที่มีลักษณะกึ่ง edutainment ที่

เหมาะสมตอวัฒนธรรมการเรียนรูของนักศึกษากลุมนี้ 

 นอกจากนั้น คณะกรรมการฯ ไดมีความเห็นตอการดําเนินงานของวิทยาเขตและเขตการศึกษา 

โดยอธิการบดีไดดําเนินการแกไขปญหาของวิทยาเขตและเขตการศึกษาตาง ๆ ไดดีในระดับหนึ่งแลว  

โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยาเขตปตตานี และเขตการศึกษาตรัง 

 ในภาพรวมคณะกรรมการมีความเห็นวาอธิการบดีไดปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม และทําให

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรดําเนินการอยางกาวหนาดวยดีในชวง 15 เดือนที่ผานมา 

 
 

 



สวนที่ 3 : รายงานผลงานที่สําคัญในชวง มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2552 

รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มิ.ย. 2549 - พ.ค. 2552)  

 

-27- 

 

สวนที่ 3 

ผลงานที่สําคัญในชวงมิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2552 
 
ความนํา 

จากการดําเนินงานตามหลักการและแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย ที่อธิการบดีไดเสนอตอ

คณะกรรมการสรรหาฯ กอนที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบการเขาดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร  ตามรายละเอียดในสวนที่ 1  นั้น โดยไดเสนอหลักการสําคัญ เกี่ยวกับ  แนวทางการพัฒนา

พันธกิจหลัก (Core Functions)… แนวทางการเขาสูมหาวิทยาลัยที่มีความนํา   ความทาทาย...ที่นําไปสูการ

เปล่ียนแปลง...ที่เปนโอกาสและพลังขับเคลื่อน  สถานภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และ

แนวทางการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวง 5-10  ปขางหนา  ซึ่งไดกลาวถึง ทิศทางการ

พัฒนา (road map)….เสนทางสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา  และคํารับรอง (commitments) ที่อธิการบดี

และคณะไดเสนอตอสภามหาวิทยาลัยหลังเขารับตําแหนงแลว  และในสวนที่ 2 เปนรายงานการประเมิน

ตนเองของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยทีมบริหารมหาวิทยาลัยในชวง 16 เดือนแรก (มิ.ย. 2549 

- ก.ย. 2550) ซึ่งเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ของวาระการดํารงตําแหนงตามประกาศหลักเกณฑ

วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลฯ ขึ้น  

รวมทั้งผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งเปนรายงานที่นําเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยแลว   สําหรับ  สวนที่ 3 นี้ เปนการรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อดํารงตําแหนงครบวาระ 3 ป 

(มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2552)  ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดใหมีการรายงานผลกอนเขารับวาระในอีก 3 ปขางหนา  

โครงสรางการบริหารงานในปจจุบัน  ทีมบริหารของมหาวิทยาลัยประกอบดวย อธิการบดี รอง

อธิการบดีที่ดูแลงานบริหารในสวนกลางและในสวนวิทยาเขต  และมีผูชวยอธิการบดีที่ชวยเหลืองานของรอง

อธิการบดีฝายตางๆ  ทั้งในสวนกลางและสวนวิทยาเขตดวย  การปฏิบัติงานของฝายบริหาร นอกเหนือจากการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจปกติแลว งานในเชิงพัฒนาของการบริหารในชวงป 2549-2552  ยังคงใหความสําคัญกับ

งานตอเนื่องจากทีมบริหารชุดที่ผานมา  และงานที่มีทิศทางการพัฒนา (road map).....เสนทางสูความเปน

มหาวิทยาลัยชั้นนํา เปนงานสําคัญที่ตองดําเนินการ จากการปรับนโยบาย แนวคิด แนวทาง กลยุทธ และ

วิธีการ ในการดําเนินงานเพื่อใหมหาวิทยาลัยไดกาวทันและล้ําหนาการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งใน

ระดับประเทศและนานาชาติ มีงานที่สําคัญที่ตองดําเนินการและวางระบบ คือ   ระบบบุคลากร  ระบบวิจัยและ

บัณฑิตศึกษา  การเตรียมระบบเพื่อเขาสูการเปน E-university  ระบบการเรียนการสอน การวางระบบบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลและองคกรแหงการเรียนรู  ระบบ  PSU System มหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต/วิทยาเขต

ที่เขมแข็ง  การใกลชิดกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบ Infrastructure และอื่นๆ 
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ในการรายงานผลงานสําคัญที่เกิดขึ้นในชวงมิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2552   ซึ่งเปน

สาระสําคัญของสวนที่ 3 นี้  ประกอบดวยสาระสําคัญของผลงานที่ทีมบริหารไดดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายตางๆ  โดยเนื้อหาสาระจะแบงเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่หนึ่ง   เปนการรายงานที่ยึดทิศทางการพัฒนา (road map)….เสนทางสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา 

ตามพันธกิจและทิศทางการพัฒนาเพื่อสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา   และตอนที่สอง เปนการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามคํารับรอง (commitments) ที่ไดนําเสนอไวในเอกสารเชิงหลักการตอคณะกรรมการสรรหา

อธิการบดี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548  ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1    การดําเนินงานตามทิศทางการพัฒนา (road map)...เสนทางสูความเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา  
 

1. ระบบบุคลากร 
 จากการนําเสนอแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูอนาคตตอกรรมการสรรหา

อธิการบดี ของ รศ.ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข ไดนําเสนอแนวทางการพัฒนาพันธกิจหลัก (Core functions) ใหม

ของมหาวิทยาลัย คือ อาจารยหรือนักวิจัยจะตองวิจัยศึกษาหาความรูใหเกิดการรูแจง โดยมีวิจัยของ

บัณฑิตศึกษาเปนฐาน และสามารถถายทอดความรูสูการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เปนความรูใหมและมี

ความทันตอองคความรูในปจจุบัน  การวิจัยตองสอดคลองกับความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ  

โดยมหาวิทยาลัยพยายามเปลี่ยน core functions จากความเขาใจเดิมที่วา “อาจารยมีหนาที่สอน เมื่อวางและ

หากประสงคจะทําวิจัยจึงคอยทําวิจัย” เปน “อาจารยตองสอนและตองทําวิจัย”  เพื่อนํามหาวิทยาลัยสูการเปน

มหาวิทยาลัยเนนวิจัย (Research Oriented University)  และเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) 

ในที่สุด โดยมีแนวทางการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวง 5 – 10 ป ขางหนา ภายใต

ทิศทางหลัก 6 ทิศทางที่เปน road map ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คือ  

1. เปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย 

2. มีความเปนเลิศบางสาขา 

3. บัณฑิตเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการ และเปนคนดีของชาติ 
4. เปนมหาวิทยาลัยที่เอื้ออาทรตอการพัฒนาชุมชน 

5. วิทยาเขตมีความเขมแข็ง มีโอกาสที่เทาเทียม และมีความรวมมือกันอยางใกลชิด 

6. เปนองคกรที่ใชหลักธรรมาภิบาลควบคูกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

 ในสวนของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทีมบริหารมุงเนนพัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกระดับ

ใหมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมี
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มาตรฐาน สามารถรองรับนโยบายการพัฒนาระบบราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพที่จะปฏิบัติ

ภารกิจสูพันธกิจ 

 เพื่อใหบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางเปนรูปธรรม ตลอดชวง 3 ป

ของการดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานจัดทํา “ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ

หลัก”  ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 299(6/2550) เมื่อวันที่ 4 

สิงหาคม 2550  ในการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรนั้น กําหนดใหสอดรับกับวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัยที่ปรากฎในพระราชบัญญัติ และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ 

• อาจารย ม.อ.จะเปนผูทรงภูมิรู ดวยการมีคุณวุฒิ และการทําวิจัยเสาะหาความรูที่ทันสมัยอยาง

ตอเนื่อง และนําความรูนั้นสูการเรียนการสอนศิษย  

• อาจารย ม.อ. จะเปนผูมีทักษะในการถายทอดความรู (สอนเกง)  

• ความรูของอาจารย จะนําไปรับใชชุมชนและสังคม ในรูปแบบของบริการวิชาการ โดยมี

จิตสํานึกสาธารณะเปนฐาน  

• การมีความรอบรูทางวัฒนธรรม จะชวยใหอาจารยไดสามารถบมเพาะศิษยใหเปนคนดีของสังคม 

• ในสวนของสายสนับสนุนมุงเนนการศึกษาตอและการเพิ่มพูนความรู   

ในระบบบุคลากร ไดวางระบบใหม สรุปได ดังนี้ 

1.1  การแสวงหาอาจารยใหม (Recruitment)  

 การรับอาจารยใหม มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายและมียุทธศาสตรใหสามารถรับอาจารย

ปริญญาเอกมากขึ้น ดวยการสรางแนวทางเชิงรุก ดังนี้ 

1.1.1 พิจารณาจัดสรรอัตราใหมสํารองไวที่มหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่ง และพรอมจัดสรรใหคณะ/

หนวยงานเปนกรณีพิเศษตามกรอบมาตรฐานภาระงาน  ในกรณีที่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู

ความสามารถ มีคุณภาพ และสําเร็จการศึกษาหรือกําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/เทียบเทามา

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลั 

1.1.2 ประกาศรับอาจารยวุฒิปริญญาเอกหนาเว็บไซดของมหาวิทยาลัยและเว็บไซดของคณะ 

โดยประกาศรับตลอดป  แตผอนปรนใหกับบางสาขาที่ใหรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาโท 

(Research Program) รวมทั้งประชาสัมพันธไปยังสมาคมไทยและสถานทูตไทยในตางประเทศดวย พรอมทั้ง

เห็นชอบใหคณะกรรมการกลางสรรหาคัดเลือก ทําหนาที่เปนตัวชวยในการสรรหาและคัดเลือกอาจารยวุฒิ

ปริญญาเอก 

1.1.3 กําหนดมาตรการจูงใจในการทํางาน นอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการที่จะไดรับ  คือ 

การใหเงินประเดิม (Settlement Fund)  ในลักษณะการจัดซื้อกองทุน Long Term Fund หรือเงินฝากทรัพยทวี

ศรีตรังใหในนามอาจารยที่รับใหม ทั้งนี้ตองอยูครบตามสัญญาจึงจะไดรับเงินประเดิมดังกลาว คือ 

1) ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตหาดใหญ ภูเก็ต ตรัง และสุราษฎรธานี  ใหจํานวน 200,000 บาท 

2) ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตปตตานี ให 300,000 บาท 
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จากการประกาศรับสมัคร ซึ่งเริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2551 – ปจจุบัน มีบุคคลทั่วไปที่กําลัง

ศึกษาปริญญาเอก และสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกแลว แจงความจํานง/ยื่นใบสมัครมาเปนอาจารยรวมทั้งส้ิน 

44 ราย  ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะ/หนวยงานที่ประสงคจะรับอาจารยใหม แตทั้งนี้ สภา

มหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการรับอาจารยใหม เร่ืองการพิจารณาคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่สําเร็จ

การศึกษา และคุณภาพของตัวบุคคลที่จะรับมาเปนอาจารยใหมดวย 

1.2 การพัฒนาศักยภาพ และการพัฒนาคุณวุฒิ 
  1.2.1 ออกประกาศเรื่องความกาวหนาในตําแหนงของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงวิชาการ  สาระสําคัญของประกาศมีดังนี้ 

1)  ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการที่บรรจุหรือจางอยูแลวในปจจุบัน 

กําหนดความกาวหนาในตําแหนงไวดังนี้ 

-  ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใหไปศึกษาตอในระดับปริญญาโทภายใน

ระยะเวลา 2 ป หรือยื่นเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยภายในระยะเวลา 9 ป 

- ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใหไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอกภายใน

ระยะเวลา  3 ป หรือยื่นเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยภายในระยะเวลา 6 ป 

-  ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ใหยื่นเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารยภายในระยะเวลา 3 ป 

2) พนักงานที่จะจางใหม กําหนดความกาวหนาในตําแหนงไวดังนี้ 

 -  ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใหไปศึกษาตอในระดับปริญญาโทภายใน

ระยะเวลา 2 ป 

 - ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใหไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอกภายใน

ระยะเวลา 3 ป หรือยื่นเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยภายในระยะเวลา 6 ป  

 - ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ใหยื่นเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารยภายในระยะเวลา 3 ป 

 3) ใหผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยยื่นเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย

ภายในระยะเวลา 5 ป 

1.2.2  กําหนดใหอาจารยใหมตองผานหลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนและความเปนครูโดยเนน

เร่ืองปรัชญาอุดมศึกษา จริยธรรม และจิตวิญญาณความเปนครู นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะการสอน

พื้นฐาน แผนการสอน และหลักการวัดผลและประเมินผล  

1.2.3  กําหนดใหภาระงานวิจัยและสอนเปนภาระงาน compulsory 

1.2.4 มีระบบการจัดภาระงาน/ผลงานเปนหนวยนับเดียวกัน (load units) เพื่อเฝามองผลงาน

โดยรวมของอาจารยและผูกโยงกับการประเมินในระบบ TOR  
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1.2.5  มีระบบการดูแลชาวอาจารยชาวตางประเทศ จัดทําระบบรับอาจารยชาวตางประเทศที่อยู

ในสถานะลูกจางชั่วคราว มาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลวนะครับ เราจะสามารถ transfer อาจารยชาว

ตางประเทศ ถาทานประสงคและคณะเห็นชอบ มาเปนบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 

1.3 ระบบการประเมิน 
1.3.1 มีการกําหนด annual outputs ของผูมีตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑ กม. 2542 

กลาวคือ กําหนดใหตําแหนงผูชวยศาสตราจารย มีผลงาน = 1 paper/ป  ตําแหนงรองศาสตราจาย มีผลงาน = 

2 papers/ป   และตําแหนงศาสตราจารย มีผลงาน = 1 International paper/ป 

1.3.2 มีการกําหนดจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตาม

จรรยาบรรณ ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยสงาขลานครินทร วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.

2551 เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณและจัดใหมีมาตรการสงเสริมจรรยาบรรณ  และ

มหาวิทยาลัยยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลกรดานจริยธรรมเพื่อทําหนาที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนา

บุคลากรดานจริยธรรมอีกทางหนึ่งดวย  ในการประเมินระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  กําหนดใหมีระบบอุทธรณสําหรับผูกระทําผิดจรรยาบรรณและรายงานตอสภา

มหาวิทยาลัย และการลงโทษผูกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการ มี

การประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยวาสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพโดย

ไดกําหนดใหมีการประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะหลักดานจริยธรรม ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ

การพัฒนาและการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการประเมินจากนักศึกษา 

นอกจากนี้ ยังมีการนําผลการกํากับติดตามไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย และวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ  โดยจัดใหมีกิจกรรมตางๆ    เชน การ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจริยธรรม การคัดเลือกอาจารยตัวอยางและคัดเลือกขาราชการดีเดน ตลอดจนการทําทําแผน

โปสเตอร สติกเกอร รณรงคความรูความเขาใจในดานจริยธรรม มีการวางแผนปองกันการกระทําผิด

จรรยาบรรณ โดยจัดทําคูมือจรรยาบรรณเผยแพรในเว็บไซน  และกองการเจาหนาที่นําอุทธาหรณเกี่ยวกับการ

กระทําผิดวินัยลงจุลสารกองการเจาหนาที่ รวมถึงกําหนดแนวทางปองกันโดยมีการประเมินดานจริยธรรมใน

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน และนําไปใชในการเรียนการสอนโดยใหมีนักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน 

1.3.3 มีระบบประเมินบุคลากรทุกระดับชั้นรวมทั้งผูบริหาร โดยมีระบบให Bonus ภาควิชา  มี

ระบบประเมินบุคลากรทุกระดับชั้นรวมทั้งผูบริหาร ที่กําหนดใหนําระบบดัชนีชี้วัดหลัก (Key Performance 

Indicators : KPIs) มาเปนแนวทางในการบริหารงาน  โดยในชวงแรก (ป พ.ศ.2545-2549) กําหนดใหมีการ

ประเมินผลสําเร็จของตัวชี้วัดประจําทุกปงบประมาณ และในป 2549 มหาวิทยาลัยไดปรับแนวทางการ

ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (KPIs) ของมหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงาน และภาควิชา/

หนวยงานเทียบเทา โดยกําหนดใหตัวชี้วัดของแตละระบบมีความสอดคลองกัน  ไดแก การจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  และการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพ (ส.ม.ศ.) พรอมทั้งมี

การกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวเปนรายปตั้งแตป พ.ศ.2545 ถึงปจจุบัน     
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ในการติดตามผลการดําเนินงานของระบบดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ของมหาวิทยาลัย คณะ/

หนวยงาน และภาควิชาทั้งหมด กําหนดใหมีแตละคณะ/หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ ป โดยให

ผานการพิจารณาเห็นของคณะกรรมการประจําแตละคณะ/หนวยงานกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย ตั้งแตป

การศึกษา 2550 เปนตนมา มหาวิทยาลัยไดบูรณาการระบบ KPIs กับ ระบบประกันคุณภาพเขาดวยกัน  แต

ทั้งนี้กระบวนการกําหนด KPIs ยังไมเปล่ียนแปลง  คณะ/หนวยงานตองมีการเจรจากคาเปาหมายกับ

มหาวิทยาลัยเพื่อ commit คาเปาหมายในการดําเนินงานปนั้นๆ  

การประเมินผลสําเร็จในการดําเนินงานของระบบดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปของผูบริหาร

มหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/ศูนย/สํานัก และหัวหนาภาควิชา มีระบบการสรางแจงจูงใจ 

(Motivation)  แกผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และผูบริหารของคณะ/หนวยงาน และหัวหนาภาควิชา 

โดยกําหนดอัตราคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงใหแกผูบริหารในระดับตางๆ เมื่อดัชนีชี้วัดหลักไดผานการ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี  นอกจากนี้เมื่อส้ินปงบประมาณแตละปจะมีเงินรางวัลพิเศษจัดสรรใหแก

ภาควิชาที่มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.3.4 มีการกําหนดภาระงานมาตรฐานเปนภาระงานเต็มเวลาของขาราชการสาย ก และพนักงาน

สายวิชาการรายบุคคล เพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับขาราชการสาย ก และ

บุคลากรสายวิชาการ การตอสัญญาจางหรือการเพิ่มคาจางสําหรับพนักงานสายวิชาการ  โดยกําหนดใหภาระ

งานเต็มเวลามีปริมาณเทากับ 20  หนวยภาระงาน/ปหรือ 20 Load unit   มีการจัดทําบัญชีเทียบภาระงานที่

สามารถกําหนดหรือคํานวณปริมาณงานแตละประเภทของอาจารยใหมีหนวยเปน Load unit  โดยไดทําเปน 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหเร่ิมใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 จนถึงปจจุบัน โดยมีคณะทํางาน

ศึกษาการเทียบภาระงานขาราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ ดูแลและปรับปรุงมาตรฐานภาระงาน

อาจารยของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับนโยบายที่มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในชวงป 2549-2552 ดังนี้ 

1)  เดิมกําหนดใหภาระงานวิจัย ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานบริหารและอื่นๆ  มี load 

unit  ไมนอยกวา  4 หนวยภาระงานตอป เปนกําหนดใหมใหมีภาระงานวิจัย 2 หนวยภาระงานตอป และภาระ

งานบริการวิชาการ ภาระงานบริหารและภาระอื่นๆ  2 หนวยภาระงานตอป    

2) กําหนดลักษณะงาน /ผลงาน โดยเทียบภาระงาน ใหเทากับ  0.5 หนวยภาระงานในกรณี 

(1)  สําหรับผูที่เสนอโครงการวิจัยขอรับทุนและอยูระหวางการพิจารณาของแหลงทุน  และ (2) ผูมีผลงาน

สรางสรรคหรืออยูในกระบวนการผลิตผลงานสรางสรรค  

3) ไดพัฒนาระบบฐานขอมูล load unit และโปรแกรมการบันทึกขอมูลภาระงานขาราชการ

สาย ก และพนักงานสายวิชาการ ผานระบบออนไลน 

1.4 ระบบการใหรางวัลและระบบการชื่นชม 
1.4.1 สรางเงินเดือนอาจารย ป.เอก ใหสูงกวาปกติ เพื่อดึงดูดมากขึ้น พรอมกับการให 

establishment fund ( = 300,000 บาท) 
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1.4.2 มีระบบฟูมฟกอาจารยที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใหเขาสูเสนทางวิจัย พรอม

เงินเดือน top up 

1.4.3 มีระบบใหเงินรางวัลตีพิมพ จัดงานวัน Research Day และวัน Teacher Celebration Day 

มีการมอบรางวัล มีการคัดเลือกอาจารยตัวอยาง 

1.4.4 มีระบบพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางดวยเงินรายได ควบคูกับเงินงบประมาณแผนดิน การ

รับอาจารยชาวตางประเทศเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

1.4.5 ใหรางวัล 100,000 บาทแกผูไดรับการดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

1.4.6 สรางระบบสวัสดิการใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย พรอมท่ีพักในมหาวิทยาลัย และที่เรียน

ของบุตร 

1.5 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  มีมาตรการในการดําเนินการ คือ การใหทุนศึกษาตอ

และโครงการพัฒนาความรูดานวิชาการวิชาชีพ  ซี่งเปนการพัฒนาเพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1) เปนภารกิจการพัฒนาบุคลากรโดยคณะ/หนวยงานดําเนินการเอง โดยมหาวิทยาลัย

กําหนด KPIs ใหบุคลากรจะตองไดรับการพัฒนา 1 คร้ังตอคนตอป  และกําหนดตัวชี้วัดใหบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนา ภาพรวมคิดเปนรอยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 

2) ดําเนินการโดยหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย มุงพัฒนาบุคลากรใหเกงดานวิชาชีพ มี

คุณธรรม และมีภาวะผูนําในอาชีพ 

ในการประเมินสัมฤทธิผลการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายการ

พัฒนาบุคลากร โดยในสวนของบุคลากรสายวิชาการกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด ณ ป 2552  คือ มีอาจารยวุฒิ

ปริญญาเอกมากกวารอยละ 50 ในป 2552 (นับรวมที่กําลังตอระดับปริญญาเอก) และบุคลากรสายสนับสนุน

กําหนดเปาหมายจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 80  

 การมีระบบบุคลากร เปนการผลักดันและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ   และสรางความ

เจริญเติบโตใหกับองคกร รวมทั้งเชื่อวาการเพิ่มจํานวนบุคคลากรสายวิชาการใหมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก  

และการรักษาบุคลากรกลุมนี้ใหคงอยู  ใหมีความมุงมั่นในการทํางานวิจัยโดยมีระบบสนับสนุนอยางตอเนื่องจะ

เปนการขับเคลื่อนการสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยอีกแนวทางหนึ่ง  โดยทีมบริหารไดดําเนินการในโครงการ

พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาสายวิชาการ ซึ่งกําหนดใหอาจารยผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกและอาจารยรับใหมที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตองดําเนินโครงการวิจัยภายใน 1 ป 

และมีแรงจูงใจ (incentive) สําหรับการดําเนินการดังกลาว และจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยเรื่อง

โครงการพัฒนาผู สํ า เ ร็ จการศึ กษาระดับป ริญญาเอกหรื อ เที ยบ เท าที่ ดํ า ร งตํ าแหน งอาจารย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปงบประมาณ 2550  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย และสรางองคความรูใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย รวมท้ังการสงเสริมใหสายสนับสนุนมี

ตําแหนงสายวิชาการเพิ่มขึ้น  
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2. ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
 

การบริหารงานมหาวิทยาลัยที่มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย (Research-Oriented University) 

เพื่อสรางองคความรูใหมที่สามารถสนับสนุนการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ นําไปสูการพัฒนาและ

แกปญหาชุมชน ทองถิ่น ประเทศและภูมิภาค การสรางองคความรูดวยการทําวิจัยจะกอใหเกิดประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยมาก เมื่อมีงานวิจัยก็จะมีองคความรูที่ทันสมัย รูแจงรูจริงและนําไปสูการเรียนการสอนที่กอใหเกิด

ประโยชนไดอยางแทจริง การขอทุนวิจัยสนับสนุนจะมีเพิ่มขึ้น มีการกําหนดหัวขอวิจัยไวรองรับกับการขยายตัว

มากขึ้นของบัณฑิตศึกษา การเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร การจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรก็จะมี

เพิ่มขึ้น   โดยในชวงการบริหารที่ผานมาไดทําการวิเคราะห SWOT ดานการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดกําหนด 

PSU Research Administrative Roadmap โดยการนําเอาขอจํากัดทางดานงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

และจํานวนผลงานวิจัยของศาสตรทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีจํานวนนอย การรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่ต่ํากวาเปาหมาย  และการมีจุดแข็งจํานวนผลงานวิจัยของศาสตรทางดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดเปนนโยบายในการสรางผลงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพ

เผยแพรเพิ่มขึ้น การนําผลงานไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์และนําไปพัฒนาใชประโยชนไดจริง การทํา Road Show 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งการบริหารจัดการเพื่อท่ีจะบรรลุเปาหมายตางๆ ดานการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

ในชวงป 2549-2551 ไดมีการกําหนดมาตรฐานภาระงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ และเกณฑมาตรฐาน

ผลงานทางวิชาการของผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ การออกระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการใหบริการวิจัย

และพัฒนา การมีโครงการพัฒนานักวิจัยใหมเพื่ออบรมใหความรูแกนักวิจัย การประชุมเพื่อหาโจทยวิจัย การ

จัดประชุมและบรรยายโดยพบเจาของแหลงทุนวิจัย (สกอ. สกว. วช. และสวทช.) การจัดอบรมการเขียน

บทความเพื่อลงตีพิมพ การจัดระบบพี่เล้ียงและการสนับสนุนใหรางวัลกับนักวิจัยใหม การออกประกาศ

มหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหรายละเอียดคําจํากัดความของนักวิจัยที่ Active วิจัยใหม   และในชวงการบริหารที่ผาน

มาไดดําเนินการระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาที่สําคญั  ดังนี้ 

2.1 ระบบ Financial 

2.1.1 การจัดตั้งกองทุนวิจัย เปนงานที่ดําเนินการตอเนื่อง เพื่อใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มีการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย เปนฐานการขยายงานดานวิจัยของบัณฑิตศึกษาอยางมีทิศทาง  

รวมทั้งเปนการเสริมศักยภาพของบุคลากรและหนวยงานในการสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเองในดาน

ทุนวิจัย โดยปรับการมุงเนนใหกองทุนวิจัยเปนสวนเกื้อหนุนระบบงานงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปนหลัก การ

สงเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพเผยแพรมากขึ้น  การมีระบบกระตุนและจูงใจซึ่งเปนการ

สรางบรรยากาศการทําวิจัยใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใหเงินรางวัลผลงานวิจัยดีเดนและประสบ

ผลสําเร็จ การสนับสนุนการจดลิขสิทธิ์ การคัดเลือกอาจารยตัวอยางดานการวิจัย และรางวัลผลงานตีพิมพใน

วารสารวิชาการ การบริหารจัดการกองทุนวิจัยฯ การบริหารจัดการกองทุนวิจัยมีการกระตุนใหคณะ/หนวยงาน

ใชเงินตามภารกิจ มีระบบการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนทุกๆ 2 ป การกําหนดใหคณะ/หนวยงาน



สวนที่ 3 : รายงานผลงานที่สําคัญในชวง มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2552 

รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มิ.ย. 2549 - พ.ค. 2552)  

 

-35- 

สมทบทุนวิจัยและกิจกรรมตาง ๆ การบูรณาการใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางการวิจัยกับบัณฑิตศึกษาจะมีการ

จัดสรรทุนใหแกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในเครือขายวิจัย 

จากเงินทุนเริ่มแรกในป 2545 จํานวน 100 ลานบาท โดยจัดสรรงบประมาณเงินรายไดสวนกลาง

ประจําป ไมนอยกวารอยละ 10 ของประมาณการรายรับเขาสมทบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย จนถึงป  2551 

มหาวิทยาลัยมีกองทุนวิจัยรวมในป  2549 จํานวน 732.70 ลานบาท   ป 2550 จํานวน 829.25 ลานบาท และ

ในป  2551 จํานวน 990.07 ลานบาท โดยที่กองทุนวิจัยไดมีสวนสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายวิจัย (สาขาความ

เปนเลิศ สถานวิจัยความเปนเลิศ สถานวิจัย และหนวยวิจัย) การใหทุนอุดหนุนวิจัยในการพัฒนานักวิจัย  การ

สนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของบุคลากร และทุน

สนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย โดยการใชจายเงินกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

ในชวง 3 ป มีดังนี้ 

1) ป 2549 มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตางๆ รวมทั้งส้ิน  66.14 ลานบาท เพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมหลัก ไดแก การสงเสริมการวิจัยและสนับสนุนโครงการวิจัย จํานวน 29.81 ลานบาท (รอยละ 

45.07) การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย จํานวน 14.79 ลานบาท (รอยละ 22.36) และสนับสนุนการจัด

หลักสูตรรวมระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย จํานวน  7.88 ลานบาท (รอยละ 11.91) 

2) ป 2550 มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตางๆ รวมทั้งสิ้น 89.37 ลานบาท เพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมหลักไดแก การสงเสริมการวิจัยและสนับสนุนโครงการวิจัย จํานวน  41.12  ลานบาท (รอยละ 

46.02) สนับสนุนการจัดหลักสูตรรวมระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย จํานวน 20.83 ลานบาท (รอยละ 

23.31) และการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย จํานวน 16.32 ลานบาท (รอยละ 18.26)  

3) ป 2551 มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตางๆ รวมท้ังสิ้น 95.84 ลานบาท เพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมหลักไดแก การสงเสริมการวิจัยและสนับสนุนโครงการวิจัย จํานวน 46.16 ลานบาท (รอยละ 

48.17) การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย จํานวน 23.14 ลานบาท (รอยละ 24.14) และสนับสนุนการจัด

หลักสูตรรวมระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย จํานวน 15.01 ลานบาท (รอยละ 15.67) 

2.2.2 การสรางระบบการจัดการเพื่อขยายโอกาสใหมหาวิทยาลัยมีศักยภาพเชิงรุก  ใน

การเขาถึงแหลงทุนวิจัยภายนอก มีการเชิญเจาของแหลงทุนวิจัยมาบรรยายเพื่อสรางความสัมพันธกับผูบริหาร

ของแหลงทุน  การประชาสัมพันธใหสามารถเขาถึงนักวิจัยเฉพาะกลุม/สาขาไดมากขึ้น การรวบรวมแหลงทุน

เผยแพรใน web site  การทํา Matching Fund กับแหลงทุนภายนอก ในชวงป 2549-2551 ทุนวิจัยที่ไดรับ

สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกมีจํานวนเงิน 152.66, 155.26 และ 158.64 ลานบาทตามลําดับ   โดยมีระบบ

การเงินสนับสนุนระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผานระบบการจัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายได เพื่อดําเนินงานใน

ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

2.2.3 กําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการวิจัย  7 ประเภทหลัก คือ 

1) ทุนเพื่อการพัฒนานักวิจัยจํานวนเงิน 2.10 ลานบาท เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่ยังไมเคยไดรับ

ทุนวิจัยจากแหลงใดมากอนในขณะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหสามารถทําวิจัยไดอยางมี
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คุณภาพ และมีความมั่นใจยิ่งขึ้น โดยอาจมีนักวิจัยอาวุโสเปนที่ปรึกษาโครงการชวยแนะนํา เพื่อสนับสนุนผูที่

เพิ่งกลับจากศึกษาตอ ใหสามารถทําวิจัยไดอยางตอเนื่อง สนับสนุนนักวิจัยที่ไมมีสวนรวมในโครงการใดๆ ใน

ฐานะหัวหนาโครงการวิจัย ในระยะเวลาตั้งแต 5 ปขึ้นไปในขณะที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2) ทุนวิจัยประเภททั่วไปและสิ่งประดิษฐ  จํานวนเงิน 15.80 ลานบาท  เพื่อสนับสนุนการทํา

วิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ ทั้งประเภทการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกตและการวิจัยเพื่อพัฒนา รวมทั้งการวิจัย

ประเภทสิ่งประดิษฐหรืองานตนแบบ 

3) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทความรวมมือกับตางประเทศ (Collaborative Research) 

จํานวนเงิน 1.20 ลานบาท  เพื่อใหนักวิจัยไดมีโอกาสเพิ่มประสบการณในการทําวิจัย ตลอดจนไดแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณทางการวิจัยกับนักวิจัยตางประเทศ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอองคความรูและการ

เรียนการสอน รวมทั้งการสรางโอกาสในการพัฒนาและจัดทําโครงการวิจัยในระดับท่ีเปนสากล 

4) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทโครงงานของนักศึกษา จํานวนเงิน 0.49 ลานบาท เพื่อ

สงเสริมโครงงานของนักศึกษาที่มีศักยภาพเปนผลงานวิจัยที่ดี แตยังขาดเงินทุนสนับสนุนใหมีคุณภาพดีขึ้น  

จนถึงขั้นสามารถตีพิมพผลงานเผยแพรในวารสาร หรือเสนอเพื่อขอรับรางวัลจากหนวยงานตางๆ ได 

5) ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและการทําวิจัยรวมระหวางวิทยาเขตและเขตการศึกษา  

จํานวนเงิน 0.35 ลานบาท เพื่อสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ โดยเปนส่ือกลางใหเกิดความรวมมือ

ทางดานการวิจัยรวมกัน และเปนการเปดโอกาสใหกับนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสพบปะแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นโดย นักวิจัยอาวุโสจะเปนพี่เล้ียงใหกับนักวิจัยใหม 

6)  ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทโครงการวิจัยสถาบัน  เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมีการทําวิจัย

สถาบัน เพื่อมุงศึกษาหาคําตอบที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของทั้งจากภายใน

และภายนอกสถาบันดวยกระบวนการที่เชื่อถือได และนําขอมูลมาทําการวิเคราะห แปลผล ใหเปนสารสนเทศ 

เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจ แกปญหาหรือเพื่อการวางแผนพัฒนาองคกร ระบบงานตางๆ และนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหรือพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

7)  ทุนสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายการวิจัย ประกอบดวย สาขาความเปนเลิศ(Discipline of 

Excellence; DoE)  สถานวิจัยความเปนเลิศ  (Center of Excellence; CoE) สถานวิจัย  (Research Center; 

RC) และหนวยวิจัย (Research Unit; RU) 

2.2 การจัดต้ังเครือขายวจิัย 
การพัฒนาเครือขายวิจัยในรูปแบบตางๆ อยางหลากหลายในสาขาที่มีศักยภาพ พรอมพัฒนา

ไปสูความเปนเลิศและเปนบริบทแวดลอมของภาคใต พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน แลองคประกอบสนับสนุน 

การสรางความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศและใหสามารถดํารงสถานภาพอยูไดอยางยั่งยืน เพื่อตอยอด

นวัตกรรมความสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาและสรางเปนทรัพยสินทางปญญาตํารา หรือผลงานวิชาการ เพื่อสงเสริม

ใหงานวิจัยมีทิศทางชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลการวิจัยไปใช
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ประโยชนไดอยางแทจริง ทั้งการสรางองคความรูและนวัตกรรม การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ไดสนับสนุนใหมี

การจัดตั้งเครือขายวิจัยขึ้น 4 ประเภท คือ สาขาความเปนเลิศ สถานวิจัยความเปนเลิศ สถานวิจัย และหนวย

วิจัย  ณ ป 2551 มีหนวยงานเครือขายวิจัยรวมทั้งส้ิน 34 หนวยงาน จําแนกเปน  

2.2.1 สาขาความเปนเลิศ มี 3 หนวยงาน คือ สาขาชีวเคมี สาขาเภสัชศาสตร และสาขาระบาด

วิทยา โดยมีวงเงินและระยะเวลาการสนับสนุนไมเกิน 4 ลานบาทตอป ระยะเวลาไมเกิน 5 ป 

2.2.2 สถานวิจัยความเปนเลิศ  มี 5 หนวยงาน คือ สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ สถานวิจัย

ผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเสริม ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย ศูนยเครือขาย

ความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีภาคใต และสถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา  โดยมีวงเงิน

และระยะเวลาการสนับสนุนไมเกิน 2 ลานบาทตอป ระยะเวลาไมเกิน 5 ป 

2.2.3 สถานวิจัย  มี 14 หนวยงาน คือ  สถานวิจัยพืชกรรมปาลมน้ํามัน สถานวิจัยและพัฒนา

พลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน สถานวิจัยผลิตภัณฑและเทคโนโลยีน้ํามันปาลม สถานวิจัย

พื้นที่ชุมน้ํา สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย สถาน

วิจัยระบบนําสงยา  สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ  สถานวิจัยเทคโนโลยี

พลังงาน  สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน ระยะที่ 2   สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอย

และไบโอเซนเซอร  สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู  และสถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ภาคใต โดยมีวงเงินและระยะเวลาการสนับสนุนไมเกิน 1 ลานบาทตอป ระยะเวลาไมเกิน 5 ป 

2.2.4 หนวยวิจัย  มี 12 หนวยงาน คือ หนวยวิจัยวัสดุและสิ่งประดิษฐมัลติฟสิกส หนวยวิจัย

ผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบําบัด หนวยวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางการเกษตร

และอาหารทะเลในระดับ SME-OTOP  หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ หนวย

วิจัยปาลมน้ํามัน มอ.สุราษฎรธานี หนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว หนวยวิจัยวัสดุผลึก หนวยวิจัยการคลอดวิถี

ธรรมชาติ หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืช และกลุมวิจัย

วิจัยฟองยางธรรมชาติและผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ  โดยมีวงเงินและระยะเวลาการสนับสนุนไมเกิน 

200,000 บาทตอป ระยะเวลาไมเกิน 3 ป 

โดยที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสงเสริมใหงานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนและรองรับ

บัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลการวิจัยมาใชประโยชนไดอยางแทจริง ทั้งการสรางองค

ความรูและนวัตกรรม การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา และการนําผลมาใชในการแกปญหา พัฒนาชุมชนหรือสังคม 

ซึ่งมหาวิทยาลัยไดประกาศชัดเจน โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายการวิจัยทั้ง 4 

ประเภทขางตน  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องทุนสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายการวิจัย (DoE, CoE, RU, RC) 

พ.ศ. 2552 ลงวันที่  13 ก.พ. 2552  

2.3 การจัดต้ังหนวยงานเพื่อการวิจัย  โดยประกาศทุนสนับสนุนการจัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทาง  

และหากมีความพรอมก็สามารถที่จะจัดตั้งเปนหนวยงานภายในของคณะหรือเทียบเทา เพื่อใหงานวิจัยมีทิศทางที่

ชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลการวิจัยมาใชประโยชนไดอยางแทจริงทั้งใน
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แงการสรางองคความรูและนวัตกรรม การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการนําผลมาใชในการแกปญหาและ

พัฒนาชุมชนและสังคม    ในชวงป 2551  ไดเสนอโครงการพัฒนาสถาบันทรัพยากรชายฝง (Coastal Resources 

Institute = CORIN)   เปนสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง  (Marine and Coastal Resources Institute = 

M-CORIN) และไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเมื่อคราวประชุมวันที่ 7 ก.พ. 2552  ขณะนี้อยูระหวางการปรับ

บทบาทใหมใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย โดยปรับบทบาทใหมใหทําวิจัยเปนหลักเพื่อให

เปนแหลงองคความรู และพัฒนาทะเลสาบสงขลาใหเปนแหลงอูขาวอูน้ํา สนับสนุนการเรียนงานวิจัย การเรียนการ

สอน การพัฒนาหลักสูตร ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จัดองคความรู นําความรูไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนอยางยั่งยืน  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรวมมือกับหนวยงานอื่นจัดตั้งเปนโครงการพิเศษเพื่อเผยแพรผลงานและ

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ไดแก คลินิกเทคโนโลยี (รวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอม) เครือขายวิจัยชุมชน (Community Research Network : CRN) มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเปน

หัวหนาคณะทํางานและทํางานรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต (วพส.) เปนหนวยงาน One stop 

service ประสานการทํางานระหวางนักวิจัยและชุมชน การเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนตอชุมชน

ในรูปแบบตาง ๆ สรางฐานขอมูลวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2.4 การเพิ่มจํานวนอาจารยที่มีวุฒิปรญิญาเอก 
การตั้งเปาหมายใหมีอาจารยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกไมนอยกวารอย 50 ของจํานวน

อาจารยทั้งหมด ในป 2554 ไดมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาอาจารยใหเรียนตอในระดับปริญญาเอก

เพิ่มขึ้น ไมวาการสนับสนุนทุนเรียนตอในระดับปริญญาเอกตางประเทศหรือในประเทศ การกําหนดใหแตละ

วิทยาเขตและคณะตาง ๆ จัดทําแผนพัฒนาอาจารยที่เปนรูปธรรม  สําหรับการรับอาจารยใหมจะเนนการรับ

อาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีระบบ Intensive  คาตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนและมีแผนพัฒนา

ความกาวหนาของอาจารยอยางเปนระบบเพื่อดึงดูดใหผูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมาสมัครเปน

อาจารยในมหาวิทยาลัย สวนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให

ไปศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  ป พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอก จํานวน 824 คน หรือรอยละ 42.48 

2.5 การเพิ่มจํานวนนักศกึษาในระดับบัณฑิตศกึษา 
เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีการเพิ่มการประชาสัมพันธอยางกวางขวางและ

ทั่วถึง ทั้งการเดินสายตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ แนะนําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและสิ่งจูงใจที่มีตอนักศึกษา

เพื่อดึงดูดนักศึกษา การเปดโอกาสใหนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีรวมเรียนบางรายวิชาในบาง

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปนการลวงหนา และสนับสนุนการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคลอง

กับสถานการณและความตองการของชุมชนและทองถิ่น ในชวงป 2549-2551 มีหลักสูตรที่เปดรับนักศึกษา 

ดังตอไปน้ี 
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จํานวนสาขาวิชา ป

การศึกษา ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก รวม 

2549 5 97 2 40** 144 

2550 5 91 2 48** 146 

2551 4 101 3 34 142 
 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษา 2549-2551 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

จํานวน 4,507, 4,780 และ 4,761 คน ในจํานวนนี้เปนนักศึกษาใหมระดับปริญญเอก 1,718, 1,503 และ 

1,618 คน เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาเอกกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด คิดเปน

รอยละ 38.1, 31.4 และ 34.0  ตามลําดับ    

2.6 การจดทะเบียนทรพัยสินทางปญญาและระบบ Intensive 
การสนับสนุนเพื่อดําเนินกิจกรรมดานทรัพยสินทางปญญา การนําผลงานอันเกิดจากการวิจัย การ

ประดิษฐคิดคน หรือผลงานความคิดสรางสรรคของอาจารย ใหยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การตั้ง

คณะกรรมการทรัพยสินทางปญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเพื่อชวยสงเสริมดูแลงานทรัพยสินทางปญญา

ทั้งระบบ มีหนวยสนับสนุนการจดสิทธิบัตรเพื่อบริการนักวิจัยที่มีความประสงคจะยื่นขอจดทรัพยสินทาง

ปญญา การออกระเบียบมหาวิทยาลัยฯที่เอื้อใหนักวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรดานการจัดสรร

ผลประโยชนใหแกนักวิจัยเจาของผลงานในสัดสวนที่สูง (รอยละ 80) มหาวิทยาลัยไดมีบันทึกขอตกลงวาดวย

ความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญากับกรมทรัพยสินทางปญญา ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานการสรางสรรค

ทรัพยสินทางปญญา การนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย การคุมครองสิทธิ และการ

บังคับการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ณ ป พ.ศ. 2551 มีผลงานที่ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยังมีอายุใชงาน 

จํานวน 21 ผลงาน  ดังนี้ 

ชื่อผลงาน ประเภท ผูยื่นขอ 

1. เครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายสด สิทธิบัตร รศ.ดร.สัณหชัย  กล่ินพิกุล 

2. เครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังสําหรับ

ผูชวยกลืนลําบาก 

สิทธิบัตร ศ.นพ.วิทูร ลีลามานิตย 

3. METHOD AND APPARATUS FOR THEATING 

POOR LARYNGEAL- ELEVATION DISORDER WITH 

SEQUENTIAL-HIGH VOLTAGE ELECTRICAL 

STIMULATION 

สิทธิบัตร ศ.นพ.วิทูร ลีลามานิตย 

4. กรรมวิธีวิเคราะหสัญญาณไฟฟาของกลามเนื้อล้ิน และ

คอขณะกลืนที่บันทึกดวยอิเล็กโตรดชนิดปดบนผิวหนัง 

สิทธิบัตร ศ.นพ.วิทูร ลีลามานิตย 

5. เครื่องโยกมดลูก สิทธิบัตร 
*จดสิทธิบัตรครั้งที่ 1 

ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา 
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ชื่อผลงาน ประเภท ผูยื่นขอ 

6. เครื่องโยกมดลูก สิทธิบัตร 
*จดสิทธิบัตรครั้งที่ 2 

ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา 

7. ระบบอบแหงแบบถังสองชั้น สิทธิบัตร รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ 

8. Isoprenoid Biosynthesis สิทธิบัตร ผศ.ดร.จุไรทิพย หวังสินทวีกุล 

9. Non-mevalonate isoprenoid partway สิทธิบัตร ผศ.ดร.จุไรทิพย หวังสินทวีกุล 

10. วิธีการเก็บรักษาสะตอสดในบรรจุภัณฑชนิดยืดหยุน อนุสิทธิบัตร รศ.ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก 

11. กรรมวิธีการผลิตมังคุดกึ่งแหง อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.ไพรัตน โสภโณดร 

12. การสรางเซลลลูกผสมซ่ึงหลั่งโมโนโคลนาลแอนติ

บอดีตอเลคติน 17 กิโลดาลตัน ของยางธรรมชาติ 

อนุสิทธิบัตร 
*จดอนุสิทธิบัตรครั้งที่ 1 

รศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 

13. การสรางเซลลลูกผสมซ่ึงหลั่งโมโนโคลนาลแอนติ

บอดีตอเลคติน 17 กิโลดาลตัน ของยางธรรมชาติ 

อนุสิทธิบัตร 
*จดอนุสิทธิบัตรครั้งที่ 2 

รศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 

14. ถุงรับถายของเหลวในการผาตัดโดยใชกลอง อนุสิทธิบัตร ผศ.พญ.มณฑิรา มฤคทัต 

15. กรรมวิธีการผลิตเจลซูริมิจากปลาแชแข็งโดยการ

ใชสารเติมแตง 

อนุสิทธิบัตร ศ.ดร.สุวัฒน เบญจกุล 

16. การทําน้ํามะมวงหิมพานตเขมขน อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.อัญชลี ศิริโชติ 

17. วิธีการยับยั้งการเปลี่ยนสีของน้ําปลาในระหวาง

เปดใชหรือเก็บรักษา 

อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง 

18. สารฟอกขาวโครงใบและกระบวนการฟอกขาว

โครงใบโดยใชสารประกอบเปอรออกไซค 

อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 

19. ดินประดิษฐสําหรับงานดอกไมและผลิตภัณฑจิ๋ว อนุสิทธิบัตร อ.สุรสิทธิ์ ประสารปราน 

20. น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์กล่ินดอกไมหรือสมุนไพร อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.จรัญ บุญญกาญจน 

21. หุนยนตยกยางรถยนตเพื่อสนับสนุนการกูระเบิด อนุสิทธิบัตร อ.ปยพัฒน พูลทอง 

2.7  การจัดการการใชประโยชนจากผลงานวิจัยและนวตักรรมในเชงิพาณิชย 
 มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  (Business Incubators Center) เพื่อผลักดันใหนํา

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม และผลงานสรางสรรคที่มีศักยภาพใหดําเนินการในเชิงพาณิชย โดยมี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการสนับสนุน และสงเสริมกิจกรรมบมเพาะใน 3 ลักษณะ  คือ การ

บมเพาะวิสาหกิจ (UBI)   การจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี (TLO) และโครงการวิจัย

และพัฒนาภาครัฐรวมกับเอกชนในเชิงพาณิชย    สนับสนุนการจัดตั้งหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและ

ถายทอดเทคโนโลยี ในป พ.ศ. 2551  มีผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอการพัฒนาเชิงพาณิชย และการจดสิทธิบัตร

แบงตามระดับศักยภาพ ระดับสูง  202 เร่ือง  ระดับกลาง 190 เร่ือง  และระดับต่ํา 14 เร่ือง ดูรายละเอียดไดที่  

http://www.psu-bic.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=54 
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3. ระบบการเรียนการสอน  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดการเรียนการสอนเพื่อความมีคุณภาพของบัณฑิต โดยให

ความสําคัญกับคุณภาพของหลักสูตร คุณภาพของอาจารย และกระบวนการในการดําเนินการเกี่ยวกับ

หลักสูตร การเรียนการสอน รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

พรอมทั้งคํานึงถึงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชน  ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสําเร็จ

การศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพโดยนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจ เปนพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก ผลการดําเนินงานที่สําคัญมีดังนี้ 

3.1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  

3.1.1 การแกปญหานักศึกษาดานทักษะภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยไดกําหนด

เปาหมายใหนักศึกษาเกงภาษา โดยดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมี

โครงการ/กิจกรรม ที่สําคัญ ดังนี้ 

1) โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ ELLIS โดยไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ซึ่งภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร ไดใชโปรแกรมนี้ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ 

คณะกรรมการดําเนินการสอนโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ ELLIS ไดทํางานรวมกันทั้ง 5 วิทยาเขต/เขตการ 

ศึกษา ทั้งดานการใชโปรแกรมการแกปญหาทางเทคนิค และมีการวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และความ

พึงพอใจของนักศึกษาในการใชโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ ELLIS ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน พบวา นักศึกษา 

มีผลการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น มีความพึงพอใจสูง และการใชโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ ELLIS เปน

ประโยชน ชวยใหนักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะดานการฟง การพูด โดยมีสํานักทรัพยากรการ

เรียนรู คุณหญิงหลงอรรถกวีสุนทร ดําเนินการการดานเทคนิคเพื่อสนับสนุนการใชโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ ELLIS 

ไดแก การสรางบัญชีรายชื่อผูใชโปรแกรมเพื่อติดตามการใชงานและประเมินความกาวหนาของผูเรียน การแยก

กระจายบทเรียนเพื่อใหสามารถเพิ่มจํานวนจุดการใชโปรแกรมและเพิ่มจํานวนนักศึกษาท่ีจะสามารถใช

ประโยชนจากโปรแกรมไดมากขึ้น มีการใชโปรแกรมการบันทึกบัญชีรายชื่อผูใชโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ 

ELLIS  เพื่อติดตามการใชงานและประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนขณะนี้ไดติดตั้งบทเรียนจากโปรแกรม

สอนภาษาอังกฤษ ELLIS ใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติ และ

จะดําเนินการติดตั้งเพิ่มเติมใหกับคณะอื่นๆ ที่ตองการตอไป การสงนักศึกษาเขาประกวดทักษะภาษาอังกฤษ 

โดยใชโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ ELLIS ในการแขงขันระดังประเทศ ชิงถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสนับสนุนทุนการศึกษา นักศึกษาที่เขารวมการแขงขัน ไดรับเขารอบ

สุดทายของการประกวด 

2) โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ Tell me more  ไดรับการสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัย

ไซเบอรไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อตุลาคม 2551 จํานวน  100   License  โดยสํานักทรัพยากร 

การเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร  ดําเนินการดานเทคนิค  และจัดทําระบบ VPN เพื่ออํานวยความสะดวก
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สําหรับผูใชในการใชโปรแกรม จัดอบรมการใชโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ Tell me more   ใหแกอาจารย

ในมหาวิทยาลัย อาจารยในมหาวิทยาลัยเครือขายอุดมคติภาคใตตอนลาง  

3) การทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา กําหนดเปนนโยบายให

นักศึกษาทุกคนตองทดสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษหรือเทียบระดับความรูภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาตอง

เขารับการทดสอบในชั้นปที่ 2 หรือชั้นปที่ 3  และตองสอบผานตามเกณฑขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจะ

ไดรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยสําหรับผูสอบผาน  สําหรับนักศึกษาที่ไมสามารถสอบผานตามเกณฑ

ขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยกําหนดให ตองศึกษาภาษาอังกฤษดวยโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยรับรองตามจํานวนชั่วโมง

ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเมื่อศึกษาครบถวนแลวนักศึกษาตองทดสอบอีกครั้ง หรือนักศึกษาที่ไมเขารับการ

ทดสอบ สามารถนําผลสอบคะแนนมาตรฐานตาง ๆ  มาเทียบกับเกณฑขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว เชน 

TOEFL, IELTS, TOEIC, PSU-GET, CU-TEP ฯลฯ   โดยนักศึกษาสามารถยื่นผลสอบมาตรฐานไดตลอดเวลา 

แตตองไมชากวาภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4 

4) การจัดกิจกรรม English Day  เพื่อสรางทัศนคติที่ดี สรางแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาความเขมแข็งทักษะภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรม English 

Day ประกอบดวย Talk Show จากวิทยากร การแขงขันตอบความรูทั่วไปเปนภาษาอังกฤษ การจัด Boots ที่มี

กิจกรรมหลากหลาย เชน การรองเพลง Karaoke การฝกออกเสียง เกมสตางๆ Writing Activities, Eating out, 

reading aloud กิจกรรมการอานบทกวี  กิจกรรม Job Interview กิจกรรม e-chat กับชาวตางประเทศ กิจกรรม

การ Healthy and fun day with Thai traditional medicine กิจกรรม Engineering contest กิจกรรมประกวด

การอานขาว การแสดงละครภาษาอังกฤษ การฟงเพลงภาษาอังกฤษ ฉายภาพยนตรภาษาอังกฤษ เปนตน    
3.1.2  การบมเพาะนักศึกษาใหมีจิตสํานึกตอสังคม  

ทีมบริหารไดระดมความคิดจากผูเกี่ยวของกับงานดานกิจการนักศึกษาของทุกวิทยาเขตและเขต

การศึกษา เพื่อหาระบบการบมเพาะคนดี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกเพื่อสังคม ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษา

ปจจุบันขาดการรวมพลังชวยสังคม และหางวัฒนธรรมไทย  โดยไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชน 

เพื่อจัดทําส่ือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อการบมเพาะนักศึกษาใหเปนคนดี คิดดี ทําดี มี

คุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดทําส่ือบมเพาะนักศึกษา (Moral Molding Media) และเผยแพรใหกับอาจารย

เพื่อนําไปใชในการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เขาสูชั้นเรียน ไดดําเนินการผลิตส่ือบมเพาะคุณธรรม

จริยธรรมแลวเสร็จจํานวน 44 รายการ และจัดประกวดสื่อสรางคนดี ไดส่ือจากการประกวดจํานวน 22 รายการ  

พรอมกันนี้ไดเปนแมขายในโครงการบัณฑิตอุดมคติไทย ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ. โดยจัด

กิจกรรมรวมกับสถาบันในเครือขาย 33 สถาบันโดยมี 2 โครงการหลัก คือ โครงการจัดการเรียนการสอนใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : ศาสตรในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสรางคนดีใหแผนดิน จัดคายคนดีสรางสื่อ 

ส่ือสรางคนดี และโครงการพัฒนาเทคนิคการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
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3.1.3  กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานวิชาการใหกบันักศึกษาใหม 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีนโยบายในการสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะอันเปนที่พึงประสงค

ของสังคมใน 3 คุณลักษณะ คือ มีความรูในศาสตรในสาขาวิชา มีความรอบรู มีความเขมแข็งภาษาตางประเทศ 

และคอมพิวเตอร  เปนคนดี มีทักษะชีวิตและมีทักษะทางสังคม โดยมหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางในการพฒันาที่

มีจิตใจที่พรอมที่จะจุนเจือสังคมเปนแกนใน ไดรับการหอหุมดวยความรูทางวิชาการในศาสตรของตน  เปนผูรอบรู

ทั้งในศาสตรตางๆ พรอมๆ กับการรับรูปญหาของสังคม และมีสมรรถนะที่พรอมที่จะเปน global citizen  โดยจัด

โครงการเตรียมความพรอมในการเรียน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกวิทยาเขต โดยเตรยีมความพรอมนักศึกษา

เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน การสืบคน วิธีการเรียน การวางแผนการเรียนและการ

ลงทะเบียน การฝกทักษะการคิดวิเคราะห การเขารวมกิจกรรมดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทักษะ

ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะชีวิต เร่ิมจัดโครงการโดยฝายวิชาการของมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 

2550 ผูเขารวมโครงการเปนผูที่ไดผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาศึกษาใหมทุกคณะของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ทั้งจากโดยวิธีรับตรงจากนักเรียนในภาคใต วิธีการคัดเลือกจากนักเรียนเรียนดีทั่วประเทศ และ

วิธีพิเศษอื่นๆ ที่คณะกําหนด  นอกจากนี้ยังไดทําการบันทึก CD โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนใน

มหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 และมอบใหหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร เพื่อใหนักศึกษาที่

ไมไดเขารวมโครงการไดมีโอกาสไดเรียนรู   

3.1.4 การดูแลนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียน 

มหาวิทยาลัยไดหาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาสวนหนึ่งที่มีผลการเรียนต่ํา เพื่อใหผาน

ชวงการปรับตัวในปแรก โดยมีทั้งแนวทางสอนเสริม การปรับแผนการเรียน การปรับสภาพแวดลอม และ

อาจารยรวมมือมากขึ้น เพื่อใหบัณฑิตที่จบออกไปมีคุณภาพ โดยไดกําหนดไวอยูในยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเรื่องการผลิตบัณฑิตซึ่งมีวิธีการเพื่อนําไปสูการแกปญหาผลการเรียน จัดใหมีการสัมนาอาจารยที่

สอนวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และภาษาอังกฤษ จัดสัมมนานักศึกษาที่จะมาชวยเปนพี่เล้ียง ให

นักศึกษามีการจัดทําโครงการประกวดยุทธศาสตรแกปญหานักศึกษาเรียนออน และศึกษาวิจัยเพื่อหาสาเหตุที่

แทจริงของปญหาผลการเรียน โดยมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1)  วางแผนรวมกับคณะในการสัมภาษณนักศึกษากลุมตัวอยางที่มีปญหาดานการเรียน เพื่อ

ศึกษาถึงสาเหตุของปญหา และแนวทางการแกไข  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในภาพรวม และนําเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ และที่ประชุมสภาวิชาการ 

2)  ตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแบบสํารวจเกี่ยวกับปญหาในการเรียนของนักศึกษา สําหรับการ

วิจัยสถาบัน เร่ือง พฤติกรรมการเรียน ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ

ปจจัยที่เกี่ยวของ   
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3) กําหนดนโยบายใหทุกคณะแตงตั้งคณะกรรมการดูแลนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียน ซึ่ง

ขณะนี้ทุกคณะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้แลว และอยูระหวางการประเมินผลการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการของแตละคณะ รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา 

4) จัดประชุมอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาเรียนออน เพื่อรวมกันหาแนวทางการชวยเหลือ

นักศึกษากลุมนี้ โดยไดดําเนินการจัดประชุมไปอยางตอเนื่อง 

3.1.5 การใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริม (ไมนอยกวา 17 กิจกรรม)  

มหาวิทยาลัยไดกําหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ใหนักศึกษาเขา

รวมกิจกรรมในระหวางที่นักศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย (ตั้งแตชั้นปที่ 1 - ปสุดทาย) ไมนอยกวา 17 กิจกรรม มี

จํานวนหนวยชั่วโมงที่เขารวมไมนอยกวา 100 หนวยชั่วโมง โครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรจําแนกไดดังนี้ 

1) กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกําหนดใหนักศึกษาเขารวมในลักษณะบังคับเลือก (Extra -

Curricular Activities Requirement) โดยวิทยาเขต/เขตการศึกษาเปนผูกําหนดกิจกรรมในลักษณะบังคับเลือก

ในแตละปการศึกษา  เชน กิจกรรมปฐมนิเทศสวนกลาง/คณะ กิจกรรมไหวครู/อบรมใหรูคุณครูบาอาจารย 

กิจกรรมอบรมจริยธรรม/คุณธรรม/จิตสํานึกสาธารณะ กิจกรรมปจฉิมนิเทศกสวนกลาง/คณะ กิจกรรมเชียร

มหาวิทยาลัย กิจกรรมรับนอง ฯลฯ 

2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกําหนดใหนักศึกษามีอิสระในการเลือกเขารวม (Extra-

Curricular Activities Free Elective) โดยกําหนดประเภทกิจกรรมไว 5 ประเภท ตามเปาหมายการบมเพาะ

นักศึกษา ไดแก กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย   กิจกรรม

เสริมทักษะทางสังคม วิชาการหรือวิชาชีพ และเสริมสรางสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเปนไทย  กิจกรรม

เสริมสรางความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเปนลูกพระบิดา เปนหนึ่งเดียวไมแยกวิทยาเขต/การศึกษา  

กิจกรรมเสริมสรางความเขาใจในพหุวัฒนธรรมความเปนประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และกิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาสุขภาพ  

3.1.6  โครงการเตรียมความพรอมดานวิชาการใหกับนักเรียนในจดุเสี่ยงภาคใต 
มหาวิทยาลัยไดรวมมอืกบัมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย (Thailand Cyber University : TCU) ในการ

เตรียมความรูใหกับนักเรียนใน 5 จังหวัดภาคใต โดยจัดการสอนแบบทางไกล การจัดทํา e-Courseware ไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจาก สกอ. 10 ลานบาท (ปงบประมาณ 2551 และ 6 ลานบาทในปงบประมาณ 2552) 

สําหรับปงบประมาณ 2551 ไดจัดการสอนเสริมใน 6 รายวชิา คือ เคม ีฟสิกส ชีววิทยา คณิตศาสตร ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษในวันเสารและอาทิตย ตั้งแตเดือนธันวาคม 2550-กันยายน 2551 จากหองเรียนตนทางที่

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ ไปสูหองเรียนปลายทาง 7 แหงในจังหวัดยะลา นราธวิาส สตูล และปตตาน ี  ไดจัดทํา    
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e-Courseware ในรายวชิาเคม ีฟสิกส ชวีวิทยา คณิตศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สําหรับปงบประมาณ 

2552 จะเริ่มดําเนินการในเดือนมกราคม 2552 

3.1.7 การปรบักลยุทธการรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับนักศึกษาโดยวธิีการตางๆ และไดปรับกลยทุธการรบันักศกึษา ผาน

วิธีการสอบตรงเพื่อใหมีสัดสวนของนักเรียนเรียนดี นักเรียนจากตางภูมิภาค นักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ 

และนักเรียนจากภาคใตที่มีความพรอมดานการเรียนในระดับอุดมศึกษาเขาสูระบบการสอบตรงเพิ่มขึ้น  ไดแก 

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี การคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือ การคัดเลือกนักเรียนในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสอบคัดเลือกนักเรียนในภาคใตโดยวิธีรับตรง โดยใชขอสอบของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

เพิ่มขอสอบเพื่อวัดความพรอมในการเรียนระดับอุดมศึกษา การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admission) การคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถพิเศษทางดานกีฬา 

การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม) จากการคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

รับผูที่ไมมีคะแนน O-NET และรับเพิ่มเติมสาขาที่รับนักศึกษาไดไมครบตามเปาหมาย จากกลยทุธการรับ

นักศึกษา ทําใหจํานวนนักศึกษายังคงเปนไปตามแผนที่กําหนด(เอกสารประกอบ : จาํนวนนักศึกษา) 

3.1.8  การประเมินระบบบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งตัว

บงชี้หนึ่งที่บอกระดับของคุณภาพได คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น

มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ซึ่งผลที่ไดจะนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตอไป โดยมีกระบวนการในการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) กอนเรียน (Entry Survey) เปนการสํารวจขอมูลทั่วไป ความคาดหวังในการพัฒนา

ศักยภาพตนเองซึ่งเปนผลจากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่เขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย 

เพื่อที่จะนําขอมูลไปใชประโยชนในระดับมหาวิทยาลัย จนถึงระดับสาขาวิชา สําหรับกําหนดกลยุทธและ

ดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการจัดการในระดับบัณฑิตศึกษา  

2) ระหวางเรียน (Intermediate Survey) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการตางๆ ที่

เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงงานบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากความ

คิดเห็น ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการตางๆ ของบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการประเมินตนเองดาน

ศักยภาพในการพัฒนาตนเองซึ่งเปนผลจากการเรียนการสอนในหลักสูตร 

3) กอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ตอกระบวนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตอการพัฒนาศักยภาพตนเอง ซึ่งเปนผลจากการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาตอสถาบัน 

3.2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ 

สกอ. โดยกําหนดมาตรการในการปรับปรุงหลักสูตร และขอความรวมมือจากคณะในการปรับปรุงหลักสูตรให
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เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. มีการจัดระบบติดตามความกาวหนาของการปรับปรุงหลักสูตรและ

รายงานที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภาวิชาการเปนระยะๆ รวมทั้งจัดทํา

ขอมูลหลักสูตร เพื่อทราบสถานภาพของแตละหลักสูตรและแจงใหคณะทราบเพื่อนําไปวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร โดยในปการศึกษา 2550  มีหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. รอยละ 73.98 

3.2.1 การปรบัปรุงรายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  
เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของรายวิชาที่จะมุงพฒันาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง 

มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล 

สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี มีคณุธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวฒันธรรม

ทั้งของไทย และประชาคมนานาชาต ิ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปน

อยางดีในการดําเนินการไดปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชา

ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซึ่งมีคณะทํางานที่ประกอบดวยตัวแทนจากทุกวทิยาเขต 

ดังนี้  

1) รายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการสําหรับนักศึกษาทุกคณะ ประกอบดวยรายวิชาภูมิ

ปญญาในการดําเนินชีวิต (Wisdom of Living) เร่ิมเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2551 โดยผูรับผิดชอบ

หลักคือ คณะศิลปศาสตร   รายวิชาสุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind) เร่ิมเปดสอนตั้งแตภาค

การศึกษาที่ 1/2551 โดยผูรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาทุกคณะ คือ คณะพยาบาล

ศาสตร (ยกเวนคณะแพทยศาสตร ซึ่งคณะรับผิดชอบเอง) แตในภาคการศึกษาที่ 2/2551 มหาวิทยาลัยโดย

คณะกรรมการจัดการศึกษาทั่วไป เปนผูรับผิดชอบหลักสําหรับวิทยาเขตหาดใหญ (ยกเวนคณะพยาบาล

ศาสตรและคณะแพทยศาสตร) และในภาคการศึกษาที่ 2 เปดสอนวิชานี้ในวิทยาเขตตรังและสุราษฎรธานี 

รายวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (Science, Technology and Society) เร่ิมเปดสอนตั้งแตภาค

การศึกษาที่ 1/2551 ที่วิทยาเขตหาดใหญโดยผูรับผิดชอบหลัก คือ คณะวิทยาศาสตร และในภาคการศึกษาที่ 

2/2551 เร่ิมเปดสอนที่วิทยาเขตสุราษฎรธานีและวิทยาเขตตรัง รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra curriculum) 

และวิชาภาษาอังกฤษ  

      2) สนับสนุนการจัดทําคูมือผูสอน/ตํารา/ส่ือการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยโดยประสานงานกับผูสอนในการจัดทําคูมือผูสอน/ตํารา/ส่ือการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป จัดทํา

คูมือผูสอน 2 รายวิชา คือ รายวิชาสุขภาวะกายและจิต และรายวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม รวมทั้ง

จัดสรรงบประมาณในการผลิตตํารา/ส่ือการสอนอิเล็คทรอนิกส สําหรับรายวิชารายวิชาสุขภาวะกายและจิต 

รายวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมและรายวิชาภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต ขณะนี้กําลังอยูระหวาง

การดําเนินการ สําหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปตามนโยบาย

มหาวิทยาลัย โดยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อติดตามดูแลการจัดรายวิชา

ศึกษาทั่วไปใหเปนไปอยางมีคุณภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดรายวิชาดังกลาว 
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3.2.2 พัฒนากรอบการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยใช TQA  
ดําเนินการในรูปคณะกรรมการพัฒนากรอบการประกันคุณภาพหลักสูตร จัดโครงการประชุมเร่ือง 

การใช TQA ในองคกรการศึกษา รวมทั้งเผยแพรขอมูลหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ประสานงานกับ

คณะและฝกอบรมบุคลากรของคณะ ในการดําเนินการรวบรวมขอมูลและกรอกขอมูลเพื่อจัดทําฐานขอมูล

หลักสูตรทุกปการศึกษา จัดทํา web ทุกปการศึกษา เพื่อเผยแพรขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. รวมทั้งโครงสรางหลักสูตรสูสาธารณะ ประชาสัมพันธ

หลักสูตรแกนักศึกษา และอาจารย ครู นักเรียนและผูปกครอง  ดําเนินการจัดทํา CD คูมือหลักสูตรของทุก

วิทยาเขต/เขตการศึกษา 

3.2.3 ใหความรวมมือดานวิชาการกับหนวยงานภายนอก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรวมกับกรมการสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จัดทําขอตกลงความ

รวมมือในการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการงานชางและผังเมือง สาขาการจัดการ

ระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และสาขาการจัดการการคลัง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการ

ปกครองสวนทองถิ่นและบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีความรูความสามารถนําไปปฏิบัติภารกิจใน

การจัดบริการสาธารณะ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพรอม

รองรับนโยบายการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดขึ้นตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ  โดย

ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการกลางในรูปพหุภาคี เพื่อใหการบริหารจัดการการเรียนการสอนเกิด

สัมฤทธิ์ผล จํานวน  2 ชุด ประกอบดวยบุคลากรของมหาวิทยาลัยและผูแทนทองถิ่น โดยชุดที่ 1 รับผิดชอบสาขาการ

จัดการงานชางและผังเมือง สาขาการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และชุดที่ 2 รับผิดชอบสาขาการ

จัดการการคลัง  โดยรับนักศึกษารุนแรก ในปการศึกษา 2551 สาขาการจัดการงานชางและผังเมือง  จํานวน 83 คน  

และเริ่มเปดดําเนินการสอนในเดือนกรกฎาคม 2551 

3.3 การพัฒนาคุณภาพอาจารย 

3.3.1 การพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย 
มหาวิทยาลัยไดจัดทําหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย โดยกําหนดนโยบาย ให

อาจารยใหมทุกคนเขารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการสอน โดยอบรมการสอนขั้นพื้นฐาน เปนเวลา 

1 สัปดาห  ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําหลักสูตร 3 เดือนสําหรับพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยใหม   ซึ่งจะ

เร่ิมใชในปการศึกษา 2552 โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาอุดมศึกษา จริยธรรมและจิตวิญญาณความ

เปนครู จิตวิทยาการศึกษา ทักษะการสอน การจัดทําแผนการสอน หลักการวัดและประเมินผล รวมทั้งการผลิต

ส่ือการสอน พัฒนาบทเรียนออนไลน การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  มีการสนับสนุนการผลิต

หนังสือ/ตํารา  โดยจัดสรรทุนผลิตหนังสือ/ตําราใหแกอาจารยทุกวิทยาเขตทุนละ 10,000-30,000 บาท  สนับ 

สนุนการผลิตสื่อ VCR/CAI  โดยจัดอบรมใหอาจารยทุกวิทยาเขตเกี่ยวกับการผลิตส่ือท่ีมีคุณภาพ ดําเนินการโดย

ศูนยส่ือการเรียนรู  ดําเนินการใหมีการประเมินการสอนของอาจารยและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา จัดทํา

แบบประเมินรายวิชา และแบบประเมินการสอนของอาจารย  กําหนดนโยบายใหมีการประเมินการสอนของ
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อาจารยทุกคน และประเมินรายวิชาทุกรายวิชาโดยนักศึกษา รวมถึงกําลังดําเนินการจัดทํามาตรฐานการ

ปฏิบัติงานดานการสอนของอาจารย 

3.3.2 การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย  
มหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายการเพิ่มวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกใหถึงระดับ รอยละ 50 

ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (โครงการเพิ่ม Ph.D.50%) ผลการดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่องทําให

จํานวนอาจารยมีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และ ณ มิถุนายน 2550 มีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกทั้งสิ้น 792 คน หรือรอยละ 41.69 ของอาจารยทั้งหมด 1,900 คน รวมท้ังการเขารวมโครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก ภายใตการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับสํานักพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ และทบวงมหาวิทยาลัย โดยโครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเปนทุนวิจัยเชิง

วิชาการ ที่เนนการสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสรางนักวิจัยที่มีความสามารถสูง มุงสนับสนุนการผลิต

งานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอกใหทันกับความตองการประเทศใน 25 ปขางหนา ปจจุบันมหาวิทยาลัยมี

บุคลากรที่ไดรับทุนในสาขาตางๆ  

3.3.3  นโยบายการอบรมอาจารยใหมใหมีจิตวิญญานความเปนครู  คณาจารยเปนบุคลากร

หลักในการขับเคล่ือนภารกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดจัดใหมี

โครงการพัฒนาทักษะการสอนสําหรับอาจารยขั้นพื้นฐานสําหรับอาจารยใหม  โดยเนนเรื่องปรัชญาอุดมศึกษา 

จริยธรรม และจิตวิญญาณความเปนครู นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะการสอนพื้นฐาน แผนการสอน และ

หลักการวัดผลและประเมินผล 

3.4 หนวยสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 
3.4.1 การพัฒนาศูนยสื่อการเรียนรู (e-Learning center)  
มหาวิทยาลัยไดพัฒนาและใหบริการระบบ e- Learning แบบครบวงจรเพื่อเปนเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนและสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และเพื่อใหมีการทํางานแบบบูรณาการในระบบการ

บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยควบคูกับการวิจัยและพัฒนา โดยศูนยส่ือการเรียนรูไดนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน (Learning Management system : LMS@PSU) 

เพื่อเปนระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย ใหบริการดาน e-Learning และเปน

ประโยชนในการเรียนรูของนักศึกษาทุกที่ ทุกเวลาตามความตองการและความสามารถในการเรียนรูของ

นักศึกษา โดยใหบริการ Interactive Distance Learning (IDL) รวมถึง Real time IDL สรางระบบสนับสนุน

การเรียนรูของนักศึกษาดวยการบันทึก Video การเรียนการสอนในชั่วโมงเรียน จัดทําเปน Video on-demand 

และขึ้นระบบ Server ของศูนยส่ือการเรียนรู  ใหบริการ Courseware on-demand โดยนําขึ้นระบบ Server 

ของศูนยส่ือการเรียนรู ใหบริการและสนับสนุนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ใหบริการดาน Multimedia tools, Content Builder, e-Courseware Builder รวมท้ังสนับสนุนการใช Learning 

in Thailand  (http://Learnings.in.th)  ในการเรียนการสอน การกําหนด Framework ของระบบ e–Learning รวมถึง

การศึกษาวิจัยและพัฒนา ประสานงานในเรื่อง Infrastructure กับหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดทํา website 
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ของศูนยส่ือการเรียนรู (http://elc.psu.ac.th) การจัดอบรมเพื่อสนับสนุนงานดาน e–Learning ของมหาวิทยาลัย

ใหแกอาจารยและบุคลากรเรื่องการใช LMS@PSU จัดโครงการ Best Practice การใช  e–Learning ใน

มหาวิทยาลัย จัดอบรมการใชโปรแกรม Adobe Presenter โปรแกรม  Captivate  และอบรม High Tech 

Teaching  เพื่อผลิตบทเรียนที่เปน Interactive ใหคําปรึกษา แนะนําการจัดทําส่ืออิเล็กทรอนิกส ตรวจสอบ

คุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  การจัดหาและรวบรวมเปนคลัง Open 

Courseware เพื่อสนับสนุนอาจารยสําหรับใชเปนแหลงประโยชนสําหรับการเรียนการสอน 

3.4.2 สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  
สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ทําหนาที่ในฐานะ “หอสมุดกลาง 

(Central Library)” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เปนแหลงรวมทรัพยากรสารสนเทศ

ทุกรูปแบบที่เปนปจจัยสําคัญในการเรียนการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เปนศูนยกลางในการ

ใหบริการสารสนเทศและการเรียนรูดวยตนเอทางวิชาการแกคณาจารย นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชน

ทั่วไป สามารถใหบริการสืบคนขอมูลไดอยางกวางขวาง ไรขอบเขต รวมท้ังเปนศูนยกลางการประสานงาน

บริการสารสนเทศทางวิชาการ กับแหลงสารสนเทศตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ มีการปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองตามความตองการของผูใชบริการใหไดมากที่สุด โดยพัฒนาระบบ

ที่สําคัญ ดังนี้  

1) การพัฒนาระบบหองสมุดไปสูหองสมุดดิจิทัล (Digital Library) ใหมีความพรอมในการ

ใหบริการผานระบบเครือขายตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงสารสนเทศใหกับ

ประชาคม ม.อ. สนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิจัย และ e-University โดยรวมมือกับศูนยคอมพิวเตอร

ในการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติใหสมบูรณ ครอบคลุมทุกงานของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ

อํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ และพัฒนาใหไดมาตรฐานสากล เนนการเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศ

ระหวางหองสมุดวิทยาเขตและหองสมุดอื่นๆ ในประเทศในรูปของสหรายการ (Union Catalog) เพิ่มศักยภาพ

ในการใหบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขาย โดยเนนสารสนเทศที่เปนเอกสารเนื้อหาเต็ม (full-

text) ใหบริการสื่อการสอนที่ผูใชสามารถศึกษา คนควาไดดวยตนเองมากขึ้น ดําเนินการพัฒนาสํานักทรัพยากร

การเรียนรูฯ เปนหองสมุดเกตเวย (Gateway Library) เนนการเขาถึงดวยเครื่องมือสืบคนสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ ใหจุดเขาถึงเดียว (One-Stop-Access Point) ไมวาสารสนเทศอยูในรูปแบบใดทั้งสารสนเทศที่มี

ในสํานักทรัพยากรการเรียนรู ฯ และสารสนเทศจากแหลงอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ โดยใชระบบ World Wide 

Web ของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ  [www.clib.psu.ac.th]  รวบรวมสื่อดิจิตอลที่เปนองค

ความรูของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU Knowledge Bank - วิทยานิพนธ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ขอสอบ) และองคความรูเกี่ยวกับทองถิ่นภาคใต  

2) พัฒนาระบบการใหบริการและสงเสริมใหสํานักทรัพยากรการเรียนรูฯ เปนแหลงการศึกษา 

คนควาและเรียนรูดวยตนเอง มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา   โดยใหการศึกษาแกผูใชบริการและการสงเสริมให

ผูใชมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรู
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ตลอดชีวิตใหกับนักศึกษา มีการดําเนินการหลายรูปแบบ ไดแก  การปฐมนิเทศการใชหองสมุดแกนักศึกษาใหม  

การแนะนําการใชหองสมุดแกอาจารย นักศึกษา ขาราชการ และลูกจาง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําคูมือ

ใหการศึกษากับผูใชในระบบออนไลนติดตั้งบน Web site ของสํานักทรัพยากรการเรียนรูฯ การประชาสัมพันธ

บริการและกิจกรรมของหองสมุดทุกชองทาง การจัดทําเอกสารเผยแพร ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ของสํานัก

ทรัพยากรการเรียนรูฯ  และการจัดนิทรรศการ การพัฒนาบริการใหมๆ ที่สนองตอบความตองการของผูใชใน

ลักษณะของบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Services) เพื่ออํานวยความสะดวกและชวยลดขั้นตอนในการใชบริการ 

การพัฒนาบริการเชิงรุกที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการเฉพาะกลุม รวมมือกับคณาจารยในการ

กระตุน/การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชทรัพยากรที่มีใหคุมคา รวมทั้งการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต

ใหกับนักศึกษา  การจัดกิจกรรม/บริการเสริมแกอาจารยในการสนับสนุนการทําวิจัย เชน บริการนําสงเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส  (E-Document Delivery Services)  อบรมการใชโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote 

เปนตน  การใหบริการวิชาการแกชุมชนในฐานะหองสมุดมหาวิทยาลัย/ศูนยกลางการเรียนรูของภาคใต 

3) พัฒนา/จัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อรองรับระบบสนับสนุนการ

ดําเนินงาน  การเผยแพรและการบริการสารสนเทศ พัฒนานวัตกรรม/ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ดําเนินงานและการใหบริการสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการดําเนินงาน/การ

ใหบริการ 

4) การบริหารจัดการ โดยพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากร 

รวมทั้งการสรางระบบแรงจูงใจใหกับบุคลากร การสรางเปาหมายรวมและสื่อสารใหบุคลากรทุกคนทราบและ

ตระหนักถึงเปาหมายขององคกรและมีคุณคารวม “ผูใชบริการสําคัญที่สุด” 

5) การพัฒนาระบบงาน นําระบบประกันคุณภาพและระบบบริหารความเสี่ยงมาใชขับ 

เคลื่อนอยางจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการใหบริการ ใชวงจร PDCA 

ขับเคลื่อนทั่วทั้งองคกร ใชระบบบริหารความเสี่ยงควบคุมปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายหรือสงผล

กระทบตอการดําเนินงาน มีระบบการตรวจสอบ/ประเมินทั้งระดับองคกรและระดับบุคคล การพัฒนาและสราง

วัฒนธรรมของสํานักใหมีภาพลักษณในการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  แหลงความรู

ที่มีคุณภาพ ใหความสําคัญกับลูกคา เอาใจใสลูกคา และมีจิตวิญญาณในการใหบริการ การพัฒนา การรักษา

และธํารงเครือขายความรวมมือเดิมที่มีความเขมแข็ง เชน PULINET และ ThaiLIS เพื่อใหมีการใชทรัพยากร

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4.3 การปรบัปรุงโครงสรางงานทะเบียนกลาง 
 การพัฒนางานทะเบียนกลางเใหเปนหนวยงานที่มีความคลองตัวสูง  และเปนหนวยงานสนับสนุน

ที่สามารถรองรับภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการดําเนินงานเชิงวิชาการและการวิเคราะหขอมูลที่

เกี่ยวของนําไปสูการวิจัยเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยใชเทคโนโลยีและระบบงานที่

ทันสมัยในการดําเนินงานและประสานการจัดการ และเพื่อใหบุคลากรมีโอกาสพัฒนา มีความกาวหนา และ

เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  การปรับฐานะองคกรฐานะของงานทะเบียนกลางเพื่อใหภารกิจของสํานัก
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ทะเบียนและประมวลผลครอบคลุมทุกดานที่เกี่ยวของกับนักศึกษา ตั้งแตรับเขาจนพนสภาพการเปนนักศึกษา 

การวิเคราะหระบบโครงสรางใหมไดรวมงานรับนักศึกษาเขาเปนสวนหนึ่งของโครงสราง   โดยที่คณะกรรมการ

ทบวงมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2539 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบให

บรรจุโครงการจัดตั้งสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)  แตเนื่องจากชวงที่มหาวิทยาลัยกําลังจะเสนอโครงการดังกลาว 

ในป 2540 เปนชวงที่ประเทศไทยประสบปญหาทางเศรษฐกิจ  ทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาในปจจุบัน)  จึงใหชะลอการเสนอจัดตั้งหนวยงานใหมออกไปกอน  

 ทีมบริหาร ไดมีการทบทวนและดําเนินการในเรื่องใหม  โดยเสนอเรื่องเขาสูที่ประชุมคณบดี ใน

คราวประชุมคณบดีที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2551 ที่ประชุมมีมติใหความเห็นวาหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม 

ตองเปนหนวยงานที่สามารถดูแลงานในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยได โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพรองรับและสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดทั้ง 5 วิทยาเขต  ทั้งนี้ไดมอบหมายใหผูเกี่ยวของกับการ

จัดตั้งสํานักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการศึกษาเพิ่มเติมในขอบเขตงานและโครงสราง ซึ่งตอมาไดมีการ

เสนอตอที่ประชุมทีมบริหาร เมื่อ 10 ก.ค. 2551 และ 20 ก.พ. 2552  สําหรับโครงสรางการแบงสวนงานแบงเปน 4 

ฝาย ไดแก ฝายรับเขาศึกษา ฝายทะเบียนการศึกษา ฝายประมวลผลและสําเร็จการศึกษา และฝายอํานวยการ 

ซึ่งไดมีการกําหนดขอบเขตงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล ใหมีความรับผิดชอบใน 2 สวน คือ ภาพ

กลางของมหาวิทยาลัย ไดแก การรับเขานักศึกษา การกําหนดและการปรับปรุงระเบียบวาดวยการศึกษาระดับ

ตางๆ การเสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตร จัดทําปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร จัดทํารายนาม

ผูสําเร็จการศึกษา จัดทําทะเบียนรายชื่อและที่อยูบัณฑิต  ตรวจสอบคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษา ครุยและเข็ม

วิทยฐานะ การกําหนดสีประจําคณะตางๆ และงานในความรับผิดชอบของวิทยาเขตหาดใหญ ไดแก ประวัติ

นักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดตารางเรียน-ตารางสอบ การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบการ

สําเร็จการศึกษา  ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาทบทวนของทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 
4. ระบบวิทยาเขต 
 รูปธรรมที่ชัดเจนของ PSU System จะสะทอนใหเกิดความคลองตัวในโครงสรางและการบริหาร

จัดการวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย  โดยรูปแบบของระบบที่กอใหเกิดความเชื่อมโยงและความเปนเครือขายของ

วิทยาเขต   จะทําใหวิทยาเขตสามารถใชศักยภาพเพื่อการพัฒนางานและกระจายโอกาสการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  รูปแบบการบริหารหลายวิทยาเขต  จะเอื้อใหเกิดเครือขายความ

เชื่อมโยงทางวิชาการ    ความสัมพันธเชิงระบบที่เปนรากฐานของการพัฒนางานวิชาการดานตางๆ ได

หลากหลายมิติ   สามารถประสานใชความเชี่ยวชาญและรากฐานวิชาการที่เขมแข็งตามจุดเนนของแตละวิทยา

เขตมาบูรณาการ เพื่อพัฒนางานสหสาขาวิชาที่เอื้อประโยชนตอการนําไปประยุกตใชจริง และหรือสามารถ

เสนอแนะวิธีการแกปญหาทองถิ่นที่ใชทรัพยากรที่มีอยูในตางวิทยาเขตไดรวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง

ในรอบ 3 ป มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในสวนที่สําคัญๆ ดังนี้ 
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4.1 นโยบายการบริหารกลาง 
 การบริหารงานตามรูปแบบ PSU System นี้ เปนรูปแบบของการวางแผนการพัฒนาภายใตสภา

มหาวิทยาลัยเดียวกัน  ซึ่งขอแนะนําหรือมติสภามหาวิทยาลัยจะนําไปสูการปฏิบัติที่จะกอใหเกิดความเปน

เอกภาพในการวางแผนและพัฒนาภายในระบบ โดยมีนโยบายการบริหารหลายๆ ประเด็นที่เปน core 

functions   รวมของระบบที่ทุกวิทยาเขตมีแนวปฏิบัติที่เปนแบบอยางเดียวกัน  เปนภาพลักษณของสงขลา

นครินทรหรือบรรทัดฐานแนวปฏิบัติที่เปนหนึ่งเดียวกัน เชน 

 1) การพัฒนาวิทยาเขตแตละแหง จะตองมีเอกลักษณเพื่อใหการวางตําแหนงเชิงยุทธศาสตร

ที่วิทยาเขตแตละแหงจะยืนหยัด และดํารงอยูอยางมั่นคงในอนาคต  ซึ่งนโยบายกลางในเรื่องดังกลาวให

มหาวิทยาลัยทบทวนโครงสรางของเขตการศึกษา  วาจะไปมุงสูความเปนเลิศทางดานใด โดยใหเสนอแผน

แมบทการพัฒนาเขตการศึกษาทั้งระบบตอสภามหาวิทยาลัยกอนนําเสนอขอเปดหลักสูตร สําหรับหลักสูตรที่

จะเปดสอนตอไปน้ัน ควรหา nich เพื่อใหการเปดหลักสูตรของวิทยาเขตที่ไมซ้ําหรือแขงขันกับสถาบันการศึกษา

อื่นที่ดําเนินการอยูแลว (สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 288 (3/2549) เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 49 ) 

2) การสงเสริมการบริหารงานแบบรวมศูนยในวิทยาเขตใหม ทั้ง 3 แหงเพื่อพัฒนาใหเกิด

ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางสูงสุด ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกําแพงระหวางหนวยงาน ซึ่ง

นโยบายการบริหารแบบรวมศูนยไดมีการนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสมของแตละแหง โดยมีทั้งลักษณะ

ที่เปนการบริหารแบบรวมศูนยที่สวนกลางทั้งหมด และการรวมศูนยการบริหารแบบกระจาย  บางขั้นตอน

กระบวนการไปที่หนวยงานเพื่อกอใหเกิดความรูสึกถึงความรวดเร็วในการสนองตอบตอการใหบริการ 

 3) ระบบวิทยาเขตควรเชื่อมโยงไปสูทิศทางการบริหารเกิดสํานึกรวมที่มุงความเปนหนึ่งเดียว     

ทั้ง 5 วิทยาเขต จะตองมีความรูสึกเปนหนึ่งเดียว รวมถึง คุณคารวม Core Value ที่บมเพาะใหบุคลากรทั้ง 5  

วิทยาเขตเปนผูมีจิตสํานึกสาธารณะ มีทักษะชีวิตความเปนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจใน

สถาบัน และความเปนลูกพระบิดาเพื่อสรางองคกรใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 การรวมกันขับเคลื่อนนโยบายการบริหารกลาง เพื่อใหเกิดรูปธรรมในการดําเนินงาน  และ

ความมีสวนรวมในการบริหารจากทุกวิทยาเขต   ไดใชรูปแบบของการประชุมปรึกษาหารือรวมกันในทีมบริหาร

มหาวิทยาลัยทุกๆ ฝายอยางพรอมเพียงกันในลักษณะการประชุม workshop  ซึ่งทําใหระบบการบริหารงาน  

และการตัดสินใจเปนไปอยางรัดกุมมากที่สุด 

4.2 แผนยุทธศาสตรเฉพาะของวิทยาเขต 
 4.2.1 Flagship การพัฒนาวิทยาเขตตรัง   
 การพัฒนาวิทยาเขตตรัง   มุงเนนการพัฒนาสาขาวิชาที่ เปดสอนไปสูการเปน Bilingual 

Programs และพัฒนาสาขาที่มีความพรอมในหลักสูตรการเปนหลักสูตรนานาชาติ  ไดแก หลักสูตรระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี  (AIS) ควบคูกับการพยายามจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาดานการบัญชีของจังหวัดตรัง เพื่อ

สรางประสบการณใหอาจารยและฝกงานนักศึกษา และนําไปสูการสรางหลักสูตร Cooperative Program  
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การดําเนินงานบริหารงานวิทยาเขต   วิทยาเขตตรังไดดําเนินนโยบาย ทิศทางการพัฒนาวิทยา

เขตไปตาม Flagship การพัฒนาวิทยาเขตตรังในสภาพการดําเนินงานและบริหารไปสูจุดที่เปนตําแหนงการ

พัฒนา  และไดพยายามวางมาตรการและการสนับสนุนผลักดันเชิงระบบเพื่อไปสูความสําเร็จ  เชน การพัฒนา

ใหศาสตรทางดานสารสนเทศบัญชีมีความโดดเดนและเปนผูนํา  รวมทั้งการพัฒนา Bilingual เพื่อสราง

สมรรถนะสากล เปนตน โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 

 1) การบริหารงานในชวงที่ผานมาไดเนนแผนในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายอาจารยผูสอน

และบุคลากรสายสนับสนุน โดยเฉพาะการเพิ่มวุฒิการศึกษา และการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ และจะเกิด

สัมฤทธิ์ผลเชิงรูปธรรมใน 2-3 ปขางหนา  

2)  วิทยาเขตกําลังมีนโยบายการเพิ่มคณะสถาปตยกรรมศาสตรที่ตรังอีกคณะหนึ่ง   ในขณะนี้

เขตการศึกษาตรังมีเพียงคณะเดียว ขณะนี้อยูระหวางเตรียมการและจะเสนอขอจัดตั้งในชวงการปรับแผน ฯ 10   

3) วิทยาเขตกําลังเรงสรางเสริมศักยภาพในการรองรับงานดานกิจกรรมนักศึกษา มีแผน

กิจกรรมนักศึกษาและการปฏิรูปกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการสรางสวัสดิการ สภาพความเปนอยูดานหอพัก 

และยานพาหนะเพื่อใหนักศึกษาสามารถดํารง/การใชชีวิตภายในวิทยาเขต 
4.2.2 Flagship การพัฒนาวิทยาเขตสุราษฎรธานี  
การพัฒนาวิทยาเขตสุราษฎรธานี มุงเนนการพัฒนาการผลิตบัณฑิต General Engineering / 

Engineering Management เพื่อสรางจุดสนใจในสาขาวิชาใหมๆ หรือโดยนําสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร 

จากวิทยาเขตตาง ๆ ไปเปดสอน เพื่อเปนการดึงดูดใหนักศึกษาเขามาเรียนเพิ่มมากขึ้น เกิดวิถีชีวิตของ

อุดมศึกษาขึ้นภายในวิทยาเขต กับพัฒนาใหมีหลักสูตร Bilingual ในป 2554 และเปนฐานในการพัฒนาสูการ

เปน International Programs นอกจากนี้ใหความสําคัญกับการบริหารการรับนักศึกษาใหไดตามเปาหมาย ทั้ง

ในลักษณะการรวมกลุมสาขาวิชาไมใหปลีกยอยเกินไป   

การดําเนินงานบริหารวิทยาเขต พบวา โครงสรางวิชาการของคณะมีศาสตรที่ใกลเคียงกัน ทําให

เกิดความซ้ําซอนในการเปดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังโครงสรางบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยจึงไดมีการปรับโครงสรางทางวิชาการและโครงสรางบุคลากรใหมีความชัดเจน ไมมีความซ้ําซอน 

และเติมเต็มระบบสนับสนุนงานดานตาง ๆ เชนระบบอาคารศูนยปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร เพื่อให

สามารถรองรับการพัฒนาไดอยางเต็มที่ โดยการปรับโครงสรางในวิทยาเขตสุราษฎรธานี มีสาระสําคัญดังนี้  

1) จัดกลุมศาสตรใหมพรอมปรับเปล่ียนชื่อคณะใหม  (ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ลงวันที่ 25 มิ.ย.51) คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ประกอบดวยศาสตรทางดานภาษา สังคม และการ

บริหาร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประกอบดวยศาสตรทางดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการอุตสาหกรรม  

2)  คณบดี  ทําหนาที่บริหารวิชาการเพียงอยางเดียว (Academic Dean) เพื่อพัฒนางาน

วิชาการใหเขมแข็ง ทั้งงานการเรียนการสอนและการวิจัยที่มาของคณบดีมาจากการแตงตั้ง  โดยคําแนะนําของ

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎรธานี   และมีวาระการดํารงตําแหนงเปนไปตามวาระของรองอธิการบดีวิทยา

เขตสุราษฎรธานี  
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3) คณบดี รองอธิการบดีวิทยาเขต และรองอธิการบดีฝายวิชาการวิทยาเขตเปนทีมงาน

เดียวกัน กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน การบริหารงานวิชาการ   กําหนดใหมี

คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต รับผิดชอบดูแลงานวิชาการของวิทยาเขต  โดยไมมีคณะกรรมการวิชาการ

ประจําคณะ 

4) การรวมศูนยบริการตาง ๆ ไวที่วิทยาเขตสุราษฎรธานี จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดและ

ประหยัดทรัพยากรในการดําเนินงาน การเงิน การบริหารเงินรายไดใหรวมไวที่วิทยาเขต และจัดสรรใหคณะ/

หนวยงานตาง ๆ ตามภาระงาน  

5) การใชระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย ไวที่สวนกลางของวิทยาเขต เพื่อใหเกิดความ

เบ็ดเสร็จ ลดขั้นตอน และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในระยะแรกเริ่มนี้ ยังคงมีประเด็นปญหาอยูบาง เนื่องจาก

รูปแบบการดําเนินงานแบบรวมศูนยที่ตองใชอํานาจการตัดสินใจบางเรื่อง ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนยังไมคุน

ชินกับการที่ตองตัดสินใจที่เบ็ดเสร็จในวิทยาเขตเองมากนัก 

6) ประเด็นที่ปญหาที่วิทยาเขตประสบ และมหาวิทยาลัยใหความสําคัญมาโดยตลอด คือ

ปญหาความไมพรอมดานสาธารณูปโภค ซึ่งมหาวิทยาลัยไดขอผูเชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตรใหชวยทํา

การวิเคราะหระบบสาธารณูปโภค และจัดทําแผนแมบทการปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนระบบไวแลว 
4.2.3 Flagship การพัฒนาวิทยาเขตภูเก็ต  

 การพัฒนาวิทยาเขตภูเก็ต มุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็งของศาสตรดานการบริการและ

การทองเที่ยว โดยใชภาษาเปนตัวขับเคลื่อน และมีเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเปนตัวเรงและสราง

สภาวะสมดุลยของ Flagship ซึ่งแนวทางการดําเนินงานจะมีการแยกสวนของ Hospitality hotel-tourism 

Management กับ International language  &  International study ออกจากกันทุกสาขาวิชา มุงสูหลักสูตร

นานาชาติ เพื่อยกระดับวิทยาเขตภูเก็ตไปสูการเปน วิทยาเขตนานาชาติ (International Campus) 

 การดําเนินงานบริหารวิทยาเขตภูเก็ต  ในภาพรวมมหาวิทยาลัยไดเร่ิมพัฒนาและวางระบบ

เพื่อการกาวสูการเปนวิทยาเขตนานาชาติ โดยปรับระบบเอกสารสํานักงานใหเปนระบบ 2 ภาษาเพื่อใหอาจารย

และบุคลากรชาวตางประเทศ และนักศึกษาตางชาติ ไดเขาใจกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของวิทยาเขต 

ซึ่งจะพยายามใหครอบคลุมถึงหนังสือสัญญาตางๆ ดวย  นอกจากนี้ ในแงศักยภาพของบุคลากร ไดพยายาม

ใหบุคลากรทุกตําแหนงมีการเทียบสอบความรูและการใชภาษาอังกฤษจากระดับที่แตกตางกัน ควบคูกับมี

ระบบจูงใจ เพื่อใหมีการพัฒนาสูการใชงานไดจริง อยางตอเนื่อง  

 งานที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องอีกประเด็นหนึ่งอันเนื่องมาจากการปรับบริบท การเรียนการ

สอนออกจาก วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ซึ่งมีการระดมความเห็นรวมจากหลายภาคสวนเพื่อใหมีเปาหมายการ

ดําเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น  

 แนวคิดในการพัฒนาวิทยาเขตภูเก็ตที่เร่ิมขับเคลื่อนออกมาเมื่อไมนานมานี้ คือแนวคิดการ

บริหารหนวยงานในกํากับ ซึ่งมหาวิทยาลัยกําลังเรงศึกษารายละเอียดขอดี และผลกระทบเพื่อวา หากเปน

รูปแบบที่จะผลักดันวิทยาเขตภูเก็ตสูความเปนเลิศไดจริงจะไดเรงนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน ตอไป 
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 4.2.4 แผนพัฒนาวิทยาเขตปตตานี 
 มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําแผนพัฒนาฯ วิทยาเขตปตตานี ที่เนนการเปดมุมมองในลักษณะ 

Outside-in โดยประมวลภาพประเด็นในการพัฒนาจาก ทั้งนโยบายรัฐบาล และจากรายงานคณะกรรมการ

อิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ มาเปนฐานในการวางแผนเพื่อให เปนระบบท่ีสามารถสรางความเปน

เอกภาพเชิงนโยบายการพัฒนาและตอบสนองการแกปญหาในภาพรวม โดยสามารถใชการพัฒนาศักยภาพ

จากมิติภายใน สนองสูความสําเร็จในมิติภายนอกอยางลงตัว และสอดคลองกับทิศทางการแกปญหาพื้นที่ใน

หลาย ๆ ภาคสวน  โดยองคประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนาใน 5 ดาน โดยทั้งหมดจะมุงพัฒนาเพื่อสนอง

ตอการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชุมชน สังคม อยางเปดกวางและกระจายโอกาสใหสามารถเขาถึงอยาง

หลากหลาย โดยการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 

  1) ปฏิรูปการศึกษาในระดับพื้นที่   โดยมุงสรางใหวิทยาเขตปตตานีมีการพัฒนาศาสตรแขนง

ตาง ๆ ใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อใหสามารถนําไปสูการแกปญหาและสรางรูปแบบการพัฒนาเชิง

บูรณาการ  เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให นักศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา ในพื้นที่สามารถเขาสูระบบอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นควบคูกับการเนนการผลิตครูที่มีความรู

ความสามารถ และเขาใจสภาพปญหาในพื้นที่ และการมุงพัฒนาศักยภาพครูผูสอนเดิมทั้งครูตาดีกา ครู

ปอเนาะ และครูประจําการในพื้นที่  

 2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรม  โดยมุงใหสังคมสามารถดํารง

รูปแบบการอยูรวมกันในพื้นที่ ที่มีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติและศาสนาไดอยางสงบสุข 

โดยสนับสนุนใหวิทยาเขตผลิตบุคลากรทางดานการพยาบาลและสาธารณสุขที่มีความรูความสามารถ และ

เขาใจการประยุกตใชวิชาการใหสอดคลองกับแตละวิถีวัฒนธรรม การผลิตนักรัฐศาสตรและการปกครอง และ

การถายทอดบริการวิชาการ ในจุดเนนที่เขาใจสภาพปญหา และสามารถสรางสมานฉันทในระดับพื้นที่ รวมทั้ง

พัฒนาศูนยการศึกษาอิสลาม ใหเกิดในลักษณะศูนยกลางโรงเรียนตนแบบอิสลามศึกษา โดยใชศักยภาพของ

วิทยาลัยอิสลามศึกษาควบคูกับการพัฒนาไปสูการจัดการศึกษาในระดับนานาชาติโดยเฉพาะ Islamics 

Perspective Development 

 3)  การบมเพาะสังคมและนักศึกษา   มุงเนนการสอดแทรกทัศนคติ และการดํารงอยูรวมกัน

ในสังคมและภูมิพื้นฐานทางปญญา ในกิจกรรมที่เปนวิถีชีวิตประจําวันปกติ และเสริมสรางความเขมแข็งใหักับ

ชุมชน สังคม การสรางมูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาทองถิ่น ควบคูกับทัศนคติทางสังคม  รวมกับหนวยงาน

ภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน ที่เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนองตอบ

ตอการดํารงอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

 4) การใชทรัพยากรอยางทรงคุณคา  โดยมุงใหเกิดระบบที่สนับสนุนและนําไปสูการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับพื้นที่ภาคใต จัดโครงสรางวิชาการภายในวิทยาเขตปตตานี

เพื่อใหสามารถพัฒนาศาสตรทางดานเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตรการ

อาหารและโภชนาการ เพื่อการสนองตอบตอการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว 
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 5) การเพิ่มความเชื่อมั่นเชิงพื้นที่  โดยมุงสรางหรือกอรูประบบสังคมที่มีส่ิงดึงดูดใหประชาชน

ยังคงอยูในพื้นที่ พรอมทั้งสรางโอกาส/แรงจูงใจใหเกิดการเคลื่อนยายเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ไดบางสวน

พัฒนาศักยภาพและความพรอมภายใน ใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสอดสอง ดูแล ความสงบและ

ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในวิทยาเขตได  เพื่อใหสามารถแบงเบาภาระของฝายปกครองไดในระดับหนึ่ง 

ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตปตตานี เพื่อสอดสองดูแล และเพื่อปองกันไมใหเกิด

เหตุการณไมพึงประสงคขึ้นในพื้นที่ 

4.3 ความรวมมือระหวางวิทยาเขต 
หลักการในการบริหารระบบวิทยาเขตจะมีนโยบายการบริหารหลายๆ ประเด็นที่เปน core 

functions  รวมของระบบที่ทุกวิทยาเขตมีแนวปฏิบัติที่เปนแบบอยางเดียวกันเปนภาพลักษณของสงขลา

นครินทรหรือบรรทัดฐานแนวปฏิบัติที่เปนหนึ่งเดียวกัน  การพัฒนารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระหวางวิทยา

เขตดวยความประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการ functions งานที่รวดเร็ว ประหยัด มีประสิทธิภาพและ

ลดชองวางปญหาอันเกิดจากการกระจายตัวของพื้นที่วิทยาเขตที่อยูหางกัน ในขณะเดียวกันวิทยาเขตแตละ

แหง  จะตองมีเอกลักษณเพื่อใหการวางตําแหนงเชิงยุทธศาสตรที่วิทยาเขตแตละแหงจะยืนหยัด     และดํารง

อยูอยางมั่นคงในอนาคต และความรวมมือรวมใจระหวางวิทยาเขต  เหลานี้เปนบริบทในการบริหารระบบวิทยา

เขตของมหาวิทยาลัย    ใหกาวยางไดตามปณิธานที่กําหนดไว 

 การใชประโยชนจากการเปนมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต รูปแบบของเครือขายที่สามารถนําจุด

แข็งจากวิทยาเขตหนึ่งไปมอบใหกับอีกวิทยาเขตหนึ่งในเรื่องความรวมมือตางๆ หรือการขยายการสรางโอกาส

ทางการศึกษาดวยฐานโครงสรางความเปนวิทยาเขต และในที่สุดจะนําไปสูความรูสึกที่เปนมหาวิทยาลัย

เดียวกัน และจะเกิดความมั่นคงในเชิงความรูสึกระยะยาว มีความผูกพันกัน พรอมท้ังมีการกอสรางพระบรมรา

ชานุสาวรียพระบรมราชชนก เพื่อเปนสัญลักษณแหงสงขลานครินทร และเปนศูนยรวมใจของนักศึกษา/

บุคลากร ในทุกวิทยาเขตใหม นอกจากนี้รูปแบบความรวมมือระหวางวิทยาเขตในลักษณะตาง ๆ สรุปไดดังนี้  

 4.3.1  ดานการเปดหลักสูตรในตางวิทยาเขต ไดมีการดําเนินการอยางหลากหลาย คือ 

 1) การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาศึกษาศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชน คณะ

ศึกษาศาสตร ที่วิทยาเขตสุราษฏรธานี  

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม คณะการจัดการ

ส่ิงแวดลอม ณ วิทยาเขตสุราษฎรธานี  โดยเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2552 เปนตนไป  ปจจุบันอยู

ระหวางการรับสมัคร  

3) โครงการความรวมมือระหวางวิทยาเขตสุราษฎรธานีกับคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อ

พัฒนาการเปดหลักสูตรดาน Engineering Management รองรับความตองการของตลาดงานในกลุม SMEs  

ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการหารือและวางแผนเพื่อดําเนินการเปดหลักสูตรดังกลาว  

4) การนําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปเปดสอน  ณ   

วิทยาเขตสุราษฎรธานี ซึ่งเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2550  



สวนที่ 3 : รายงานผลงานที่สําคัญในชวง มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2552 

รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มิ.ย. 2549 - พ.ค. 2552)  

 

-57- 

 5) ความรวมมือเพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและ

วิสาหกิจ โดยคณะศิลปศาสตร  และคณะวิทยาการจัดการกับวิทยาเขตตรัง ซึ่งมีเปาหมายรับนักศึกษาในป 

2553 

 4.3.2 ดานการเรียนการสอน ไดดําเนินการความรวมมือประกอบดวยกิจกรรมอาทิ   

1) ใหมี International college มี base site E – Learning Resource รวมกัน  

2) ใหมีการเรียน Summer cross campus  สนับสนุนใหอาจารยสอน cross ระหวางวิทยาเขต/

เขตการศึกษา สนับสนุน Off–Campus programs, Tele–classrooms,  Program 2 + 2 Inter–Campuses   

3) ใหนักศึกษาทํา Lab ชวง Summer, Off campus 

4) จัดระบบ junior college และใหมี student exchange ระหวางวิทยาเขต มีการปรับระบบ

เพื่อรองรับการลงทะเบียนทุกวิทยาเขตลงทะเบียนรายวิชาของทุกวิทยาเขต  

4.3.3 ดานวิจัยและบัณฑิตศึกษา เนนหนักไปที่การสนับสนุนวิจัยรวมระหวางวิทยาเขต 

สนับสนุนอาจารยวิทยาเขตใหมใหศึกษาปริญญาเอกที่ ม.อ. Co–advisors cross campuses Joint 

publication cross campuses นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทํา Lab cross campuses  

 4.3.4 ดานกิจการนักศึกษา ไดมีนโยบายรวมทั้ง 5 วิทยาเขต สนับสนุนใหผูนํานักศึกษาทั้ง 5 

วิทยาเขต/เขตการศึกษาทํางานรวมกัน สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษารวม 5 วิทยาเขต กําหนดมาตรฐานระเบียบ /

วินัย เปนมาตรฐานเดียวกัน มีพระอนุสาวรียเปนที่ยึดเหนี่ยวครบทั้ง 5 วิทยาเขต มีกรรมการกิจการนักศึกษา

รวม 5 วิทยาเขต มีระบบ MIS กิจการนักศึกษารวม 5 วิทยาเขต และมีการจัดการความรูรวม 5 วิทยาเขต 

นอกจากนี้ทีมบริหารไดระดมความคิดจากผูเกี่ยวของกับงานดานกิจการนักศึกษาของทุกวิทยาเขตและเขต

การศึกษา เพื่อหาระบบการบมเพาะคนดี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกเพื่อสังคม 

 4.3.5 ดานวิเทศสัมพันธ ไดเปดโอกาสใหทุกวิทยาเขตสามารถไปศึกษาตางประเทศได และให

ความสําคัญเปนลําดับตนๆลงที่เขตการศึกษาใหม 

 4.3.6 ดานบริการวิชาการ   หลักการคือ รวมขีดความสามารถการใหบริการ share strength   

5  วิทยาเขต เพื่อรับงานบริการวิชาการ มีฐานขอมูล (รวม) expertise บุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต และทั้ง 5 วิทยา

เขตทําหนาที่เปน one–stop service 

 4.3.7 ดานบริหารจัดการ  ในปจจุบันมีการประชุมที่ไดเรียนรูรวมกัน ไดแก การประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ประชุมสภาวิชาการ ประชุมคณบดี ประชุม ค.บ.ม. และประชุมกรรมการคุณภาพ โดยมีการ

ดําเนินการ ดังนี้ จัดระบบ mentor cross campuses มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางวิทยาเขต In – house 

training สายสนับสนุน  มี Softwares รวม / ฐานขอมูลรวม  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรรวมทั้ง 5 วิทยาเขต  

หนวยงานกลางให priority การสนับสนุนในวิทยาเขต / เขตการศึกษาที่ออนแอ   หมุนเวียนการประชุมคณบดี / 

ค.บ.ม. ไปยังวิทยาเขต/เขตการศึกษาอยางทั่วถึง และอธิการบดี / รองอธิการบดี เยี่ยมเยือนพื้นที่วิทยาเขต

เพิ่มขึ้น 
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 4.3.8 ดานงบประมาณ หลักการ คือ ความเทาเทียมในการจัดสรรทรัพยากร  ไดแก จัดลําดับ

ความสําคัญของการจัดสรรทรัพยากรไปที่จุดที่ขาดแคลน  ใหเงินกูปลอดดอกเบี้ยจากเงินออมของวิทยาเขตที่

เขมแข็ง  ใหงบประมาณสวนกลางดูแลเขตการศึกษาใหมมากขึ้น และขยับงบดําเนินการตอหัวของเขต

การศึกษาใหมใหทันสาขาที่ well established  

 4.3.9 ระบบโครงสรางพื้นฐาน  เปนการวางฐานการพัฒนาและขยายตัวดวยความเทาเทียมกัน

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใหมีการศึกษาสถานภาพของระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปการ

ในแตละวิทยาเขต/เขตการศึกษา ทั้งในวิทยาเขตหาดใหญ วิทยาเขตปตตานี และเขตการศึกษาทั้ง 3 แหงคือ 

ภูเก็ต สุราษฎรธานี และตรัง ในลักษณะขอเสนอดานเทคนิค เพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ

สาธารณูปการ  เพื่อใหแตละวิทยาเขต/เขตการศึกษาสามารถใชศักยภาพสําหรับรองรับการพัฒนาวิทยาเขต/

เขตการศึกษาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 ภายใตระบบการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต  ที่พบวาแตละวิทยาเขต  มีบทบาท

เปนทั้งแหลงผลิตบัณฑิต และบริบทของการเปนศูนยกลางทางวิชาการระดับสูงของภูมิภาค อันเปรียบเสมือน

การเปนมหาวิทยาลัยยอย มีการวางตําแหนงการกระจายที่ตั้งในพื้นที่ตางๆ ของภาคใตอยางครอบคลุมเปน

เครือขาย มีความเปนเอกภาพในมุมมองของการกระจายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ภายใตระบบ

การบริหารหลายวิทยาเขตแตมีจุดมุงหมายรวมเดียวกัน  และความเปนเครือขายของวิทยาเขต จะสราง

ความสัมพันธเชิงระบบ    เปนรากฐานของการพัฒนางานวิชาการดานตางๆ ไดหลากหลายมิติ  สราง/ประสานใช

ความเชี่ยวชาญ    และรากฐานวิชาการที่เขมแข็งตามจุดเนนของแตละวิทยาเขต/เขตการศึกษา มาบูรณาการเพื่อ

พัฒนางานสหสาขาวิชาที่เอื้อประโยชนตอการนําไปประยุกตใชจริง    

4.4  การเขาไปรวมการแกปญหากับวิทยาเขตปตตานีอยางใกลชิด 
4.4.1 นําขอแนะนําหรือนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติเพื่อรวมการแกปญหากับ

วิทยาเขตปตตานี ประกอบดวยกิจกรรม  

 1) การเพิ่มคุณวุฒิอุสตาซที่จบจากตางประเทศ จะทํา 2 รูปแบบคือ (ก) การจัดโครงการ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ (ข) การศึกษาตอระดับปริญญาโท โดยคณะศึกษาศาสตร ซึ่งที่ผานมา

ไดดําเนินการภายใตโครงการ “ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู”  และนําเสนอ ทปอ. เพื่อเชิญชวนให

มหาวิทยาลัยตางๆ รวมดําเนินการ 

 2) การอบรมครูตาดีกา ที่เนนอบรมทักษะและเทคโนโลยีการสอนระยะสั้น และใหครูมีโอกาส

ไดสัมผัสกับวัฒนธรรมนอกพื้นที่ดวย มีทัศนศึกษาแทรกในหลักสูตรดวย  

 3) การจัดอบรมคายเยาวชนฤดูรอน เปนการสนับสนุนใหนักศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย 

จัดทําคายฤดูรอน โดยการนําเยาวชนจากพื้นที่ไปจัดคายดูแล หลักการดูแลคือดูแลเยาวชนจากพื้นที่ทุกศาสนา 

ซึ่งคณะรัฐศาสตร ไดจัดทํา concept ของเรื่อดังกลาวเพื่อใหโครงการคายเยาวชนมุงสูทิศทางเดียวกัน 

 4.4.2 การรวมกันสรางฐานความพรอมใหวิทยาเขตปตตานีมีการพัฒนาศาสตรแขนงตางๆ ใหมี

ความหลากหลายตามแผนพัฒนาวิทยาเขตมากขึ้น โดย 
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 1) ใชฐานศักยภาพและความพรอมของคณะวิศวกรรมศาสตร ที่วิทยาเขตหาดใหญเพื่อ

เสริมสรางใหสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขยายการเปดสาขาวิชาวิศวกรรม

เคมี ที่ปตตานี เร่ิมรับนักศึกษาในปการศึกษา 2552 นี้ 

 2) ใชฐานศักยภาพและความพรอมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่วิทยาเขตหาดใหญ เพื่อ

ปรับใหหลักสูตรวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขยายการเปด

หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร (ที่เนนกระบวนการทางดานเทคโนโลยีการผลิตอาหารฮาลาล ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา 

และปลายน้ํา) และพัฒนาไปสูการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีเกษตรและการอุตสาหกรรม ซึ่งปจจุบันไดจัดทํา

รายละเอียดโครงการเรียนรอยแลว เตรียมเสนอขอจัดตั้งตามขั้นตอน ตอไป 

 3) ใชฐานศักยภาพและความพรอมของคณะพยาบาลศาสตร ที่วิทยาเขตหาดใหญ เพื่อ

รองรับการเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตร ที่วิทยาเขตปตตานี ในเบื้องตนการประชุมรวมกัน กําลังดูความเปนไป

ไดในแงคุณภาพ/มาตรฐานการประเมินจากสภาการพยาบาลแหงประเทศไทย ซึ่งวิทยาเขตไดรับการจัดสรร

อัตรากําลัง 10 อัตราเพื่อรองรับการเปดหลักสูตรนี้ 

 4) ใชฐานศักยภาพและความพรอมของคณะเภสัชศาสตร ที่วิทยาเขตหาดใหญ เพื่อรองรับ

การเปดหลักสูตรเภสัชศาสตร ซึ่งไดมีการศึกษาในรายละเอียดเบื้องตนแลว โดยอาจใชเวลาในการเตรียมความ

พรอมอีกประมาณ 6 ป 

 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาศาสตรแขนงตางๆ ตามแผนพัฒนาวิทยาเขตปตตานีขางตน 

มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อหารูปแบบวิธีการสรางความพรอมและความรวมมือ

รวมกัน และนําไปสูการแกปญหาและสรางรูปแบบการพัฒนาศาสตรแขนงตางๆ ไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 

4.5  การแกปญหาระหวางวิทยาเขต 
 การพัฒนารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระหวางวิทยาเขตดวยความประหยัด มีประสิทธิภาพ และมี

การจัดการ  functions งานที่ประสานความรวมมือ รวมงาน รวมใจ และสรางความเขาใจรวมกัน สงผลใหงานเดิน

ไดรวดเร็ว ประหยัด มีประสิทธิภาพและลดชองวางปญหาอันเกิดจากการกระจายตัวของพื้นที่วิทยาเขตที่อยูหาง

กัน โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 

 4.5.1 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมทางไกล (Tele-meeting) ระหวางวิทยาเขต/

เขตการศึกษาทั้ง 5 แหง   และการประชุมดวยระบบอิเลคทรอนิกส (E-meeting) ในการประชุมคณบดี  สภา

วิชาการ สภามหาวิทยาลัยและอื่นๆ  กอใหเกิดการประหยัดคาใชจายมาก โดยเฉพาะคาใชจายที่เกิดจากการ

เดินทางของผูเขารวมประชุมคาใชจายที่เกิดจากจัดทําเอกสารประกอบวาระการประชุม  และสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการประชุมไดดวยการคนหาวาระการประชุมยอนหลัง 

 4.5.2 การใช E-Document  ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยไดใชระบบ E-Document มาใชใน

หนวยงานอยางเต็มรูปแบบทั้ง 4 ขั้นตอน เพื่อใหการบริหารสํานักงานมีประสิทธิภาพมีความคลองตัวสะดวก

รวดเร็วมากขึ้น สามารถจัดทํา เก็บรักษา สงขอมูล และติดตอส่ือสารระหวางสํานักงาน และคณะ/หนวยงาน ทั้ง

ยังเปนการลดปริมาณกระดาษ และสามารถสื่อสารผานทางจอคอมพิวเตอรไดอยางรวดเร็ว ลดความซ้ําซอน 
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4.5.3  มีการลงทุนรวมกับสหกรณออมทรัพย และสหกรณบริการของมหาวิทยาลัย ในการ

จัดสรางหอพักนักศึกษาในทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจใหกับนักศึกษาและผูปกครองใน

เร่ืองความปลอดภัยระหวางศึกษาในมหาวิทยาลัย 

4.5.3 การจัดทํา “คูมือชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”   ที่เนนหลักตามแนวพระ

บรมราโชวาท แนวมิติชีวิตและความสุขและแนวคิดของทุกศาสนาโดยไมมีการโนมเอียงไปขางใดขางหนึ่ง 
 

5. การเตรียมระบบเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน E-university 

จากการสํารวจขอมูลการใชจายครุภัณฑคอมพิวเตอรและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ระหวางปงบประมาณ 2546-2550  พบวา  มหาวิทยาลัยมีการใชจายงบประมาณ ปละประมาณ 60 ลานบาท   

(ไมรวมงบประมาณในการฝกอบรมบุคลากรและนักศึกษา งบประมาณในการจัดตั้งศูนยทดสอบวัดความรูของ

นักศึกษาและบุคลากร)  โดยเปนงบประมาณแผนดินรอยละ 40  และเปนงบประมาณเงินรายไดรอยละ 60  ซึ่ง

เปนการดําเนินการใหมหาวิทยาลัยมีโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 

สามารถสรางภาวะความเปนผูนําในการใชเทคโนโลยี มีระบบสารสนเทศที่เขาถึงไดอยางปลอดภัย และเปนชุมชนที่

เขมแข็ง มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบัติงานรวมกัน มีการจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวงป พ.ศ. 2552-2556 กําหนดวงเงินงบประมาณทั้งหมดรวม  581.04 ลานบาท เพื่อ

การจัดหาอุปกรณทดแทนและปรับปรุงระบบ รวมท้ังการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและ

เครือขาย ระบบงานหลักที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 8 ระบบหลัก คือ ระบบบริหารจัดการนักศึกษา 

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ เกณฑพึงรับ – พึงจายในลักษณะ 3 มิติ 

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู  ระบบบริหารงานทั่วไป  ระบบการใหบริการ Internet บริการเครือขาย

คอมพิวเตอรและสื่อสาร ศูนยฝกอบรมและศูนยทดสอบทักษะทางดานคอมพิวเตอร การดําเนินงานที่สําคัญมีดังนี้ 

5.1 การพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยวางแผนและพัฒนาระบบเครือขายและวงจรสื่อสาร เพื่อเชื่อมหนวยงานภายใน 5 

วิทยาเขตและ Internet ปจจุบันการเชื่อมตอระหวางวิทยาเขตมีความเร็วในการเชื่อมตอเปนดังนี้ 

 

วิทยาเขต วงจร อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต + VCS (Backup) 

ปตตานี 38 Mbps 34Mbps 4Mbps 

ตรัง 14 Mbps 10Mbps 4Mbps 

สุราษฎรธานี 14 Mbps 10Mbps 4Mbps 

ภูเก็ต 14 Mbps 10Mbps 4Mbps 
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สวนการเชื่อมตอไปยัง Internet ไดเชื่อมตอผานวงจรของ UNINET ที่ความเร็ว 465 Mbps ปจจุบัน

เหลือ 310 Mbps เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการเชื่อมตอไป 1 วงจร (ธันวาคม 2552) และกําลังจะปรับเปน 1 

Gbps ภายในเดือนมกราคม 2553 นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมตอผานวงจรของ TT&T ที่ความเร็ว 30 Mbps 

(ภายในประเทศ) และ 20 Mbps (ตางประเทศ) สําหรับการใชงานและเขาถึงฐานขอมูล Online และ Web site 

ที่เกี่ยวของกับการเรียน การสอนและวิจัย เทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
5.1.1 ระบบเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัย (PSU WiFi) มีใหบริการแกนกัศกึษาและบคุลากรใน

วิทยาเขต/เขตการศึกษาตางๆ ทั้งหมด 200 จุด ดังนี้  วิทยาเขตหาดใหญ 112 จุด  วิทยาเขตปตตานี 49 จุด วิทยา

เขตภูเก็ต 16 จุด  วิทยาเขตสุราษฎรธานี 9 จุด และเขตการศึกษาตรัง 14 จุด 

5.1.2 ระบบโทรศัพท มีตูสาขาจํานวน 14 ตู มีเลขหมายใหบริการในวิทยาเขตหาดใหญทั้งหมด 

4300 เลขหมาย และสวนของคณะแพทยศาสตรอีก 3,000 เลขหมาย ปจจุบันไดปรับเปล่ียนมาใชเทคโนโลยี 

Voice over IP (VoIP) สําหรับหนวยงานที่ยังไมมีระบบโทรศัพท หรือตองการเพิ่มเติมเลขหมาย 

5.1.3 ระบบประชุมทางไกล (Telemeeting หรือ  Video Conference) ติดตั้งและใชงานการ

ประชุมระหวางวิทยาเขต กําลังดําเนินการเพิ่มเติมระบบใหสามารถใชเปนหองเรียนทางไกล โดยอาจใช

เทคโนโลยี Video Conference และ Web Conference รวมกัน 

5.1.4 ระบบกลองวงจรปด (Closed Circuit TV) ผาน IP ไดติดตั้งที่วิทยาเขตหาดใหญ 40 จุด

และปตตานี 47 จุด สําหรับหนวยงานตางๆ สวนใหญจะดําเนินการเองเชน คณะแพทยศาสตร  
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นอกจากนี้ยังมีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร พ.ศ. 2552 – 2556 และขออนุมัติวงเงินในหลักการปละ 60 ลานบาท เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และการใหบริการกลางแกหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน โดยมีวงเงินสําหรับ

การพัฒนาในดานตางๆ คือ Optical Fiber วงจรสื่อสาร อุปกรณส่ือสารและโทรคมนาคม เครื่องแมขาย และ 

Software มีการปรับเครือขายใหรองรับ พรบ.2550 เร่ิมดําเนินการในหนวยงานนํารอง เชน คณะทันต

แพทยศาสตร  การจัดการ Bandwidth ระหวางวิทยาเขต เพื่อใหรองรับการใชงาน Intranet อยางมี

ประสิทธิภาพเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2552 กําหนดแลวเสร็จปลายเดือน เมษายน 2553 

5.2 ระบบการใหบริการ Internet (Internet Services) 

  5.2.1 บริการไปรษณียอีเลคโทรนิคส (Email) ไดปรับปรุงขนาดของ Mail Box ของบุคลากร 

จาก 10 MB เปน 100 MB และบริการรับสงขอความเปนกลุม (Group Mail)  ในสวนของนักศึกษากําลัง

ดําเนินการรวมกับ Microsoft เพื่อใหบริการ Live@Edu ซึ่งจะรวมบริการ Email Blog สวนตัว (Myspace)  

สนทนา Online (MSN) และพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลขนาด 5 GB (Skydrive) มีกําหนดใหบริการไดในเดือน

มกราคม 2553 

5.2.2 บริการจัดเก็บและโอนถายขอมูล (FTP) สําหรับโปรแกรมที่ไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ เพื่อลด

การจราจรของเครือขาย โดยไมตองไป download แฟมเหลานี้จาก Internet 

5.2.3 บริการพื้นที่ในการจัดทํา Web Site ทั้งแบบ Static และ Dynamic ปจจุบันมีผูใชงาน

แบบ Static จําแนกเปนนักศึกษา 3,054 Sites บุคลากร 692 Sites และหนวยงาน 105 Sites สําหรับในสวน

P S U  IP ‐Telephony
Topology
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ของแบบ Dynamic มีผูใชงานจําแนกเปนหนวยงาน 80 Sites และชมรมนักศึกษา 8 Sites นอกจากนี้ยังมีสวน

ที่ศูนยคอมพิวเตอรรับพัฒนา Web Site ใหเชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขภาคใต สถาบันทรัพยากรชายฝง 

ฝายกิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร เปนตน 

5.3.4 บริการ Licensed Antivirus Software ไดแก โปรแกรม Bit defender  และ Free Software 

– AVG  

5.3 ระบบบริหารจัดการนักศึกษา (Student Management Information System : SIS) 
ระบบบริหารจัดการนักศึกษา เปนระบบใหมที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนระบบเดิมซึ่งใชมาตั้งแตป 2540   

และมีเปาหมายในการใหบริการครอบคลุมทุกวิทยาเขต  ขณะนี้ไดทําการพัฒนาแลวเสร็จในสวนของแกนหลัก 

และกําลังดําเนินการถายโอนขอมูลจากระบบเกา มีกําหนดเริ่มทดสอบใชงานในเดือนกุมภาพันธ 2552       

และใชงานจริงที่วิทยาเขตหาดใหญตั้งแตปการศึกษา 2552 จากนั้นจึงจะขยายไปยังวิทยาเขตอื่นๆ  ในป

การศึกษาตอไป ระบบนี้ประกอบดวยระบบยอยตางๆ  ไดแก ระบบทะเบียนนักศึกษา  ระบบสารสนเทศ

นักศึกษา  ระบบสงเกรด  ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา  ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ระบบขอมูล

ภาวะการหางานทําของบัณฑิต  ระบบการรับนักศึกษา และระบบรายงานฐานขอมูลอุดมศึกษา  

5.4 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Information 
System : HRMIS) 

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ยังไมมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เนื่องจากรอความชัดเจนของ

ระบบบริหารบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สําหรับความตองการเพิ่มเติมในสวนของขอมูลเพื่อ

ประกอบตัวชี้วัดตางๆ ทั้งของ กพร. สมศ.และมหาวิทยาลัย สามารถใชขอมูลจากระบบรวบรวมขอมูลรวม 

(Common Dataset) ที่จะเริ่มนําใชประมาณเดือนพฤษภาคม 2552 ระบบนี้ประกอบดวยระบบยอยที่ใชงาน

โดยเจาหนาที่บุคคล ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ ไดแก ระบบบริหารงานบุคคล เก็บรวบรวม

ขอมูลประวัติสวนบุคคล  ระบบ MIS-DSS  เพื่อแสดงรายงานสวนบุคคล การขออนุมัติการลาราชการ การ

พัฒนาบุคลากร สังกัดถือจายและปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสถิติตางๆ เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจใน

การบริหารบุคคลในทุกระดับ  ระบบภาระงานของอาจารย เพื่อใหอาจารยบันทึกภาระงาน และระบบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ เพื่อใชสําหรับตรวจสอบ ผูที่มีสิทธิไดรับเครื่องราชฯ  

5.5 ระบบพัสดุ การเงิน และการคลังเกณฑพึงรับ–พึงจายในลักษณะสามมิติ (3D 
Accrual-based Fiscal Management Information System) 

ระบบพัสดุ การเงินและการคลังเกณฑพึงรับ-พึงจายในลักษณะสามมิติ ไดทําการรวบรวมความ

ตองการและวิเคราะหระบบแลวเสร็จประมาณรอยละ 80 และเริ่มพัฒนาใหมทั้งหมด โดยกําหนดเริ่มใชงาน

และทดสอบระบบในปงบประมาณ 2553 เปนตนไป ขณะนี้กําลังดําเนินการพัฒนาตนแบบ และใชควบคูกับ 

Microsoft Office Accounting กับขอมูลทางบัญชีของศูนยคอมพิวเตอร เพื่อทวนสอบกระบวนการและความ

ถูกตองของระบบ เนื่องจากเปนระบบใหญ ซับซอนและมีผูใชงานจํานวนมาก ในเบื้องตนจะจํากัดผูใชงานอยูที่
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ระดับคณะ และลดทอนใหเหลือเพียงมิติเดียว คือ มิติหนวยงานเทานั้น โดยออกแบบเผื่อเพื่อการขยายมิติไดไม

จํากัดมิติในอนาคต ประกอบดวยระบบหลัก 3 ระบบ ไดแก ระบบการเงิน–การเงินรับ จาย เจาหนี้ ลูกหนี้ 

เงินทดลอง บัญชี  ระบบพัสดุ–จัดซื้อจัดจาง คลังพัสดุ สินทรัพยถาวร ระบบงบประมาณ–วางแผน บริหาร 

ติดตามและประเมินผล  

5.6 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู (Learning Resource Management Information 

System) 

ระบบการจัดการทรัพยากรการเรียนรู  รับผิดชอบโดยศูนยคอมพิวเตอร และศูนยส่ือการเรียนรู 

โดยศูนยคอมพิวเตอร จะพัฒนาและดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (Automated 

Library System for Thai Higher Education Institutes, ALIST) สวนศูนยส่ือการเรียนรูจะดูแลระบบการ

จัดการการเรียนรูและผลิตเนื้อหา โดยใช Module  

ระบบ ALIST ประกอบดวยระบบหลัก 6 ระบบ คือ Catalog OPAC Circulation Serials Acquisition 

และ Administration Module ปจจุบันกําลังดําเนินการพัฒนา Version 4 โดยมีกําหนดสงมอบงานใหกับ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในเดือนมีนาคม 2553 และเริ่มใชงานจริงที่วิทยาเขตหาดใหญ ในเดือน

พฤษภาคม 2553  สําหรับ  ALIST 2.0 ดําเนินการติดตั้งระบบที่หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร หอสมุด

วิทยาศาสตรสุขภาพ หอสมุดคณะทันตแพทยศาสตร หองสมุดวิทยาเขตภูเก็ต ตรังและสุราษฎรธานี และ 

ALIST 3.0 ติดตั้งระบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยราชมงคล

อีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5.7 ระบบบริหารงานทั่วไป (General Administration Management Information System) 

5.7.1 ระบบสารบรรณอิเลคโทรนิคส (E-Document) เดิมพัฒนาและดูแลโดยคณะ

วิศวกรรมศาสตร ไดโอนบุคลากรและยายเครื่องแมขายมาติดตั้งและใหบริการที่ศูนยคอมพิวเตอร จํานวนการ

รับสงเอกสาร ประมาณ 4,900,000 ครั้ง นับตั้งแตป 2004 ถึงปจจุบัน ขนาดของเอกสารทั้งหมดประมาณ 20 

Gigabyte จํานวนประมาณ 92,000 ฉบับ (เฉล่ียประมาณฉบับละ230 kilobyte)  ไดวางแผนพัฒนาระบบใหม

โดยใช Share point Server และ Workflow มีกําหนดใหตนแบบระบบใหมเสร็จภายใน กุมภาพันธ 2553 

5.7.2 ระบบรวบรวมและประมวลผลชุดขอมูลรวม (Common Data Set) ไดพัฒนาแลวเสร็จ

ในสวนของการบันทึกขอมูล แตเนื่องจากมีผูใชจํานวนมากและเงื่อนไขที่หลากหลาย จึงจําเปนตองอาศัยการ

จัดการเขาเพื่อลดความซับซอนของระบบ มีกําหนดเริ่มทดสอบในเดือนมกราคม 2552 และเริ่มใชงานจริงใน

เดือนพฤษภาคม 2552  เมื่อระบบใชงานไดจริงจะทําใหการทํารายงานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ

ทั้งหมดสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองและทันเวลา 

5.7.3 ระบบการยืนยันตัวตนกลาง (PSU Passport Directory Service) พัฒนาและนําใชทุก

วิทยาเขต เพื่อยืนยันตัวตนกอนเขาใชงาน Intranet Applications เชน MIS-DSS E-Document หรือ PSU WiFi   
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ปจจุบันกําลังอยูระหวางการพัฒนาใหสามารถใชระบบนี้ในการยืนยันตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign On) 

เพื่อเขาใชระบบไดทุกระบบ โดยไมตองยืนยันซ้ําอีก 

5.7.4 ระบบการใหบริการการทํางานรวมกันบน Web (Collaboration Web Site, Share 

point Service) ไดติดตั้งระบบและเริ่มใชงานที่ศูนยคอมพิวเตอรเปนตนแบบ ปจจุบันไดทําการอบรมใหกับ

หนวยงานตางๆ เพื่อขยายการใชงานไปยังทุกหนวยงานที่มีความตองการ 

4.7.5 ระบบการจัดการหอพักนักศึกษา ไดพัฒนาแลวเสร็จ ยังขาดสวนของการเงินซึ่งจะ

พัฒนารวมไวในระบบการเงินเกณฑพึงรับ – พึงจาย ปจจุบันไดทําการติดตั้งและอบรมใหกับหอพักตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งหอพักในกํากับ และจะเริ่มใชงานจริงในปการศึกษา 2553 

5.8 ศูนยฝกอบรมและศูนยทดสอบทักษะทางดานคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยโดยศูนยคอมพิวเตอรไดจัดทําโครงการฝกอบรม Computer Literacy  ไดดําเนินการ

มาตั้งแตป 2540 จนถึงปจจุบัน  มีจํานวนนักศึกษาเขารับการอบรมลดลงอยางตอเนื่อง จึงไดวางแผนที่จะ

ปรับเปล่ียนใหเปนเชิงรุก ดวยการทําขอตกลงกับคณะตางๆ เพื่อใหนักศึกษาเขารับการอบรมทุกคน มีคณะที่

เขารวมโครงการแลวคือ คณะพยาบาลศาสตรและจะขยายตอไปยังคณะอื่นๆ ในอนาคต  นอกจากนี้ ยังได

จัดตั้งศูนยทดสอบมีหนาที่ดําเนินการออกและจัดทําขอสอบ Online เพื่อใหบริการทดสอบทักษะทางดาน

คอมพิวเตอรแกนักศึกษา โดยมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

5.8.1 Computer Intelligent Quotient (CIQ) จัดทดสอบสําหรับนักศึกษาใหมทุกคน ไดดําเนินการ

แลวที่วิทยาเขตหาดใหญ 2 ปการศึกษา คือ 2550 และ 2551 เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตน สําหรับวิเคราะหทักษะ

ดานคอมพิวเตอรของนักศึกษา และวางแผนในการฝกอบรมหรือเพิ่มพูนทักษะ 

5.8.2 Computer Proficiency Test (COP) จัดทดสอบใหกับนักศึกษาท่ัวไป ขณะนี้ไดดําเนินการ

จัดทําขอสอบแลวเสร็จ 1 แบบทดสอบสําหรับโปรแกรม MS PowerPoint เปนการทดสอบแบบ Interactive จะ

เร่ิมใหอาสาสมัครทดสอบใชงานจริง เดือนมกราคม 2553 

 

6. การวางระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและองคกรแหงการเรยีนรู   

6.1 ระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

6.1.1 การสรางวัฒนธรรมการประเมิน  ทีมบริหารไดเรงสรางระบบตรวจสอบ โปรงใส รับผิดชอบ 

ชอบธรรมและยุติธรรมใหกับมหาวิทยาลัย โดยใชหลัก share vision & collegiate decision  โดยมีการดําเนินงาน 

ดังนี้ 

1)  ผูบริหารทุกระดับจะถูก spotlight  ซึ่งระบบที่ทําใหเกิดทั้ง accountability และ responsiveness 

ที่นํามาใช คือ ระบบ KPIs  ระบบการประเมนิ และระบบการใหรางวัล  

2)  กําหนดใหมีการบริหารในลักษณะ collegialism/participatory/และ consensus ในระดับ

มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีและรองอธิการบดีฝายตางๆ มีหนาที่วางระบบใหระบบบริหารคนและบริหาร
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โครงสรางในองคกร ในการสนับสนุนใหคณบดีและหนวยทางวิชาการไดทํางานไดสะดวกและเต็มที่ และให

ความเคารพคณบดีในฐานะเปนตัวแทนอธิการบดีไปดูแลคณะ 

3) มีการมอบอํานาจ ซึ่งเปนกุญแจสําคัญดอกหนึ่งของการวางระบบบริหาร โดยมอบอํานาจ

ใหกับรองอธิการบดีฯ คณบดี และผูอํานวยการกองอยางมาก เพื่อใหความรับผิดชอบไดกระจายใหมากที่สุด 

ขั้นตอนการทํางานสั้นลง  

4) วางวิธีการคิดรวมกัน ทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดีฯ คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร และผูอํานวยการกอง) ดวย

การจัดใหมี workshop เดือนละหนึ่งวัน ชวยใหการทํางานในลักษณะ cross functions และการประสานงาน

ประสานความเขาใจ เปนไปดวยดี งานเดินไดรวดเร็ว 

5) สรางระบบธรรมาภิบาลในมิติของความเปนมหาวิทยาลัย 5 วิทยาเขต โดยใชหลักของการ

ใหความเทาเทียมกันในการเจริญเติบโตทั้งจํานวนสาขาวิชา จํานวนนักศึกษา การจัดสรรงบประมาณ การ

จัดทําแผนพัฒนา(flagship) ของแตละวิทยาเขตและเขตการศึกษา การกระจายอํานาจ ซึ่งฝายบริหารไดนํา

วาระการบริหารระบบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU System) ตอสภามหาวิทยาลัยดวยแลว 
6.1.2 ระบบการตรวจสอบการดําเนินงาน 

 เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งในการกํากับดูแลและควบคุมตนเองตาม

หลักธรรมมาภิบาล มหาวิทยาลัยจึงไดมีการแตตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันขึ้น โดยมีหนาที่และ

ความรับผิดชอบในการจัดวางระบบและดําเนินการปองกันความเสี่ยง โดยใหมีระบบตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการบริหารนโยบาย กํากับ

ดูแลเชิงนโยบายตามบทบาทและภารกิจใหเหมาะสมกับสภาพการณ   การดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับ

ระบบการตรวจสอบการดําเนินงาน มีดังนี้ 
 1) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)   
  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยสิน  โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยสินได

มีการประชุมไปแลว แตยังไมมีการกําหนดนโยบายในการบริหารทรัพยสินที่ชัดเจน  แตเห็นควรใหมีการ

ดําเนินการบริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยเร็ว และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกไตรมาส  เนื่องจากยังคงมียอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันสูงในบาง

บัญชี    และจากรายงานการตรวจสอบภายในของหนวยตรวจสอบภายใน พบวา ปญหาสวนใหญเกิดจากบาง

หนวยงานยังไมไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะหรือดําเนินการลาชา สงผลใหการตรวจสอบ

ภายในพบขอตรวจพบที่ตองปรับปรุงเชนเดิม เชน ลูกหนี้เงินยืมคางนาน   
 2) ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 
 จากการติดตามการปฏิบัติภารกิจคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการบริหารมหาวิทยาลัยและ

วิทยาเขต ซึ่งมีทั้งหมด 9 ชุด พบวา คณะกรรมการทุกชุดสามารถจัดประชุมไดครบถวนครอบคลุมตามที่กําหนด

ไวในแผนการดําเนินงานและ/หรือระเบียบที่กําหนด ซึ่งสะทอนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี 
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สําหรับชุดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดมีการติดตามรายงานควบคุมภายใน (ตาม

ระเบียบฯ ขอ 6)  จากคณะ/หนวยงาน เพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการจัดทํารายงานควบคุมภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีการติดตามการจัดทํา

รายงานควบคุมภายใน  ระดับคณะ/หนวยงานไปแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 พรอมท้ังสงคูมือการบริหาร

ความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management) เพื่อใหคณะ/หนวยงานใชเปนแนวทางในการเตรียม

ความพรอมสําหรับการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน (รายงานตามระเบียบ ฯ ขอ 6) ประจําปงบประมาณ 

2551 ใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา โดยใหสงรายงานการควบคุมภายในฯ แกสํานักงานประกันคุณภาพภายใน

วันที่ 30 ตุลาคม 2551 เพื่อจะไดนําขอมูลจากระดับคณะ/หนวยงานไปประกอบการจัดทํารายงานระดับ

มหาวิทยาลัยตอไป  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการดําเนินงานใหแกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ส่ังการให 8 คณะ/หนวยงานที่ยังไมดําเนินการจัดทําการประเมินการควบคุมภายในฯขอใหดําเนินการตอไป

ดวย ซึ่ง 8 คณะ/หนวยงานนี้ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 

เปนที่เรียบรอยแลว      อีกทั้งใหทุกคณะ/หนวยงานเห็นถึงความสําคัญรวมถึงจัดทําการควบคุมภายในฯให

ครอบคลุมทุกภารกิจและจุดออนที่มีนัยสําคัญโดยมีแผนการปรับปรุงที่เปนรูปธรรมและมีการติดตามผลการ

ดําเนินงานระหวางปเพื่อสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหสามารถลดจุดออนหรือความเสี่ยง

ไดกอนสิ้นป  
 3) ระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 
  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงเขากับระบบประกัน

คุณภาพ โดยโดยสํานักงานประกันคุณภาพ และหนวยตรวสอบภายใน เปนตัวประสานงานหลัก ซึ่งไดมีการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไปแลว  1 คร้ัง คือ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ในแผนการประชุมจะจัด

ใหมีการประชุม 2 ครั้ง/ป  แตเนื่องจากระดับคณะ/หนวยงานรวมถึงระดับมหาวิทยาลัยตองเตรียมการจัดทํา 

SAR เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในตามที่ สกอ.กําหนด และชวงเวลาที่ไมสอดคลองกัน ในการดําเนินการ

จึงไดมีการรวบรวมจุดออนจากผูที่เกี่ยวของกับภารกิจนั้นๆ ที่ไดประเมินความเสี่ยงและนํามาจัดทําแผนการ

บริหารความเสี่ยง/แผนพัฒนากลยุทธของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังนําแผนตางๆ  เหลานี้ไปรายงานไวในรายงาน

ประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมาและตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองเทานั้น 

ในสวนที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดพิจารณาหาแนวทางในการตรวจสอบการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหครอบคลุมทั้ง 4 ดาน คือ ดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดาน

การเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบนั้น มหาวิทยาลัยไดมีมาตรการในการควบคุมเปนที่

เรียบรอยแลว 

 สําหรับแผนการดําเนินการดานบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2552  จะมีการ

ประชุม 3 ครั้ง ในทุกๆ 4 เดือน  มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งใหทีมที่ปรึกษา
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เปนผูดําเนินการ และมีการพัฒนาเครือขาย (CoP) บุคลากรดานบริหารความเสี่ยง  รวมไปถึงพัฒนาเว็บไซต

นําเสนอองคความรูและความคืบหนาดานการบริหารความเสี่ยง  

6.1.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับการใชระบบ Load  Unit 
ระบบดัชนีชี้วัดหลักอาจารยหรือระบบ KPIs อาจารย มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดมาตรฐาน

ภาระงานของขาราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยมีการกําหนดภาระ

งานมาตรฐานเปนภาระงานเต็มเวลาของขาราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการรายบุคคล กําหนดให

ภาระงานเต็มเวลามีปริมาณเทากับ 20  หนวยภาระงาน/ป  และกําหนดให “ หนวยภาระงาน”  มีชื่อเรียกอีก

อยางหนึ่งวา  “Load unit”   มีการจัดทําบัญชีเทียบภาระงานที่สามารถกําหนดหรือคํานวณปริมาณงานแตละ

ประเภทของอาจารย ใหมีหนวยเปน Load unit โดยไดทําเปน ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหเร่ิมใช

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546  โดยใชผานโปรแกรม excel  ตอมาในป 2549 ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลออนไลน

ใหขาราชการสาย ก และพัฒนาสายวิชาการทุกคนรายงานขอมูลผานระบบ web  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได

กําหนดใหมีการนําผลการรายงานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือนสําหรับขาราชการสาย ก และบุคลากรสายวิชาการ การตอสัญญาจางหรือการเพิ่มคาจางสําหรับ

พนักงานสายวิชาการ โดยระบบ Load Unit ประกอบดวยสวนสําคัญ 2  สวน  คือ  

1) มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสาย ก และพนักงานสายวิชาการ กําหนดภาระงาน

มาตรฐาน 20 load unit (ตอป) โดยอิงเกณฑระเบียบกระทรวงการคลัง ที่กําหนดใหอาจารยที่เบิกคาสอนได 

ตองมีภาระงานสอนเกิน 10 หนวยชั่วโมง/สัปดาห   โดยการเทียบ 10 หนวยชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา 

เทากับ 10 load unit ตอภาคการศึกษา ดังนั้น ใน 1 ป จึงกําหนดใหมีภาระงานมาตรฐาน 20 load unit  ภาระ

งานที่กําหนดไวในมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสาย ก และพนักงานสายวิชาการ ประกอบดวยภาระงาน 4 

ดาน ไดแก  ภาระงานสอน  ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงาน

บริหารและอื่นๆ อยางไรก็ตามมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการไดมีการพัฒนาและปรับปรุงมา

อยางตอเนื่อง โดยผานคณะกรรมการการเทียบภาระงานขาราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ ซึ่งที่ผาน

มาไดมีการปรับปรุงภาระงานสอนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum)  การปรับเพิ่มภาระงาน

สอนในวิชาบรรยายระดับปริญญาตรี  การปรับภาระงานของอาจารยที่ Active วิจัย  เปนตน 

2)  ระบบรายงานภาระงานของบุคลากรสาย ก และพนักงานสายวิชาการ เดิมมีการรายงาน

ภาระงานอาจารยโดยใชโปรแกรม Ms Excel ตอมามหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบการบันทึกขอมูล ภาระงาน

ของบุคลากรสายวิชาการออนไลน โดยพัฒนาบนระบบ MIS-DSS ซึ่งบุคลากรสายวิชาการทุกทานสามารถเขา

กรอกขอมูลในระบบได โดยผาน PSU Passport นอกจากนี้ระบบยังสามารถ Import ขอมูลภาระงานจากไฟล 

Excel ที่มีอยูเดิมเขาสูระบบไดอีกดวย จนมาถึงปการศึกษา 2549 ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรใหม โดย

ใชเทคโนโลยี Microsoft.Net เปล่ียนชื่อเปนระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย  (Human Resource 

Management Information System : HRMIS)   
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 6.2  องคกรแหงการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนดเปาประสงคเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรม

องคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีการจัดการความรู เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้น การ

พัฒนาองคกรใหมีคุณภาพจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด มหาวิทยาลัยไดสรางระบบและกลไกเพื่อพัฒนาคุณภาพของ

องคกร ประกอบดวย 

6.2.1 การประกันคุณภาพทั่วทั้งองคกร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหความสําคัญกับระบบคุณภาพมาตั้งแตป 2539 การดําเนินการ

สวนใหญเนนการประกันคุณภาพดานวิชาการในสวนของการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ตอมาในป พ.ศ. 

2544 มหาวิทยาลัยไดแตตั้งคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพขึ้น ทําหนาที่กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ 

และแนวปฏิบัติ กําหนดวิธีการประกันคุณภาพอยางเปนระบบ เปนมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย สงเสริม 

สนับสนุนการดําเนินงาน รวมทั้งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตางๆ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัย และไดจัดตั้งสํานักประกันคุณภาพเปนหนวยงานภายใน มีคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ ทําหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

ประสานงานระหวางคณะ/หนวยงานตางๆ ใหปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ

มอบหมาย และประสานงานใหมหาวิทยาลัยมีความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพจากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพดวยวงจรคุณภาพ  PDCA-Par โดยสงเสริมให

ทุกภารกิจ โดยเฉพาะภารกิจหลักทั้ง 4 ของสถาบัน ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดําเนินงานภายใตวงจรคุณภาพ  โดยทุกหนวยงานมีการประกันคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง  และทุกๆ ปมหาวิทยาลัยจะจัดใหมีงาน “เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU Quality 

Award)”  เพื่อมอบรางวัลแกหนวยงานที่มีคุณภาพเปนเลิศ 

  ผลจากการประกันคุณภาพทั่วทั้งองคกร สงผลใหมหาวิทยาลัยมีคุณภาพระดับนํา ประกอบดวย 

 Webometrics จัดให ม.อ. อยูในอันดับที่ 1  

 บัณฑิตเภสัชศาสตรหลักสูตร 6 ป มีอัตราการสอบใบประกอบวิชาชีพไดเปนอันดับหนึ่ง

ของประเทศ 

 นักศึกษาคณะแพทย ครั้งที่แลวสอบ ชุดแรก มีอัตราการสอบไดเปนอันดับ 4 ของประเทศ 

ครั้งนี้สอบชุดที่สอง มีอัตราการสอบผานไดเปนอันดับ 1 ของประเทศ 

 โรงพยาบาลสงขลานครินทร ไดรับรางวัลคุณภาพที่ยิ่งใหญ คือรางวัล TQC และเปน

หนวยราชการแหงแรกของประเทศที่ไดรับรางวัล 

  ผลการประเมินคุณภาพของ สมศ. ม.อ. เราไดคะแนน 4.65 คะแนน อยูในลําดับสูงเมื่อ

เทียบกันมหาวิทยาลัยของรัฐดวยกัน 
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  แตทั้งนี้คุณภาพที่วัดดวยตัวชี้วัดของ สมศ. ไมใชเปาหมายของมหาวิทยาลัย  แตเปาหมายสูงสุด

อยูที่การมีคุณภาพ บนฐานของจิตวิญญาณขององคกร อันจะนําไปสูความมีคุณคาที่แทจริง  ซึ่งจิตวิญญาน 

เปนจิตสํานึก เปนจิตที่อยูใตสํานึก ของผูคนในองคกร เปนฐานรากสําคัญที่ทําใหเกิดคุณคาขององคกร สําหรับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแลว จิตวิญญาณนี้ คือจิตวิญญานที่จะรับใชสาธารณะ ตามพระราชปณิธานแหง

สมเด็จพระบรมราชชนกที่วา 

“ขอใหถือผลประโยชนสวนตัว เปนที่สอง  

 ประโยชนของเพื่อนนุษย เปนกิจที่หนึ่ง  

 ลาภทรัพยและเกียรติยศ จะตกมาแกทานเอง  

 ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพยไว ใหบริสุทธิ” 

  เปาหมายตอไปของมหาวิทยาลัย คือ  “จากความมีคุณภาพสูความมีคุณคา”  โดยการนําความรู

ไปสูความมีคุณคา และจะสําเร็จไดตองยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่วา  “ขอใหถือ

ประโยชนของเพื่อนมนุษย เปนกิจที่หนึ่ง” 

6.2.2  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
มหาวิทยาลัยใชคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ที่ไดลงนามกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยแตละคณะ/หนวยงานรับทราบ

เปาหมายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และรวมกันดําเนินการขับเคลื่อนใหผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  ทั้งนี้ การกําหนดเปาหมายในคํารับรองการปฏิบัติราชการนั้น 

มหาวิทยาลัยไดบูรณาการใหสอดคลองกับการจัดทําดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ของคณะ/หนวยงาน  ซึ่งในแตละ

ปงบประมาณ คณะวิชา และหนวยงานจะตองจัดทําขอตกลงกับมหาวิทยาลัยในประเด็นตางๆ เพื่อเปน

แนวทางในการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการตลอดชวง 3 ป (2549 – 

2551) ที่ผานมาปรากฏผล ดังนี้ 

1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยไดยึดกรอบการดําเนินงานตามที่ ก.พ.ร.กําหนด 

โดยผลการประเมินของ ก.พ.ร. รวมกับ สมศ. มหาวิทยาลัยไดคะแนนเทากับ 4.2398 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

5 คะแนน และไดรับการจัดสรรโบนัสเงินรางวัลรวมท้ังส้ิน 16.187  ลานบาท  

2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยไดยึดกรอบการดําเนินงานตามที่ ก.พ.ร.กําหนด 

โดยผลการประเมินของ ก.พ.ร. รวมกับ สมศ. มหาวิทยาลัยไดคะแนนเทากับ 3.5641 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

5 คะแนน และไดรับการจัดสรรโบนัสเงินรางวัลทั้งส้ิน 16.035  ลานบาท  

3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยไดยึดกรอบการดําเนินงานตามที่ ก.พ.ร. กําหนด 

โดยผลการประเมินของ ก.พ.ร. รวมกับ สมศ. จากผลการประเมินของที่ปรึกษาดานการประเมินผล 

มหาวิทยาลัยไดคะแนนเทากับ 3.0745  คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลคะแนนที่ไดยังไมแลวเสร็จ 

เนื่องจากยังมีตัวชี้วัดที่อยูระหวางการประมวลผลขอมูลจากหนวยงานกลางจํานวน 5 ตัวชี้วัด  ซึ่งคาดวา

สํานักงาน ก.พ.ร. จะสามารถแจงยืนยันคะแนนฉบับสมบูรณไดในชวงเดือนเมษายน 2552 
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7. การใกลชิดกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  
7.1  ความรวมมือกับชุมชนในพื้นที่ภาคใต  

7.1.1 ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร-หอการคา-สภาอุตสาหกรรม-
สถาบันการเงิน จากการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนทัศนคติรวมกันกับคณะกรรมการบริหารหอการคาจังหวัด

สงขลา เมื่อวันจันทรที่ 5 กุมภาพันธ 2550  ซึ่งการใกลชิดกับชุมชนและความสัมพันธกับชุมชนนั้น เปนความ

ปรารถนาของทีมบริหารของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด เพราะเปนวัตถุประสงคหนึ่งของการกอตั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   และความตองการที่จะไดขอมูลยอนกลับที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย และเพื่อนําไปสูการจัดการความรวมมือที่เปนรูปธรรมในอนาตค เชน ความคาดหวังของสภา

อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาตอมหาวิทยาลัย ภายใตหัวขอขาววา “สภาอุตสาหกรรมกระตุน มอ. ผลิตบัณฑิต

เกงภาษาหนุนสงออก”  และหลายประเด็นที่ไดรวมกันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ดังนี้ 

1) เกิดการยอมรับวา ม.อ. เปนมหาวิทยาลัยคุณภาพทางวิชาการชั้นแนวหนา หอการคาถือ

วา มอ. เปนคลังความรู แตคอยชางปดตัวเอง 

2) อยากให ม.อ.มีศูนยวิจัยที่เปนความตองการของพื้นที่ เชน ยางพารา ปาลม 

3) คาดหวังวาศูนยประชุมนานาชาติฯ จะชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ขอให

มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหสังคมภายนอกไดใชดวย 

4) Logistics ของภาคใตและจังหวัดสงขลาลาหลัง มหาวิทยาลัยควรผลิตบัณฑิตทางดาน 

logistics ซึ่งทางหอการคาทราบแลววา มอ. กําลังจัดทําหลักสูตรนี้อยู 

5) มหาวิทยาลัยควรยกระดับคุณภาพของบัณฑิต 

6) มีความปราถนาใหมหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขาถึงมากขึ้น เนื่องจากภาค

ประชาชนประสงคจะเขาถึงบริการทางวิชาการ และประสานงานกับนักวิชาการ 

7) การมีนโยบาย Southern Seaboard และโครงการทาเรือนํ้าลึกปากบารา ขอใหมหาวทิยาลยั 

ศึกษาทางวิชาการใหมากขึ้น 

8) อยากใหมหาวิทยาลัยชวยจัดประชุม/สัมมนา ใหมากๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด 

9) อยากใหมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรวมกับมาเลเซียมากๆ เพื่อชวยดึงนักทองเที่ยวเขา

จังหวัดสงขลา 

ความสัมพันธและความใกลชิดกับภาคสวนหนึ่งที่คาดหวังจากสังคมภายนอก ทําใหมหาวิทยาลัย

มีความมุงมั่นที่จะอยูรวมกับชุมชนในฐานะที่เปน partners จริงๆ การเปดประตูสูโลกกวาง และสรางสะพาน

เชื่อมโยงระหวางชุมชนเพิ่มขึ้น และคงอยูอยางยั่งยืนตอไปได  โดยความเห็นพองตองกันวา จะมีคณะกรรมการ

รวม 4 ฝาย คือหอการคาจังหวัดสงขลา – สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา – สถาบันการเงินจังหวัดสงขลา – ม.อ.  

และดําเนินการในเรื่องของวิธีการดําเนินงานและการลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความสัมพันธกับชุมชนเมือง

และชุมชนชนบท อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยตองเตรียมตัวทางวิชาการอยางเขมแข็งและสงางามเพื่อรองรับ

ความสัมพันธที่เชื่อมโยงระหวางวิชาการกับปญหาในภูมิภาคที่เกิดขึ้น  ความทาทายเหลานี้ จะกลายเปนพลัง

ขับเคลื่อน ใหมหาวิทยาลัยทําหนาที่รับใชสังคมไดมากขึ้น  เชน  คลองอูตะเภาจะเปนแหลงน้ําดิบที่มีคุณภาพ  
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ทําอยางไรยางพาราถึงจะผลิตน้ํายางไดมากขึ้น มีมูลคาเพิ่ม (added value) มากขึ้น ทําอยางไรปาลมน้ํามันถึง

จะมีผลผลิตมากขึ้น มีมูลคา (added value) เพิ่มมากขึ้น ภาคใตลอมรอบดวยชายฝงทะเลยาว 1,800 กิโลเมตร 

ความเขมแข็งทาง Marine Sciences ของมหาวิทยาลัยอยูตรงไหน   ความไมสงบในพื้นที่ ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดงานวิจัยที่เปนประโยชนตอชุมชนและพื้นที่ ตลอดถึงเรื่อง

การทําใหบัณฑิตมีทั้งคุณธรรมและความรูความสามารถ และบัณฑิตที่มี communication skill ทั้งภาษาและ 

IT และอื่นๆ 

7.1.2 บทบาทของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตกับความใกลชิดชุมขน เดิมวิทยาลัยชุมชนมีหลักสูตร  

2 ปที่เคยเปดสอนในระดับประกาศนียบัตร  และไดปดหลักสูตรไปเมื่อความตองการลดลง  จากการประชุม

กรรมการนโยบายวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2550  ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก (นายกเทศมนตรี

กระทู) และมหาวิทยาลัยไดพิจารณาบทบาทของวิทยาลัยชุมชนโดยใชกลไกของบริการวิชาการที่สามารถทําให

ชุมชนและพื้นที่ไดรับการพัฒนาใหมีความเขมแข็ง  และการดําเนินงานอยางไรถึงจะทําใหพื้นที่เห็นถึงคุณคา

ของมหาวิทยาลัย เกิดความเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน  การดําเนินงานภายใต แนว Concepts 

ส่ิงแวดลอม การทองเที่ยว และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงเขาสูความเขมแข็งของชุมชน ในทิศทางเดียวกับ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต และอันดามัน พรอมกับการดูแลผูดอยโอกาส  สวนหนึ่งของการ

ประชุมไดมีการเสนอการพัฒนาโครงการ 7 โครงการแตละโครงการ ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนจะมีการพูดคุย 

หารือกับ อบจ. อบต.และเทศบาล เพื่อใหเกิดความชัดเจนของความตองการของชุมชนอยางแทจริง จะมีการทํา

วิจัยเพื่อศึกษาความตองการของชุมชนเพิ่มเติม จะมีการรวมดําเนินการกับชุมชนในเรื่องของการจัดการความรู 

และจะเปนแกนนําสรางเครือขายครูส่ิงแวดลอม และจะสรางหลักสูตรอบรมระยะสั้น “การดําน้ํา (Scuba 

Diving)” ที่ประกาศความเปนเลิศของวิทยาลัยชุมชน  จากการประชุม มหาวิทยาลัยไดชี้แจง การเขาเชื่อมโยง

กับชุมชนมากขึ้นโดยจะดําเนินการเพิ่มเติม 2 เร่ืองคือ 

1) จะนําแผนพัฒนาเขตการศึกษาภูเก็ตมารวมปรึกษาหารือและรับฟงความคิดเห็นกับ 

เทศบาล อบต. อบจ. จังหวัด หอการคา และสภาอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดความรูสึกวามีสวนรวม ความรูสึกเปน

หนึ่งเดียว และเกิดความเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 

2)  จะนําผลงานวิจัยวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท และของอาจารยที่ทําวิจัยในเรื่องที่

เปน Area-based research และ Community-based research นําเสนอสูการรับทราบของชุมชน จะมี

รูปแบบการนําเสนอแบบภาษางายๆ เพื่อใหชุมชนกลายเปนชุมชนแหงการเรียนรู การทําเชนนี้ จะทําให

มหาวิทยาลัยไดโจทยวิจัยในลักษณะที่เปนปญหาของพื้นที่และชุมชนมากขึ้น และเขาใกลชิดกับชุมชนมากขึ้น 

7.1.3 ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สงขลา จากการประชุมรวมกันเรื่องความรวมมือดานพลังงานและดานยาง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550  ได

มีขอสรุปวา สภาอุตสาหกรรมตองการใหมหาวิทยาลัยเขาไปมีบทบาทในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1) ดานพลังงาน  โดยการผลักดันและประชาสัมพันธประโยชนของการใช กาซ  NGV  (ในแง

ของการลดตนทุนหากใชในดานขนสง การไมมีปญหาในดานมลพิษ)   ศึกษาวิจัยพลังงานทดแทนน้ํามันเตาที่มี
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ราคาสูงขึ้นจากกะลาปาลม ถานหิน  และกาซ NGV  รวมท้ังศึกษาวิจัยการควบคุม clean technology จาก

พลังงานทดแทนใหประหยัดและปลอดภัย 

2) ดานยาง โดยจัดทําโรงงานตนแบบหรือผลิตภัณฑตนแบบในการสรางมูลคาเพิ่ม เชน นํา

เศษยางมาอัดเปนแผนกันกระแทก   การรวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับยางและเสนอผลงานตอสมาชิก

อุตสาหกรรมดานยาง เพื่อรวมกันพิจาณาความเปนไปไดในความรวมมือตามผลงานวิจัย เชน สรางผลิตภัณฑ

ใหม โดยเอาผลจากการวิจัยมาสรางมูลคาเพิ่ม  รวมทั้งการจัดกิจกรรมนัดพบสมาชิกสภาอุตสาหกรรมกับ

นักวิจัยเพื่อใหทราบความตองการที่แทจริงโดยมีหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยเปนผูประสานความรวมมือ  

3) ดานสิ่งแวดลอม  โดยรวมมือการแกปญหาความเรงดวนของชุมชน “คลองอูตะเภา” ซึ่ง

เปนโครงการที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จัดทําขึ้นโดยไดประสานกับทางมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

4) Science Park สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาใหผูจัดการอุทยานฯ  พิจารณารายชื่อ

คณะกรรมการของ อุทยานฯ ในสวนของตัวแทนสภาอุตสาหกรรมอีกครั้งเพื่อความเหมาะสม 

5) ในสวนของสภาอุตสาหกรรมมีแผนดําเนินการในการสนับสนุนความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ในดานตางๆ  ดังนี้ 

5.1) การใหขอมูลเพื่อใชประโยชนแกมหาวิทยาลัย ไดแก การใหขอมูลเพื่อใชในการ

ปรับปรุงหลักสูตร การใหรายชื่อหนวยงาน/โรงงานเพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาสงนักศึกษา/อาจารยไปดูงาน 

เชน โรงงานระบบบําบัดน้ําเสีย 

5.2) การแลกเปลี่ยนใหความรู ระหวางสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย เชน 

การจัดใหความรูแกสภาอุตสาหกรรม การบรรยายเรื่องกิจกรรมชุมชนโดยสภาอุตสาหกรรมเพื่อใหความรูแก

อาจารยใหม/นักศึกษาใหม  

5.3) การเชิญอาจารย จากมหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษา 

5.4) การไดรับสวนลดราคา กรณีที่กลุมสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมนําตัวอยางมาทําการ

ทดสอบ และซอมบํารุงรักษาเครื่องมือจากมหาวิทยาลัย  

5.5) การสงโจทยวิจัยใหมหาวิทยาลัยปละครั้ง 

7.2. บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกับการมีสวนรวมแกปญหาสามจังหวัด
ชายแดนใต โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้  

1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายสังคมพหุวัฒนธรรม การอยูรวมกันทามกลางความแตกตาง อยาง

เสมอภาคและเคารพซึ่งกันและกัน เขาใจซึ่งกันและกัน นโยบายนี้ไดถูกถายทอดใหกับองคการนักศึกษา สภา

นักศึกษา และผูนํานักศึกษาอยางเปนรูปธรรมแลว และดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อให ม.อ.เปนตนแบบของ

สังคมพหุวัฒนธรรมใหไดและเพื่อการนําไปสูการประยุกตใชกับสังคมภายนอกได  

2) นักวิชาการที่สนใจทําวิจัยทางดานนี้ ไดรับการยอมรับจากสังคมระดับประเทศและ

ตางประเทศมากขึ้น ไดรับเชิญไปบรรยายในแวดวงตางๆตลอดเวลา โดยเฉพาะนักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร 

และคณะศึกษาศาสตร เพื่อใหผูคนไดเขาใจพื้นที่อยางแทจริง ขอมูลและผลการศึกษาจากวิทยาเขตปตตานี ใช
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เปนที่อางอิงระดับชาติ  เชน นักวิชาการของ ม.อ. จากคณะรัฐศาสตร ไดประมวลองคความรูในประเด็นของ

ความขัดแยง โดยจัดทําเปน สมุดปกขาว นําเสนอรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท  ในเรื่องของแนวทางการ

แกไขปญหาในพื้นที่อยางยั่งยืน 

3) โรงพยาบาลสงขลานครินทร  ดวยความสามารถของคณะแพทยศาสตรทุกวันนี้เปน
สถานที่ดูแลคนเจ็บจากความไมสงบ บุคลากรโรงพยาบาลปฏิบัติหนาที่ดวยหัวใจที่เปยมลนดวยความเมตตา 

จนทําใหโรงพยาบาล ม.อ. เปนที่ยอมรับนับถือและรูจักอยางกวางขวางในสังคมไทย ชวงที่มีเหตุการณหนัก 

ทีมงานของโรงพยาบาลทํางานตลอด 24 ชั่วโมง  ภายหลังมหาวิทยาลัยไดเพิ่มงบประมาณ และเตรียมความ

พรอมการรองรับคนไขอุบัติเหตุ ดวยงบประมาณเครื่องมือแพทยกวา 500 ลานบาท และกําลังกอสรางอาคาร

ฉุกเฉินมูลคาประมาณ 750 ลานบาทอีกหนึ่งอาคาร 

4) ม.อ.เปดสอนในหลายหลักสูตรที่รองรับความตองการของชุมชนในพื้นที่ เชน สาขา

อิสลามศึกษา สาขากฏหมายอิสลาม สาขาครุอิสลาม สาขาเศรษฐศาสตรอิสลาม สาขาการจัดการอิสลาม 

สาขามาลายูศึกษา สาขาภาษามาลายู สาขาภาษาอาหรับ สาขารัฐศาตรที่เปดสอนที่ปตตานี ก็จะเนนการ

ปกครองสังคมพหุวัฒนธรรม รัฐศาสตรขามแดน เปนตน สาขาเหลานี้เปนความตองการของชุมชน ในการที่จะ

จรรโลงอัตตลักษณของชุมชน 

5)  ในการดําเนินการเชิงโครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยกําลังจะพัฒนาองคความรูที่

เกี่ยวกับสามจังหวัดใหเขมขนมากขึ้น และไดจัดตั้งเปน Center for the Study of Conflict and Cultural 

Diversity in Southern Thailand (ศูนยศึกษาความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต) เพื่อ

การพัฒนาจังหวัดชายแดนใตอยางยั่งยืน    มีสถาบันสันติศึกษาที่จะสรางบุคคลกรทางดานการจัดการความ

ขัดแยง และมีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เพื่อศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะนําไป

ปรับใชในการอยูรวมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมอยางสันติสุข และอีกหนวยงานหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นคือ

ศูนยประสานงานการแกปญหาจังหวัดชายแดนใต ที่วิทยาเขตปตตานี ซึ่งทําหนาที่ประสานงานการทํางานของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กับมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทยภายใตปฏิญญาหาดใหญ และ ศอ.บต. 

6) มหาวิทยาลัยโดยคณะ/หนวยงานตางๆ รับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ไดแก 

- รวมมือกับคณะแพทยศาสตร และสวรส.ภาคใต รับบุคลากรทางการแพทยที่จบจาก

ตะวันออกกลางมาอบรมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ 

- รวมมือกับคณะศึกษาศาสตรนําอุสตาซท่ีจบจากตะวันออกกลางมาอบรมในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  และการจัดหลักสูตรอบรมครูตาดีกา การจัดอบรมผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาาม และการจัดอบรมผูบริหารมัสยิด โดยมีเปาหมายโครงการจํานวน 1,250 คน 

7) การใหนักศึกษาทํากิจกรรมรวม เชน การนําเยาวชนจากพื้นที่มาติวเขมเพื่อเตรียมตัวสอบ

เขามหาวิทยาลัย หลายคณะนําเยาวชนมาเขาคายดนตรีและศิลปะ เปนตน  

8) คณะแพทยศาสตรรวมกับกระทรวงสาธารณสุข ผลิตแพทยใหกับสามจังหวัดภาคใต 

(ปตตานี ยะลา นราธิวาส) ปละ 30 คน  
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9) มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนทุนจํานวน 10 ทุนใหแกนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา เพื่อไป

เรียนที่มหาวิทยาลัย อัล-อัซฮาร ประเทศอียิปตเปนเวลา 1 ป และโอนหนวยกิตกลับมายังมหาวิทยาลัย 

(วิทยาลัยอิสลามศึกษาสงรุนแรกไปเรียนที่ประเทศอินโดนีเซียกอน จากการติดตอเปดโอกาสใหกอน) 

10) มหาวิทยาลัยรวมกับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย 

ผลิตสื่อการ    E-learning สอนวิชาสามัญเชนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

ใหแกนักเรียนในพื้นที่เส่ียงภัย เพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนสามารถสอบแขงขันเขามหาวิทยาลัย เพื่อ

ชดเชยกับเวลาเรียนของนักเรียนที่ ขาดหายไปเนื่องจากโรงเรียนตองปดเรียนเปนชวงๆ แลวแตเหตุการณไมสงบ 

และชดเชยกับการที่คุณครูจํานวนมากยายออกจากพื้นที่ ไดรับทราบวาเปนที่นิยมของนักเรียนมาก 

11) จัดทําแผนพัฒนาขยายวิทยาเขตปตตานี เพื่อใหเยาวชนในพื้นที่ มีโอกาสและทางเลือก
ในการเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยการเปดคณะใหม และเปนสาขาที่สังคมมีความตองการสูง ไดแก คณะ

เภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะหรือสาขาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งแผนพัฒนา

นี้ ศอ.บต.ไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีและอนุมัติเปนที่เรียบรอยแลว 

12) มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางของการจัดการคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ เขารับทุนจํานวนป
ละกวา 1,000 ทุนที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยตางๆ รวมกันสนับสนุนทุนเพื่อเรียนในมหาวิทยาลัยตางๆ ใน

ประเทศไทย 

13) คณะศึกษาศาสตรรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ใหแกครูอาชีวะศึกษาในพื้นที่ 

14) การสนับสนุนจากกระทรวงการตางประเทศในการดําเนินการหลักสูตรอบรมผูชวย
พยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสของคนในพื้นที่ในการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนความรวมมือระหวาง

วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะพยาบาลศาสตร และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา 

15) วิทยาลัยอิสลามศึกษาจัดอบรมบัณฑิตวางงาน เพื่อเตรียมความพรอมในการหางานทํา

ในประเทศและประเทศในตะวันออกกลาง 

16) สถาบันสันติศึกษาไดรวบรวมองคความรูในแงมุมตางๆ เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต และ

จัดพิมพเปนหนังสือชื่อ "นอกนิยามความเปนไทย ไทย-ปตตานี: เมื่อเราไมอาจอยูรวมและแบงแยกจากกันได" 

ขณะนี้ไดวางตามรานหนังสือแลว 

17) สมาคมรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรภาคใต ซึ่งมีคณะวิทยาการจัดการ และคณะ
รัฐศาสตร .เขารวมอยางแข็งขัน จัดประชุมวิชาการทุกปในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสรางสันติสุขชายแดนใต เชน 

ในป 2548 จัดประชุมภายใตหัวขอเร่ือง “การสรางความสมานฉันทและรวมกันฟนฟูทองถิ่นภาคใต” เปนตน 

18) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมีสวนในการใหความสนับสนุนมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร ใหมีศักยภาพในการดูแลระบบการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งเปนยุทธศาสตรโดยตรงในการสรางสันติสุข 

ดวยการที่คณะแพทยศาสตรรับดูแลนักศึกษาแพทยของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร คณะหลายคณะ
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ของมหาวิทยาลัยกําลังรวมพัฒนาคณะวิทยาศาสตร พยาบาลศาสตร วิศวกรรมศาสตร ศิลปะศาสตร ใหแก

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

19) สํานักวิทยบริการ ที่วิทยาเขตปตตานีไดติดตามขาวที่เกี่ยวกับเหตุการณจังหวัดชายแดน
ใตมาตลอด  และนําขาวเหลานั้นทําเปน collection ขณะนี้มีจํานวนกวา 70,000 ขาว สามารถคนหาเหตุการณ

ไดทุกเวลา collection นี้ก็จะเปนฐานขอมูลขาวที่สําคัญใหนักวิชาการไดศึกษา 

7.3 การจัดกิจกรรม/โครงการที่สําคัญ เพื่อเสริมสรางความใกลชิดชุมชน 

7.3.1 โครงการทัศนศึกษาเรียนรูชุมชนพหุวัฒนธรรม  กิจกรรม “เมื่อนักศึกษามุสลิมเยือนวัด

และนักศึกษาพุทธเยือนมัสยิด”  ณ ชุมชนตําบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เปนโครงการการศึกษาวิจัย

ภาคสนาม (Field Research) โดยมีวัตถุประสงคที่จะใชการศึกษาชุมชนพหุวัฒนธรรม (Pluralism Community) 

เพื่อเสริมสรางการปฏิสัมพันธในหมูนักศึกษาดวยรูปแบบใหมๆ ที่กาวขามความแตกตางทางศาสนาและชาติ

พันธุและสามารถเรียนรูรวมกัน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการยอมรับความหลากหลายในความเปนศาสนิก 

สามารถอยูกับความตางของความเชื่อ ความศรัทธาของเพื่อนที่นับถือศาสนาตางจากตน และเรียนรูวาเพื่อน

ตางศาสนิกเหลานั้นมีความเชื่อความศรัทธาและวิถีชีวิตที่ตางจากตนอยางไร โดยออกแบบกิจกรรมใหมีการ

การจุดประกายการเรียนรูโดยการนํานักศึกษาตางศาสนาตางสาขา ตางคณะ ภาควิชา สาขาการศึกษาและชั้น

ป รวมเดินทางลงชุมชนศึกษาเรียนรู ฟงเจาอาวาส โตะอิหมาม ผูนําชุมชนและชาวบาน ผานกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจะสามารถสรางมุมมองใหมๆ ผานการทัศนศึกษาชุมชนที่อยูรวมกันในแบบพหุลักษณหรือ

พหุวัฒนธรรมอยางมีความสุข   

การนํางานวิจัยประยุกตใชเพื่อการแกไขปญหาหรือสรางแบบอยางของการอยูรวมกันอยางสันติ

ในชุมชนหรือสถานที่อื่นๆ จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความรูความเขาใจตอสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในแตละชุมชนทั้ง

ขอมูลพื้นฐานของประชากร ประวัติศาสตรชุมชน ความเปนมา วัฒนธรรมชุมชนและวิถีชีวิตอยางรอบดานและ

ชัดเจน จึงจะแกไขปญหาและรวมกําหนดวิธีการอยูรวมกันอยางสันติสุขได” กิจกรรมเหลานี้เปนการสาน

สัมพันธสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งถือเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

7.3.2 การจัดประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2550 ที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ในหัวขอเร่ือง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยกับการมีสวน

รวมแกปญหาสามจังหวัดชายแดนใต” และผลการประชุมนําไปสูการลงนามรวมกันใน “ปฏิญญาหาดใหญ” 

แสดงเจตนารมณและเสนอกิจกรรมตางๆที่จะรวมสรางสันติสุขชายแดนใต โดยไดจัดกิจกรรม/โครงการ 34 

กิจกรรม/โครงการ วงเงิน 20 ลานบาทตอป กิจกรรมครอบคลุมตั้งแตการพานักศึกษาไปทํากิจกรรมรวมกับ

มหาวิทยาลัยในมาเลเซีย / การนําชุมชนตางวัฒนธรรมมาทํากิจกรรมรวมกัน / การพัฒนาระบบคุณภาพของ

โรงเรียนในพื้นที่ / คายวิชาการ / การสอนเสริมวิชาสามัญใหกับนักเรียนในพื้นที่ / การพัฒนาองคปกครองสวน

ทองถิ่น / การพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ / การนํานักศึกษาของมหาวิทยาลัยออกเยี่ยม

โรงเรียน เปนตน สําหรับในเบื้องตนตกลงเริ่มที่จะจัด 4 กิจกรรมกอน ไดแก 
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กิจกรรมที่ 1 : โครงการคายผูนํานักศึกษา โดยการนําผูนํานักศึกษาจาก 26 มหาวิทยาลัยมารวม

กันออกแบบคาย เพื่อดูแลเยาวชนที่เปนนักเรียนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต และหลังจากนั้น องคการ

นักศึกษาของแตละมหาวิทยาลัยทั้ง 26 มหาวิทยาลัยก็จะดําเนินกิจกรรมคายในสาระตางๆกัน เชนคาย

วิทยาศาสตร คายคอมพิวเตอร คายภาษาอังกฤษ คายศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ 2 : โครงการอบรมครูตาดีกา ที่จะมีการนําครูตาดีกาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใตไป

อบรมท่ีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตางๆ เราจะเริ่มตนที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงรายกอน  

กิจกรรมที่ 3 : โครงการนํานักศึกษารัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

ไปศึกษาวิชารัฐศาสตรที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1 ภาคการศึกษา  และโอนหนวยกิตกลับที่

มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร บนพื้นฐานความเชื่อวาถาเราใหโอกาสกับทั้งครู นักเรียน และนักศึกษา ในพื้นที่ 

ไดมีโอกาสสัมผัสกับไออุนของวัฒนธรรมนอกพื้นที่ จะทําใหเกิดความเขาใจในการดํารงอยูของสังคมที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม  

 กิจกรรมที่ 4 : การสานเสวนานักวิชาการไทย-มาเลเซีย เพื่อใหนักวิชาการของทั้งสองประเทศ ได

มีสวนรวมในการสรางสันติสุขมากขึ้น 

7.3.3 การจัดตั้งโครงการสถาบันสันติศึกษา  ไดจัดเริ่มกอตั้งขึ้นในปลายป 2548 โดยมี

วัตถุประสงคหลัก เพื่อพัฒนาองคความรู ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการดานสันติศึกษา

โดยเฉพาะการแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี  เพื่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและชุมชนใหดํารงอยูดวย

ความสันติสุข   และศึกษาวิจัย ผลิตบัณฑิต เพื่อสรางองคความรูและพัฒนามนุษยดานกระบวนการแกปญหา

ความขัดแยงดวยสันติวิธี  รวมทั้งเพื่อเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน  และประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ  

ในการดําเนินการเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน  โดยการนําแนวทาง “สันติวิธี” มาใชเปนยุทธศาสตรในการ

แกปญหาความขัดแยงในสังคม เพราะสันติวิธี คือ การแกไขและแปรเปลี่ยนปญหาความขัดแยงดวยการไมใช

ความรุนแรง มาจัดการความขัดแยง  หรือกลาวในอีกนัยยะหนึ่งคือ สันติวิธีเปนวิธีการที่ใหความเคารพกับสิทธิขั้น

พื้นฐานของความเปนมนุษยโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ เพศ หรือวัย แนวทางและวิธีการดําเนินงาน 

ดานสันติศึกษาของมหาวิทยาลัย เนนความสอดคลองของมิติตางๆ  ที ่เกี ่ยวของสันติสุขในสังคมกับ

สถานการณที่เปล่ียนแปลงไป โดยเรียนรูจากภาวการณที่ปกติและวิกฤติในสังคม และทํางานที่สอดคลองกับ

บริบทแวดลอมและความพรอมของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงาน 4  ดานหลัก ไดแก การจัดการความขัดแยง 

จิตตปญญาศึกษา วิถีอิสลามเพื่อสันติภาพและการพัฒนา และสิทธิมนุษยชน 

7.3.4 แผนการวิจัยปญหา 3 จังหวัดชายแดนใต เปนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมที่

นําไปสูการแกปญหาและพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่มหาวิทยาลัยพยายามเนนบทบาทเพื่อการชี้นํา

ชุมชน สังคม และหนวยงานภาครัฐ และเปนขอมูลเผยแพรเพื่อใหการปฏิบัติงานการแกปญหาและพัฒนา 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต เปนไปอยางถูกตองตรงทิศทาง โดยการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จ  
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8. ระบบ Infrastructure และอื่นๆ 

8.1 การบริหารและการจัดสรรทรัพยากร  การบริหารจัดการดวยความประหยัดมีประสิทธิภาพ 

และมีการจัดสรรทรัพยากรสอดคลองกับแผน เปนแนวทางสรางอนาคตมหาวิทยาลัย โดยอาศัยองคประกอบที่

สําคัญ คือ การกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาร การวางแผนเพิ่มขึ้นของวงเงินงบประมาณ

เปนการสรางฐานการเงินที่เขมแข็งและระยะยาว  (long-term financial strength)  เพื่อบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยเปนองคกรที่มั่นคง มีวัฒนธรรมของหลักธรรมาภิบาล โดยการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 

8.1.1 การกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาณ  ในการจัดทําคําของบ 

ประมาณแผนดินประจําปของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ

แผนดินประจําปงบประมาณ เพื่อทําหนาที่พิจารณาคําของบประมาณแผนดินประจําป ของคณะ/หนวยงาน

ตางๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน ที่ผาน

ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีแลว โดยในการกําหนดนโยบายดังกลาวไดคํานึงถึงความเชื่อมโยงและ

ความสอดคลองของยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

และแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูอนาคต...อีก 10 ปขางหนา ที่ผูบริหารเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย ไดมีคณะกรรมการ/

คณะทํางานที่เกี่ยวของพิจารณารายละเอียดคําของบประมาณสวนตางๆ 6 ชุด เพื่อกร่ันกรองและจัดลําดับ

ความสําคัญ โดยในการพิจารณาจะมีการพบคณะ/หนวยงาน เพื่อรับทราบปญหาและความตองการทรัพยากร

ของคณะ/หนวยงานดวย สําหรับการจัดทํางบประมาณเงินรายไดนั้น มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวนโยบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การจัดทํางบประมาณเงินรายไดประจําปเสนอที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให

ขอเสนอแนะ การใชจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม

ภารกิจดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดินไมเพียงพอ หรือไมไดรับการ

จัดสรร ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานในภารกิจนั้นๆ ไดคุณภาพตามเปาหมาย ตลอดจนสนับสนุนงาน/โครงการ
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ใหมที่มีความสําคัญ หรือมีความจําเปนเรงดวนของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมใหบรรลุเปาประสงคของการพัฒนา

มหาวิทยาลัยที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) และแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย  
8.1.2 การวางแผนเพิ่มข้ึนของวงเงินงบประมาณ  
แหลงเงินที่มหาวิทยาลัยใหความสําคัญมากที่สุดในปจจุบัน คือ งบประมาณแผนดิน  ปจุจบันการ

จัดสรรงบประมาณของประเทศคอนขางมีลักษณะของ Historical-based budgeting กลาวคือเมื่อปที่แลว

ไดรับงบประมาณเทาใด ปตอไปก็จะใชตัวเลขเกาเปนฐาน โดยตั้งแตปงบประมาณ 2547 – 2551 มหาวิทยาลยั

มีงบประมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

ปงบประมาณ 2547 มอ. ไดงบประมาณแผนดิน  1,844.9 ลานบาท 

ปงบประมาณ 2548 มอ. ไดงบประมาณแผนดิน  2,127.4 ลานบาท 

ปงบประมาณ 2549 มอ. ไดงบประมาณแผนดิน   2,499.4 ลานบาท 

ปงบประมาณ 2550 มอ. ไดงบประมาณแผนดิน 3,416.1 ลานบาท 

ปงบประมาณ 2551 มอ. ไดงบประมาณแผนดิน 3,958.6 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 4 ปที่ผาน 

พบวา มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณเพิ่ม 2,133 ลานบาทภายในระยะเวลา 4 ป เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 

2550 วงเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 542.5 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณที่เพิ่ม

ขึ้นกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะมี

วงเงินที่เพิ่มขึ้นสูงเปนอันดับ  2  รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล   ผลท่ีไดนับเปนกุญแจสําคัญที่จะเปนฐานงบประมาณ

สําหรับอนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ถือไดวาเปน Financial Momentum ของมหาวิทยาลัย 

การที่มหาวิทยาลัยไดรับการดูแลจากสํานักงบประมาณ ดวยยุทธศาสตรการสรางความเขาใจ

รวมกันกับสํานักงบประมาณ ทําใหมหาวิทยาลัยมีฐานงบประมาณมาอยูระดับเกือบ 4,000 ลานบาท คือ

กุญแจสําคัญที่จะเปนฐานงบประมาณสําหรับอนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพราะถือไดวาเปน 

Financial Momentum ของมหาวิทยาลัย และเปนการวางรากฐานการเงินที่เขมแข็งในระยะยาว  (long-term 

financial strength)    แมวางบประมาณที่ไดรับเพิ่มขึ้นสวนใหญ เปนเรื่องของการลงทุน ในสิ่งกอสรางตางๆ   ซึ่งเปน

เร่ืองจําเปนสําหรับมหาวิทยาลัยที่ตองมีการขยายงานเพิ่มขึ้นทวีคูณในวิทยาเขตใหมทั้ง 3 แหง    รวมถึงการพัฒนาและ

เพิ่มศักยภาพงานภายในวิทยาเขตหาดใหญ   และการจัดหา วางระบบความปลอดภัยที่ทําใหนักศึกษาและบุคลากรเกิด

ความมั่นใจในการปฎิบัติงานภาย ในวิทยาเขตปตตานี   และมหาวิทยาลัยคาดหวังวาฐานงบประมาณประจําปที่

ไดมาแลว จะเปนฐานในปตอๆ ไป จํานวนงบประมาณที่ไดเพิ่มมากกวาสองพันลานบาทนี้ จึงถือไดวาเปน 

momentum ทางการเงินที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 

8.2 การขยายตัวในการลงทุนดานอาคารและสิ่งกอสราง 
งบลงทุน ในสิ่งกอสรางตางๆ ตั้งแตปงบประมาณ 2549 – 2552  มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรส่ิงกอสรางผูกพัน

ใหม และรายการผูกพันเดิม  เพิ่มขึ้นทั้ง 5 วิทยาเขต ทําใหงบลงทุนที่ไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้นจาก  349.08 ลานบาท ใน

ปงบประมาณ 2549  เปน 867.78,   1,232.20  และ  967.63 ลานบาท ปงบประมาณ 2550 - 2552  ตามลําดับ  
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สําหรับรายการสิ่งกอสรางที่เกิดขึ้นในชวงดังกลาวในปงบประมาณ 2549-2552 มีจํานวน 1,638.8550, 

391.3500, 1,551.0000  และ 482,000 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปงบประมาณ 2549 จํานวน 1,638.8550 ลานบาท จําแนกเปน 
รายการผูกพันเดิม จํานวน 608.6464 ลานบาท   

อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู  วิทยาเขตหาดใหญ   335.7701 ลานบาท 

กลุมอาคารอเนกประสงค  วิทยาเขตตรัง    146.9000  ลานบาท 

อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ  วิทยาเขตปตตานี    125.9763  ลานบาท 

รายการผูกพันใหม จํานวน 1,030.2086  

อาคารบริหารวิชาการและบริการกลาง  เขตการศึกษาภูเก็ต   136.5000  ลานบาท 

อาคารศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและศูนยเครื่องมือกลาง วข.สุราษฎรธานี  86.2663   ลานบาท 

ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ    377.4331  ลานบาท 

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม  วิทยาเขตหาดใหญ   209.5452  ลานบาท 

อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร    98.6640  ลานบาท 

อาคารหอพักนักศึกษา  วิทยาเขตปตตานี    121.8000  ลานบาท 

ปงบประมาณ 2550 จํานวน 391.35000 ลานบาท จําแนกเปน 

อาคารศูนยวิจัยทางวิศวกรรมประยุกต  คณะวิศวกรรมศาสตร   166.9500  ลานบาท 

กลุมอาคารที่พักอาจารยและบุคลากร  วิทยาเขตปตตานี  224.4000  ลานบาท 

ปงบประมาณ 2551 จํานวน 1,551.0000 ลานบาท จําแนกเปน 

กลุมอาคารเรียนรวมและกิจกรรม  เขตการศึกษาภูเก็ต   200.0000 ลานบาท 

อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร   150.0000  ลานบาท 

กลุมอาคารหอพักและศูนยนันทนาการ  วิทยาเขตปตตานี   250.0000  ลานบาท 

อาคารที่พักอาจารยและบุคลากร  เขตการศึกษาตรัง   54.0000  ลานบาท 

ศูนยกีฬา  เขตการศึกษาตรัง     147.0000  ลานบาท 

อาคารศูนยอุบัติเหตุ     750.0000  ลานบาท 

ปงบประมาณ 2552 จํานวน 482.0000 ลานบาท จําแนกเปน   

อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร  วิทยาเขตปตตานี     82.0000  ลานบาท 

อาคารวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  150.0000 ลานบาท 

ศูนยประชุมและศูนยศิลปวัฒนธรรม  วิทยาเขตตรัง  250.0000  ลานบาท 

8.3 การเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระหวางวันที่ 

13 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2552 รวม 2 ป  

ในวันที่ 12 มีนาคม 2511 ไดมีพระบรมราชโองการประกาศใชพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทรขึ้น มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหวันที่ 13 มีนาคม ของทุกป ซึ่งเปนวันที่เร่ิมประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปน "วันสถาปนามหาวิทยาลัย"  ดังนั้น วันที่ 13 มีนาคม 2550  จึงเปนวันครบรอบ 40 ป ม.อ. และเปนปที่

มหาวิทยาลัยประกาศเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระหวางวันที่ 
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13 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2552 รวมเวลา 2 ปเต็ม ในการนี้มีคณะกรรมการและคณะทํางานดูแล

และดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นนี้ เปนกิจกรรมที่ ส่ือใหสังคมรับทราบวา  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะเปดตัวเขาไปเชื่อมโยงกับชุมชนมากขึ้น เปนหนึ่งเดียวกับชุมชนมากขึ้น...หรืออีก

นัยหนึ่งคือจะรับใชสังคมใหมากขึ้น และเปนการเสริมสรางศักดิ์ศรีใหกับมหาวิทยาลัย  ภายใตคําขวัญที่เปน

ปจจัยในการพัฒนาอยางยั่งยืน คือ  “40 ป ม.อ. บมเพาะคนดี ชี้นําสังคม ส่ังสมปญญา พัฒนางานวิจัย”  คือ

มุงสรางคนที่เปนคนดี เปนคนมีความรู  โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญๆ ดังนี้ 

8.3.1 กิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ป ประกอบดวยกิจกรรมยอยๆ ที่สําคัญ ไดแก 

1) 40 นวัตกรรม ที่คัดเลือกผลงานวิจัยเดน ตั้งแตเร่ิมตั้งมหาวิทยาลัยมารายงานให

สาธารณชนไดรับทราบ 

2) 40 บริการวิชาการสูชนบท ที่ดําเนินการจัดทําโครงการบริการวิชาการ ใหเกิดประโยชนกับ

ชนบทที่หางไกล เขาไปใกลชิดกับชนบทใหมากขึ้น 

3) 40 ยอดบัณฑิต เปนการคนหาศิษยเกาที่ทําคุณประโยชนแกสังคม 

4) พระราชานุสาวรียสมเด็จพระบิดา ครบทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา คือจะมีพระราชานุสาว

รียที่ภูเก็ต ตรัง และ สุราษฎร เพื่อเปนที่เคารพบูชาของชาวสงขลานครินทรโดยถวนทั่ว 

5) อนุสาวรียพระยาอรรถกระวีสุนทร และคุณหญิงหลง ตอนนี้ไดนํารูปหลอโลหะมา

ประดิษฐานที่หนาอาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรูแลว  เพื่อรําลึกถึงคุณของคุณหญิง ที่ไดมอบที่ดินใหกับ

มหาวิทยาลัย 

6) หอประวัติมหาวิทยาลัย เปนที่รวบรวมประวัติในแงมุมตางๆของมหาวิทยาลัย รวบรวมเพือ่

ไวเปนมรดกสําหรับรุนเราและรุนตอๆไป 

7) หนังสือประวัติมหาวิทยาลัย 

8) หนังสือธรรมะของทานพุทธทาส เปนการรําลึก 100 ปทานพุทธทาส และ 40 ป ม.อ. พรอม

กัน และนําทูลเกลาถวายพระเจาอยูหัว เนื่องในมหามงคลแหงการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป เปนหนังสือชุด  

“บทพระธรรมประจําภาพ”  3 เลม และ “บันทึกไปอินเดีย” 1 เลม รวมชุดเปน 4 เลม จัดพิมพเสร็จแลว 

9) หนังสือคูมือชีวิตนักศึกษา ม.อ. เปนหนังสือที่มีเปาหมายเพิ่มทักษะชีวิตใหกับศิษย และ

แจกใหกับนักศึกษาใหมทุกคน 

10) ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรต ิ เปนศูนยประชุมที่สามารถจุคนไดถึง 3,000 คน 

และไดเปดใชงานแลว, 

11) หอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในหอประชุมนานาชาติ เพื่อเปนศูนยแสดง

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดําริ โดยเนนที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยและภาคใต, 

12) สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ  เพื่อเปนสะพานเชื่อมระหวางมหาวิทยาลัยกับศิษยเกาเกือบ 

80,000  คน  ไวใหไดอยางเหนียวแนน และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแลว  
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8.3.2 การถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เนื่องในวาระการฉลอง 40 ป ม.อ. ยัง

เปนวาระแหงความเปนมงคลของชาวสงขลานครินทร  นับเปนเกียรติและเปนสิริมงคลอยางสูงที่สภา

มหาวิทยาลัยไดอนุมัติเพื่อ ดังนี้ 

1) การถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด สมเด็จพระราชาธิบดีแหงมาเลเซีย Duli 

Yang Maha Mulia (DYMM) Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan 

Mahmud Al-Muktafi Billah Shah   

2) นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรบาเรนห ฯพณฯ Shaikh Khalifa Bin Salman Al-Khalifa     

3) การมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด ฯพณฯ ดร. มูฮัมหมัด ซัยยิด 

ฏอนฏอวี ผูนําสูงสุดศาสนาอิสลาม สาธารณรัฐอาหรับอียิปต   

8.3.4 การแสดงความกตัญู คือ การมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา

พัฒนาสังคม ใหแกคุณวีระพงษ หงษหยก ซึ่งถือวาเปนตัวแทนของหลวงอนุภาษภูเก็ตการ และตระกูลหงษหยก 

8.4 การจัดงานสัมมนายุทธศาสตรพัฒนาภาคใตอยางย่ังยืน  ในวันศุกรที่ 31 ตุลาคม 2551 เวลา 

08.30- 16.00  น. ณ ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ โดยไดรับเกียรติจากทานนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวช

ชาชีวะ เปนประธานเปดการสัมมนา และแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ “แนวคิดในการพัฒนาภาคใต”   การ

สัมมนาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดเชิญองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ศิษยเกา ประชาชน นักศึกษา มารวม

กันแสดงความคิดเห็น ใหขอมูล ใหแนวคิด เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม ในการที่จะประมวลเปนยุทธศาสตรการ

พัฒนาภาคใตอยางยั่งยืน.. ในฐานะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนสมองสําหรับการขับเคลื่อนการพัฒนา  

ในขณะนี้ รายละเอียดการปาฐกถาพิเศษ ของทานนายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยไดจัดทําเปนเอกสาร และบันทึก

เปนซีดี มอบใหรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดบทบาทและยุทธศาสตร

ในการพัฒนาภาคใต  และมอบใหผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการเขามารวมพัฒนาภาคใต ไปตามแนว

ยุทธศาตรของชาติตอไป 

8.5 ระบบการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจของประชาคม  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อประชุมรวมกันและเพื่อการสื่อสารกับประชาคมในมหาวิทยาลัย ใน

ลักษณะตางๆ ดังนี้  

8.5.1 การสื่อสารผาน web site   เปนรูปแบบการเลาความคิด ใหขอมูล สูการรับรูของประชาคม 

ของอธิการบดีสูประชาคมมหาวิทยาลัย เปนสื่อเพื่อกระจายขาวสาร ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมตาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย รวมถึงการถายทอดขอเสนอแนะ นโยบาย และยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนามหาวทิยาลยั ปจจบุนัเรือ่ง

เลาความคิด ใหขอมูล สูการรับรูของประชาคมอยางสม่ําเสมอ ตั้งแตเร่ิมเร่ืองที่ 1 เมื่อ 12 เมษายน 2549 ถึง

ปจจุบันเมษายน 2552  มีจํานวน 131 เร่ือง โดยแขวนขอมูลไวที่  http://www.intranet.psu.ac.th/president   

และผาน http://share.psu.ac.th/ ซึ่งเปนพื้นที่เพื่อการแบงปน แลกเปลี่ยน เรียนรู ของชาว ม.อ. โดยเปนการ

เผยแพรและสรางความรูความเขาใจงานการจัดการความรูในมหาวิทยาลัย และเวทีส่ือสารสองทางในองคกร

ดําเนินการเมื่อกันยายน 2550 ปจจุบันอยูระหวางการพัฒนาระบบใหทันสมัยเพื่อความสะดวกในการใชงานของ
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สมาชิกยิ่งขึ้น สําหรับวิทยาเขตปตตานี รองอธิการบดีส่ือสาร Online ถึงประชาคมผาน http://intranet.pn.psu.ac.th/psu/ 

เร่ิมวันที่ 24 พฤษภาคม  2550  นอกจากนี้ มีการสื่อสารระหวางผูบริหารกับนักศึกษา ในหัวขอจดหมายจากพอ

ผาน web site เพื่อบอกเลาเหตุการณณนาสนใจในปจจุบัน กระจายขาวสาร ความเคลือ่นไหวและกจิกรรม ภายใน

มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาไดรับทราบ รวมถึงการตอบขอซักถามและเสนอแนะของนักศึกษาที่ซักถามและ

เสนอแนะตอผูบริหารเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ 

8.5.2 การประชุมรวมกันและสรางความเปนเอกภาพรวมกัน โดยมีรูปแบบการประชุมตางๆ 

ไดแก  

1) การประชุม workshop ทีมบริหาร องคประชุมประกอบดวยอธิการบดี เปนประธาน รอง

อธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนา และผูอํานวยการศูนย

คอมพิวเตอร เปนองคประชุม โดยมีผูอํานวยการกองตาง ๆ ในสํานักงานอธิการบดีเขารวมประชุมและรับทราบนโยบาย

ดวย มีการประชุมรวมทุกเดือน 

2) การประชุมคณบดี / ค.บ.ม./ สภาวิชาการ/คณะกรรมการประจําวิทยาเขต  เพื่ดทําหนาที่ในการ

พิจารณากลั่นกรองเรื่องตางๆ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  โดยที่ประชุมคณบดี ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรอง

เรื่องตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตออธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ค.บ.ม.) ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองและใหขอเสนอแนะเรื่องที่กับการ

บริหารงานบุคคล ขาราชการตอสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ มีหนาที่ในการดําเนินงานทั่วไปในการกําหนดทิศทาง การ

พัฒนาและการควบคุมคุณภาพงานวิชาการของมหาวิทยาลัย สวนการบริหารแตละวิทยาเขต/เขตการศึกษา มหาวิทยาลัย

ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต/เขตการศึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนําการดําเนินกิจการตาง ๆ ใน

วิทยาเขต/เขตการศึกษาตออธิการบดี  นอกจากนั้นหากมีวาระเรงดวนที่มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการ  จะมีการนัด

ประชุมคณบดีวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องนั้น ๆ  

3) อธิการบดีพบปะบุคลากร/นักศึกษาในแตละวิทยาเขต/การศึกษาอยางสม่ําเสมอ เชน ในทุกๆ 

เดือนอธิการบดีจะเดินทางหมุนเวียนไปวิทยาเขต/เขตการศึกษาเพื่อรวมเสวนา และพบปะกับบุคลากร/นักศึกษาใน

แตละวิทยาเขต/การศึกษา เกี่ยวกับความกาวหนาในการดําเนินงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย บอกเลาขอมูลและ

ขาวสาร และสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารกับบุคลากร/นักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต/การศึกษา 

4) การหมุนเวียนจัดประชุมคณบดีและคบม.ในวิทยาเขตและเขตการศึกษาอยางทั่วถึง  โดย

กําหนดประชุมที่วิทยาเขตหาดใหญและวิทยาเขตปตตานีอยางนอย 2 ครั้ง ประชุมที่เขตการศึกษาตางๆ เขต

การศึกษาละ 1 ครั้ง เร่ิมตั้งแตเดือนมีนาคม 2550  

5) สภาขาราชการจัดใหผูบริหารพบประชาคม สภาขาราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

จัดใหผูบริหารพบบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารไดแจงแนวนโยบายการบริหาร และ

พัฒนามหาวิทยาลัย บอกเลาขาวสารแกประชาคมสายสนับสนุน และเพื่อใหประชาคมสายสนับสนุนไดบอก

เลาความคิด แจงความทุกขรอนใหผูบริหารไดรับทราบ รวมไปถึงเพื่อสรางความใกลชิดกันระหวางใหผูบริหาร

และประชาคมสายสนับสนุน โครงการนี้ไดจัดขึ้นปละ 1 คร้ัง โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อป 2549 
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8.5.3 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหมีการระบบตางๆ เพื่อ

ชวยใหการสื่อสารมีประสิทธภาพ รวดเร็ว และประหยัด โดยใชระบบตางๆ ไดแก  

1) การใช E-mail หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิคส เปนเครื่องมือหนึ่งในการรับสงขอมูลระหวาง

กันของบุคลากร/นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยทุกคนจะมี  E-mail address เพื่อติตตอส่ือสาร 

2) การใช E-Document  ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยไดใชระบบ E-Document มาใชใน

หนวยงานอยางเต็มรูปแบบทั้ง 4 ขั้นตอน  

3) การใช Telemeeting (Video Conferencing System) เปนระบบที่สามารถประชุมรวมกัน

ไดทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา  โดยไดติดตั้งอุปกรณไวในแตละที่ โดยที่วิทยาเขตหาดใหญใชหองประชุม 215 

และ 210  สํานักงานอธิการบดี   วิทยาเขตปตตานีใชหองประชุมกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เขตการศึกษา

สุราษฎรธานีใชหองประชุมกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตการศึกษาตรังใชหองประชุมกลุมงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และเขตการศึกษาภูเก็ต หองประชุม นายแพทยสวัสดิ์   

8.5.4 การเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยผานสื่อ (วิทยุ นสพ. และโทรทัศน) การ

เผยแพรขาวผานสื่อมวลชนตั้งแต 1 มิ.ย. 2549-31 ส.ค. 2550 โดยนําเสนอประเภทขาวตางๆ ที่เกี่ยวกับ

งานวิจัย การศึกษา การบริการวิชาการ การรับสมัครงาน  การเมือง  และกีฬา  โดยมีขาวที่ตีพิมพใน

หนังสือพิมพสวนกลางและหนังสือพิมพทองถิ่น และเวบไซต จํานวน 675 ขาว เฉล่ียเดือนละ 45 ขาว โดยลง

ขาวแตละขาวในหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพประมาณขาวละ 3 ฉบับ  ขาวที่ตีพิมพในหนังสือพิมพสวนกลางเฉลี่ย

เดือนละ 21 ขาว ขาวที่ตีพิมพในหนังสือพิมพสวนทองถิ่นเฉลี่ยเดือนละ 24 ขาว โดยผาน 1) หนังสือพิมพ

สวนกลาง ไดแก หนังสือพิมพมติชน หนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพเดลินิวส หนังสือพิมพชัดลึก หนังสือพิมพ

กรุงเทพธุรกิจ 2) หนังสือพิมพทองถิ่น ไดแก หนังสือพิมพสมิหลาไทม หนังสือพิมพโฟกัสภาคใต หนังสือพิมพ

บิซนิวส หนังสือพิมพสมารทนิวส หนังสือพิมพไทย หนังสือพิมพแหลมทอง หนังสือพิมพทางไท หนังสือพิมพมติ

ไทย หนังสือพิมพหาดใหญเจอนัล หนังสือพิมพอาณาจักร  3) ส่ือเวบไซต ไดแก  เวบไซตผูจัดการออนไลน เวบ

ไซตกิมหยงดอดคอม เวบไซตกรุงเทพธุรกิจออนไลน เวบไซต สํานักประชาสัมพันธเขต 6 กรมกระชาสัมพันธ 

8.5.5 เวทีเสวนาศิษยเกาเครือขายศิษยเกาสัมพันธ  มหาวิทยาลัยและศิษยเกาไดดําเนินการ

รวมกันจัดตั้งสํานักงานศิษยเกาสัมพันธขึ้น เพื่อเปนหนวยงานที่เชื่อมโยงประสานความรวมมือทางดาน

กิจกรรมวิชาการ การวิจัย และอื่น ๆ ระหวางศิษยเกากับมหาวิทยาลัย และเพื่อใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการ

พัฒนากิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งในการชวยเพิ่มโอกาสการไดงานทําของบัณฑิต การแนะแนวทางการ

ทํางาน การหาแหลงฝกงาน การนําโจทยวิจัยเขาสูกระบวนการวิจัยและบัณฑิตศึกษา การหาแหลงทุน การชวย

เปนสื่อในการประชาสัมพันธกิจกรรมมหาวิทยาลัยและอื่นๆ  ในการดําเนินการไดมีการประชุมรวมกันระหวาง

ทีมบริหารกับศิษยเกา เมื่อเดือนกันยายน 2549 และไดดําเนินกิจกรรมมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 
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ตอนที่ 2  การรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรอง (commitments)  
ในสวนนี้เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรอง (commitments) ที่ไดนําเสนอไวใน

เอกสารเชิงหลักการตอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548  เปนหลัก โดยที่การบริหาร

มหาวิทยาลัยจะเนนพันธกิจหลัก  

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามที่ไดมคีาํรับรอง (commitment) ที่สําคัญ ที่ไดรับรองมี 12 

ตัวชี้วัด เปนผลกาดําเนนิงานในเชิงตัวเลข 9 ตัวชี้วัด และเชงิอธิบายความ 3 ตัวชี้วัด ดังนี ้
1. ผลการดําเนินงานในเชิงตัวเลขมี  9 ตวัชี้วัด ดังนี ้

ตัวชี้วัด เปาหมายป 52 2551 2550 2549 

1. Publication  

(paper/คน/ป) 

(national + Inter. + Proc.) 

1.0 0.77 

 

(0.0934 + 0.2979 + 

0.3770  = 0.7683) 

0.79 0.56 

2. Research Grant 

(บาท/คน) 

100,000  

บาท/คน 

123,245  

บาท/คน 

128,699  

บาท/คน 

133,254  

บาท/คน 

3. นักศึกษาปริญญาเอก 

(คน) 

500 421 337 360 

4. อาจารย Active วิจัย 

(รอยละ) 

รอยละ  80 82.13 (*) 
(นับรวม project) 

 ไมนับรวม project=53.1% 

52.00 49.31 

5. อาจารยระดับปริญญาเอก 

(รอยละ) 

 รอยละ 50 42.48 
(อ.ป.เอก = 824 

 อ.ทั้งหมด 1,940 คน) 

41.69 
(อ.ป.เอก= 792 

 อ.ทั้งหมด 1,900 คน) 

38.76 
(อ.ป.เอก = 708 

 อ.ทั้งหมด 1,827 คน) 

6. Publication

บัณฑิตศึกษา (paper) 

800 Paper 659 677 372 

7. สาขา/สถานวิจัยความ

เปนเลิศ/สถานวิจัย 

มากกวา 10 8 7 8 

8. มี Research Faculties 

ที่มี Publications มากกวา 

1.5 papers /คน/ป 

3 คณะ 1 คณะ 
(อก)  

(นับ proceeding =2.38) 

 

 

2 คณะ 
(อก/วิศวะ)  

 

ถาไมนับ proceeding 

อก=2.00 วิศวะ=2.22) 

6 คณะ 
(วิทย/วทท/สวล/อก/

ทรัพย/corin)  

ถาไมนับ proceeding 

อก=1.42 corin=1.00) 

9. บัณฑิตสาขาวิชาชีพ

ผาน  license 

Top 4 คณะเภสัชศาสตร 

อันดับ 1 

คณะแพทยศาสตร 

อันดับ 1 

คณะเภสัชศาสตร 

อันดับ 2 

- 
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2. ผลการดําเนินงานในเชิงอธิบายความมี  3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 10  จะมีความชัดเจนการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ในระบบ PSU system 

การดําเนินงานตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมา ไดสะทอนความชัดเจนในการบริหารมหาวิทยาลัย

หลายวิทยาเขตที่เปนเอกะทัตคะของสงขลานครินทร ความเปนเครือขาย ภายใตจุดมุงหมายรวมหนึ่งเดียวกัน 

ดวยระบบบริหาร PSU system  ดวยภาพสื่อที่วิทยาเขตสามารถใชศักยภาพเพื่อการพัฒนางานและกระจาย

โอกาสอุดมศึกษาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ดวยหลักการในการบริหาร 3 สวนคือ 

 1)  สรางภาพลักษณของสงขลานครินทรหรือบรรทัดฐานแนวปฏิบัติที่เปนหนึ่งเดียวกัน ไวกับ

สวนที่เปนภาพรวม PSU system  

2)  ไดใชความรวมมือระหวางวิทยาเขต แลกเปลี่ยนและเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง การ

ถายทอดความเขมขนทางวิชาการระหวางกัน และโดยแตละวิทยาเขต ก็ดําเนินเปาหมายงานภายใตแผน

ยุทธศาสตรเฉพาะของวิทยาเขตที่ไดวางกรอบตําแหนงทางยุทธศาสตรการพัฒนาที่แตกตางกัน  

3)  พัฒนาประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ในการสรางประสิทธิภาพและลดชองวาง

ปญหาอันเกิดจากพื้นที่วิทยาเขตที่อยูหางกัน รูปธรรมปรากฏเห็นอยางชัดเจนเมื่อไดนําระบบ PSU system เขา

ไปขับเคลื่อนและรวมการแกปญหากับวิทยาเขตปตตานีอยางใกลชิด เปนตน 

ตัวช้ีวัดที่ 11  ความเดือดรอนในดานการขาดแคลนทรัพยากรจะหมดไปภายในป 2552  

การดําเนินงานตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมา ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทางกายภาพที่เอื้อให

มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มจากหนวยงานที่เกี่ยวของมาโดยตลอด  โดยเฉพาะการวางแผนการ

เพิ่มขึ้นของวงเงินงบประมาณ    และแหลงเงินที่มหาวิทยาลัยใหความสําคัญมากที่สุดในปจจุบัน คือ งบประมาณ

แผนดิน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณของประเทศคอนขางมีลักษณะของ Historical-based budgeting กลาวคือ

เมื่อปที่แลวไดรับงบประมาณเทาใด ปตอไปก็จะใชตัวเลขเกาเปนฐาน จากฐานตัวเลขในป งบประมาณ 2549 

(จํานวน 2,499.4 ลานบาท) เปนตนมา มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกป รอยละ 36.7 ในปงบประมาณ 

2550 (จํานวน 3,416.1 ลานบาท) และรอยละ 15.9 ในปงบประมาณ 2551 (จํานวน 3,958.6 ลานบาท)  

เมื่อเทียบกับ 4 ปที่ผานมา พบวา มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณเพิ่ม 2,133 ลานบาทภายใน

ระยะเวลา 4 ป และเมื่อเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะมีวงเงินที่เพิ่มขึ้นสูงเปนอันดับ  2  รองจาก

มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล  ผลที่ ได นั บ เป นกุญแจสํ าคัญที่ จะ เป นฐานงบประมาณสํ าหรั บอนาคตของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ถือไดวาเปน Financial Momentum ของมหาวิทยาลัย 

การที่มหาวิทยาลัยไดรับการดูแลจากสํานักงบประมาณ ดวยยุทธศาสตรการสรางความเขาใจ

รวมกันกับสํานักงบประมาณ ทําใหมหาวิทยาลัยมีฐานงบประมาณมาอยูระดับเกือบ 4,000 ลานบาท คือ

กุญแจสําคัญที่จะเปนฐานงบประมาณสําหรับอนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพราะถือไดวาเปน 

Financial Momentum ของมหาวิทยาลัย และเปนการวางรากฐานการเงินที่เขมแข็งในระยะยาว  (long-term 

financial strength) แมวางบประมาณที่ไดรับเพิ่มขึ้นสวนใหญ เปนเรื่องของการลงทุน ในสิง่กอสรางตาง  ๆ  ซึง่เปนเรือ่ง
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จําเปนสําหรับมหาวิทยาลัยที่ตองมีการขยายงานเพิ่มขึ้นทวีคูณในวิทยาเขตใหมทั้ง 3 แหง    รวมถึงการพัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพงานภายในวิทยาเขตหาดใหญ   และการจัดหา วางระบบความปลอดภัยที่ทําใหนักศึกษาและบุคลากรเกิด

ความมั่นใจในการปฎิบัติงานภาย ในวิทยาเขตปตตานี   และมหาวิทยาลัยคาดหวังวาฐานงบประมาณประจําปที่

ไดมาแลว จะเปนฐานในปตอๆ ไป จํานวนงบประมาณที่ไดเพิ่มมากกวาสองพันลานบาทนี้ จึงถือไดวาเปน 

momentum ทางการเงินที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 

นอกจากแหลงเงินงบประมาณแผนดิน ยังมีแหลงเงินอื่นหรือแหลงทรัพยากรที่มุงเนน เพื่อฐาน

การเงินที่เขมแข็ง เพื่อใหเกิดความมั่นใจที่จะกาวเดินเพื่อสูเปาหมาย ไดแก 

1.  แหลงเงินรายได 

1) จากคาธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยไมไดรับการปรับขึ้นคาธรรมเนียมการศึกษา มา

ตั้งแตป 2540 เนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจคาเงินบาท  และการเกรงวาประเด็นจะไปผูกโยงกับการเปน ม.ในกํากับ    

ในป 2549 มหาวิทยาลัยตัดสินใจขึ้นคาธรรมเนียมทั้งระบบอีกประมาณรอยละ 50 (ยกเวนวิทยาเขตปตตานี เนื่องจาก

ความไมสงบ เศรษฐกจิฝดเคือง) ทําใหเกิดรายไดเพิ่มทั้งระบบประมาณ 250 ลานบาทตอป 

2) จากการบริการวิชาการ 
3) จากแหลงทุนวิจัย/บัณฑิตศึกษาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4) โครงการตางๆที่สนับสนุนโดย สกอ. / กระทรวงวิทยฯ / สกว. / สวทช. / สสส. / สวรส. / 

และหนวยงานภายนอกอื่นๆ 

5) หลักสูตรพิเศษ 

6) รวมวิจัยกับภาคเอกชน 

7) เงินบริจาค+ศิษยเกา 

8) แหลงเงินจากงบประมาณทองถิ่น 

9) รายไดจากสิทธิบัตร 
10) รายไดจากดอกผลเงินออม 

11) อื่นๆ 

2.  แหลงรายไดทางออม 

1) ทุนนักศึกษา 

2) ทุนพัฒนาอาจารย 
3) โครงการความชวยเหลือจากตางประเทศ 

4) อื่นๆ 

3.  การจัดตั้งกองทุนวิจัย จากเงินทุนแรกเรมในป 2545 จํานวน 100 ลานบาท บาท โดยจัดสรร

งบประมาณเงินรายไดสวนกลางประจําป ไมนอยกวารอยละ 10 ของประมาณการรายรับเขาสมทบกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัย จนถึงป  2551  มหาวิทยาลัยมีกองทุนวิจัยรวมในป พ.ศ. 2549 จํานวน  732.70 ลานบาท         

ป พ.ศ. 2550 จํานวน 829.25 ลานบาท และในป พ.ศ. 2551 จํานวน 990.07 ลานบาท 
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4. จากมูลนิธิและกองทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยไดเร่ิมจัดตั้งสํานักงาน

สนับสนุนมูลนิธิและกองทุน เพื่อสรางความชํานาญใหการหาแหลงบริจาค เปนการเริ่มตน ในระยะยาวจะมี

สวนสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยไดเชนกัน 

ตัวชี้วัดที่ 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะมีระบบสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนมี momentum ที่แรง

พอที่จะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 4 ของประเทศ (overall multidiscipline) ภายในระยะเวลา 5 ป และจะ

พยายามบริหารจัดการ chain value ของการวิจัยสูการเกิดนวัตกรรมและสูความเปนประโยชนตอการพัฒนา

ทองถิ่นและประเทศ 

 ลักษณะการพัฒนาในชวงที่ผานเสมือนเปนการพัฒนาเชิงระบบที่พยายามวางหลักยึดที่มั่นคง และ

เปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมุงมั่นที่จะใหเกิดวัฒนธรรมใหมในองคกรที่ทุก

ระดับมีเปาหมาย วัฒนธรรมการประเมินผลงาน และวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพงานอยางตอเนื่อง สูความ

เปนเลิศ โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมการวิจัยที่พยายามปลูก/ฝงไวในสํานึกสวนลึกของความเปนบุคลากร

สงขลานครินทรทุกคน และเชื่อวาจะกอใหเกิดการองคาพยพที่เคลื่อนตัวอยางมีน้ําหนักสูการปรับจาก

มหาวิทยาลัยที่เนนวิจัยไปสูมหาวิทยาลัยวิจัยในชวงระยะเวลาอันใกล  โดยพยายามปรับระบบบุคคล ผาน

ระบบการออกกฎ ระเบียบและขอบังคับ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวยระบบการ

ชวยเหลือและสนับสนุน  ระบบการกําหนดมาตรฐานภาระงาน  การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาคุณวุฒิ  

ระบบการประเมิน และระบบการใหรางวัลและระบบการชื่นชม  เพื่อใหบุคลากรมีพัฒนาการทั้งทางดานคุณวฒุิ

ทางการศึกษา และพัฒนาการทางตําแหนงทางวิชาการ ที่ผูกดวยกรอบเวลาที่ชัดเจน และกํากับการพัฒนาใหผู

ที่มีตําแหนงทางวิชาการ/เชี่ยวชาญ อยูแลวมีระบบมาตรฐานงานเพื่อดํารงรักษาตําแหนงทางวิชาการ/

เชี่ยวชาญ ควบคูกับพัฒนาและสะสมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงไว 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดพยายามปรับบทบาทการผลิตบัณฑิตจากการขยายงานในแนวราบ เปน

เรงดําเนินการเปดสอนและรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น  เนนการเปดหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรแผน ก (1) เพื่อเปนการผลักดันและเปนฐานรองรับการนําไปสูการทําวิจัย

เพิ่มขึ้น  และพยายามปรับฐานการเงิน งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรประจําปใหเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

สัดสวนจํานวนนักศึกษาในแตละป  เพื่อเปนการวางฐานงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปตอ ๆ ไปและเปนการ

สรางฐานการเงินที่เขมแข็งและระยะยาว 

สําหรับในประเด็นจัดการ chain value ของการวิจัยสูการเกิดนวัตกรรมและสูความเปนประโยชนตอ

การพัฒนาทองถิ่นและประเทศมหาวิทยาลัยไดพยายามสนับสนุนใหมีการรวมกลุมความเปนเลิศ ทั้งในรูปแบบ

สาขาความเปนเลิศ (DoE) สถานวิจัยความเปนเลิศ (CoE) สถานวิจัย (RC) และหนวยวิจัย (RU)  การสงเสริมการ

จดสิทธิบัตร รวมทั้งการตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (PSU-BIC) สนับสนุนการนําผลงานวิจัยสูการนําไปใชประโยชน 

เตรียมความพรอมในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร (Science Park) ในอนาคต (ดังที่ไดกลาวไวในตอนที่ 1) 


