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สรุปรายงานประจําป 2549-2550 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดพัฒนาภารกิจอยางตอเนื่องและสอดคลองตามกรอบแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรการบริหาร ที่เนนการทํางานเชิงระบบเพื่อการขับเคล่ือนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดย

กําหนดนโยบายท่ีชัดเจน มีระบบการบริหารบุคคล มีระบบบริหารที่ดี มีธรรมาภิบาล และมีฐานการเงินที่เขมแข็งในระยะยาว  

เพื่อมุงหวังใหมหาวิทยาลัยเขาสูเปาหมาย การเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย  โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา และคณะ/หนวยงาน ในชวงป 2549-2550 สรุปไดดังนี้  
 

ดานการจัดการศึกษา   
มหาวิทยาลัยกําหนดเปาประสงคที่ 3 ในแผนกลยุทธ วา “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนผูมีความรู ความสามารถทาง

วิชาการและมีการแสวงหาความรูตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต มีสํานึกสาธารณะ และมีสมรรถนะสากล บนพื้นฐาน

ความเปนไทย” โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. หลักสูตรและการพัฒนาปรับปรุง  มหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนรวมทุกวิทยาเขต/

เขตการศึกษา รวม 26  คณะ/เทียบเทา จําแนกเปนหนวยงานที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในวิทยาเขตหาดใหญ 13    คณะ    

1 หนวยงาน (บัณฑิตวิทยาลัย)   วิทยาเขตปตตานี 6 คณะ 1 หนวยงาน (วิทยาลัยอิสลามศึกษา)   วิทยาเขตภูเก็ต  2  คณะ  

วิทยาเขตสุราษฎรธานี  2  คณะ  และเขตการศึกษาตรัง 1 คณะ   โดยในปการศึกษา 2550 มีจํานวนสาขาวิชา ทั้งส้ิน 295 

สาขาวิชา (เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 5 สาขาวิชา)  เปนระดับปริญญาตรี 149  สาขาวิชา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา  

ปริญญาโท 91 สาขาวิชา   ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 2 สาขาวิชา  และปริญญาเอก 48 สาขาวิชา ในจํานวน 295 

สาขาวิชา เปนหลักสูตรนานาชาติ 18  สาขาวิชา  และหลักสูตรภาษาตางประเทศ 3 สาขาวิชา รวม  21  สาขาวิชา  (เปนหลักสูตร

ปริญญาตรี  9 สาขาวิชา  ปริญญาโท  8 สาขาวิชา  และปริญญาเอก 4 สาขาวิชา)  สําหรับหลักสูตรเดิมที่ไดรับการปรับปรุง   ป

การศึกษา 2550  มี  75   สาขาวิชา (ปการศึกษา 2549   มี  27  สาขาวิชา) จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 40 สาขาวิชา  และระดับ

บัณฑิตศึกษา 35 สาขาวิชา  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรที่เปนความรวมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและตางประเทศ ไดแก 

หลักสูตรวุฒิบัตรทางการแพทยเฉพาะทาง  หลักสูตรวุฒิบัตรทันตแพทยเฉพาะทาง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาล

สมทบ) หลักสูตรที่เปนความรวมมือในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

2. นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา ป 2550 มีนักศึกษาเขาใหม รวม 9,804 คน (เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 

367 คน) จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 8,301 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 1,503 คน จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 34,130 คน (เพิ่มขึ้น

จากป 2549 จํานวน 1,139 คน) จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 29,350 คน ระดับบณัฑิตศึกษา 4,780 คน สัดสวนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา คิดเปน 8.5 : 1.5 จาํนวนผูสําเร็จการศึกษา รวม 6,859 คน (เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 274 คน) 

จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 5,679 คน ระดับบณัฑิตศึกษา 1,180 คน  สําหรับภาวะการหางานของบณัฑิต พบวา  จากผูตอบ

แบบสอบถาม  5,663 คน เปนผูมีงานทําแลว 4,134 คน ศึกษาตอ  660  คน และยังไมไดทํางาน  869 คน (คิดเปนรอยละ  73.0, 

11.7 และ 15.3 ตามลําดับ) 

3.  การจัดทุนสนับสนุนการศึกษา   ปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนตางๆ รวม 13,096 ทุน (ป

การศึกษา 2549 มีทั้งส้ิน 6,399 ทุน) จําแนกเปน  ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา 253 ทุน ทุนทั่วไป 709 ทุน (12.47 ลาน

บาท)  ทุนทํางานแลกเปล่ียน  340  ทุน (0.340 ลานบาท) กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 11,794 ทุน (749.84 ลานบาท)  

นอกจากนั้นยังมีเงินยืมฉุกเฉิน โดยนักศึกษาสามารถขอยืมเงินฉุกเฉินไดตลอดปการศึกษา คร้ังละไมเกิน 1,000 บาท  

 4.  การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา 2550 มี 1,730 กิจกรรม/โครงการ (ปการศึกษา 2549  มี 

2,038 กิจกรรม/โครงการ) ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬาและ
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อื่นๆ  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังมีการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ใหบริการปรึกษานักศึกษาเก่ียวกับปญหาการเรียน การ

ปรับตัว และปญหาอื่นๆ 
 

ดานการวิจัย 
มหาวิทยาลัยกําหนดเปาประสงคที่ 1 ในแผนกลยุทธ วา “เปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ที่

สามารถสนับสนุนการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ และนําไปสูการพัฒนาและแกปญหาชุมชน ทองถ่ิน ประเทศและภูมิภาค”  

โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้  

1. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมความเปนเลิศ ในลักษณะของการใหทุนสนับสนุน โดยทั้ง 4 ประเภทมี

ความกาวหนาตามลําดับ  คือ 

1) สาขาความเปนเลิศ (Discipline of Excellence : DoE)  หมายถึง สาขาวิชาการระดับภาควิชา คณะ หรือ

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญระดับบัณฑิตศึกษา มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ลุมลึก มีอาจารยหรือนักวิจัย ที่มีผลงานหรือ

ผลิตภัณฑที่ชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับหนวยงานเปนที่ยอมรับในวงวิชาการระดับนานาชาติ  โดยสาขาความเปนเลิศ

ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนมี  5 สาขา ไดแก  สาขาชีวเคมี อุตสาหกรรมเกษตร อิสลามศึกษา เภสัชศาสตร  และระบาดวิทยา  

2) สถานวิจัยความเปนเลิศ (Center of Excellence : CoE) หมายถึง สถานวิจัยที่มีกลุมนักวิจัยมีความ

เช่ียวชาญ ต้ังแต 5 คนขึ้นไป  มีผลงานระดับนานาชาติ มีเปาหมายมุงสูความเปนเลิศเฉพาะดาน ผลิตผลงานท่ีนําไปพัฒนา

ประเทศและตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  สถานวิจัยความเปนเลิศที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ไดแก สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ  สถานวิจัยผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ  ศูนยเครือขายความเปน

เลิศนาโนเทคโนโลยีภาคใต  สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีดานยางพารา  สถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทาง

ชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย  

3) สถานวิจัย (Research Center : RC)  หมายถึง สถานวิจัยที่มีกลุมนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญต้ังแต 5 คน ขึ้นไป  ที่มี

ความมุงม่ัน มีแผนชัดเจน ในการดําเนินการวิจัยดานใดดานหนึ่ง  มีการประสานงานวิจัยเพื่อผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑนําไป

พัฒนาประเทศหรือตีพิมพในวารสาร  สถานวิจัยที่กําลังดําเนินการ ไดแก  สถานวิจัยปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันปาลม  

สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย  สถานวิจัยพื้นที่ชุมน้ํา สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ  สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน สถาน

วิจัยระบบนําสงยา  สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ  สถานวิจัยภูมิศาสตรสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลา สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 

4)  หนวยวิจัย (Research Unit : RU)  หมายถึง  การรวมตัวของนักวิจัย  3-5  คน  ที่มีความมุงม่ันและทิศทางชัดเจนใน

การดําเนินการวิจัยดานใดดานหนึ่ง เพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน เนนการสรางนักวิจัยรุนใหมและเช่ือมโยงกับบัณฑิตศึกษา  หนวย

วิจัยที่กําลังดําเนินการ ไดแก  หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล   หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบําบัดมลพิษส่ิงแวดลอม   หนวยวิจัย

เทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหารทะเลในระดับ O-TOP  ศูนยกริด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2. การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร   ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลงานจด

ลิขสิทธิ์เปนทรัพยสินทางปญญา ประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรรวม  17 เร่ือง      (การประดิษฐ 5 เร่ือง ออกแบบผลิตภัณฑ  

2  เร่ือง และอนุสิทธิบัตร 10 เร่ือง) ในป 2549-2550 ไดมีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรและไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแลว 5 เร่ือง 

(การประดิษฐ  2 เร่ือง และอนุสิทธิบัตร 3 เร่ือง) 

3. ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปนโครงการรวมระหวาง สกว. กับ สกอ. มุงสนับสนุนการผลิต

งานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอกใหทันกับความตองการของประเทศใน 25 ป ขางหนา ต้ังแตป 2541 มีบุคลากรที่ไดรับ

ทุนในสาขาตางๆ รวมจํานวน  191 ทุน เปนทุนที่ไดรับในปการศึกษา 2549-2550 จํานวน 53 ทุน  
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4. งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติและระดับนานาชาติ  ปงบประมาณ 2549-2550 มี

จํานวน 958 เร่ือง  (494 และ 464 เร่ือง) โดยตีพิมพในวารสารระดับชาติ จํานวน 338 เร่ือง (254 และ 84 เร่ือง) และระดับ

นานาชาติ จํานวน 620 เร่ือง (240 และ 380 เร่ือง)   
5. ผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเดน 

5.1 นักวิจัยดีเดน/ผลงานตีพิมพมีคุณภาพ 

-  รางวัลผลงานตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดแก ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (17 บทความ) และ รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา คณะวิทยาศาสตร (15 บทความ) 

- อาจารยตัวอยางดานการวิจัย 2549 ไดแก  ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร   ผลงาน

ดีเดนสาขาการวิจัย และผลงานดีเดนสาขาส่ิงประดิษฐ (รางวัลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) และไดรับรางวัลวิจัยดีเดน 

รางวัล IFS  JUBILEE Award ป 2006 และ รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สกว. ป 2550 

5.2 ผลงานวิจัยเดนและผลงานที่มีประโยชนตอชุมชน  

- รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ไดแก ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบเคล่ือนยายไดสําหรับชุมชน โดย รศ.

กําพล  ประทีปชัยกูร และคณะ  โดยไดรับรางวัลประเภทรางวัลยอดเย่ียม  สําหรับรางวัลทั่วไป มี 3 รางวัล ไดแก งานวิจัย

โครงการวิจัยโรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซล ขนาด 1,000 ลิตร โดย รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และคณะ  งานวิจัยกระบวนการ

เสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาศูนยอนุรักษและฟนฟู สมุนไพรทองถ่ิน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง โดย ดร.เสาวลักษณ 

รุงตะวันเรืองศรี และคณะ และงานวิจัยการใชผลพลอยไดจากปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในการเล้ียงโคและแพะ

โดย ผศ.ดร.โอภาส พิมพา และคณะ 

 - งานวิจัยกาแฟเลิกบุหร่ี   ผศ.สมฤทัย  จิตภักดีบดินทร คณะเภสัชศาสตร 

- งานวิจัยการยกระดับ ‘ตนสะตอ’ เปนพืชเศรษฐกิจเชิงการคา คณะทรัพยากรธรรมชาติและคณะ

วิทยาศาสตร  ไดรวมกันวิจัย โดยมี ผศ.ดร.วิจติต วรรณชิต เปนหัวหนาโครงการ  

- ผลวิจัยยางพารา ยกระดับมาตรฐานเกณฑวัดคุณภาพลอยางตัน โดย ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล คณะ

วิศวกรรมศาสตร เปนหัวหนาโครงการ สกว. ยกยองโครงการนี้ เปนหนึ่งใน 19 ผลงานวิจัยเดนประจําป 2549  

- งานวิจัยเก่ียวกับไบโอดีเซล  ในรูปแบบการพัฒนากระบวนการผลิต  การออกแบบและสราง

โรงงานผลิตไบโอดีเซลแบบชุมชน  การตรวจวิเคราะหคุณภาพไบโอดีเซล การเผยแพรองคความรูไบโอดีเซลสูชุมชน การผลิต

บุคลากรดานไบโอดีเซลและการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
 

ดานการบริการวิชาการ  
1. การบริการวิชาการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ที่สําคัญไดแก 

1.1 การบริการวิชาการโดยอาจารยประจําเปนที่ปรึกษา ปงบประมาณ 2550 รวม 798 คน ตออาจารยประจํา

ทั้งหมดจํานวน 2,018 คน คิดเปนรอยละ 39.54  (ป 2549 มีจํานวน 1,164 คน) จํานวนช่ัวโมงที่ใหบริการวิชาการ 

ปงบประมาณ 2550 มีจํานวน 360,413 ชั่วโมง (ป 2549 ไมมีการบันทึกขอมูล) ตออาจารยประจําทั้งหมด 1,821 คน คิดเปน

รอยละ 197.92  

1.2  การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2550 มีการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการรวม 

3,855 โครงการหรือ 14,997 กิจกรรม (ขณะท่ีป 2549 มี 5,323 กิจกรรม/โครงการ) จํานวนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากป 2549 

มากกวา 2 เทา 

1.3 งานบริการวิชาการท่ีมีผลกําไร ปงบประมาณ 2550 มี  39 โครงการ วงเงิน 114.259 ลานบาท ลดลงจากป 

2549 จํานวน 28 โครงการ เปนเงิน 41.698 ลานบาท 
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1.4  จํานวนงบประมาณที่บริการสําหรับผูดอยโอกาส ปงบประมาณ 2550 (ไมรวมโรงพยาบาลและโรงพยาบาล

ทันตกรรม) มีจํานวน 15.35 ลานบาท ลดลงจากป  2549 จํานวน 7.67 ลานบาท)  

1.5  การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก โดย

ปงบประมาณ 2550 มีจํานวน 6 ฉบับ เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 2 ฉบับ  

 1.6   มหาวิทยาลัยมีโครงการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและ

ชุมชนภาคใต  ป 2550 รวม 477 โครงการ  

1.7   การใหบริการวิชาการทางดานสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงขลานครินทร  ป 2550 บริการผูปวยนอก

จํานวน  797,409 ราย เพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 9.87 จํานวนผูปวยใน 34,956 ราย เพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 0.49 

จํานวนผูปวยเฉล่ียตอวัน 96 ราย มีจํานวนเตียงรวม 855 เตียง  สําหรับการใหบริการของโรงพยาบาลทันตกรรม ป 2549-

2550 ใหบริการเฉล่ียปละ 81,729 ราย  

2.  การใหบริการโดยคณะ/หนวยงานตาง  ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งขึ้นอยูกับศักยภาพของแตละคณะ/หนวยงานและ

ประเภทวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  จําแนกไดเปน 3  กลุม  คือ  

2.1  การใหบริการวิชาการโดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 5 หนวยงาน ไดแก ศูนยคอมพิวเตอร ศูนย

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร  สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม  

2.2  การใหบริการโดยหนวยงานภายในคณะ/หนวยงาน  ไดแก  ศูนยอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออก    ศูนย

วิศวกรรมพลังงาน  ศูนยปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม  ศูนยขอมูลตลาดหลักทรัพยภาคใต  

2.3  การใหบริการวิชาการทางดานสาธารณสุข ไดแก  โรงพยาบาลสงขลานครินทร โรงพยาบาลทันตกรรม   

ศูนยดูแลสุขภาพแบบองครวมและภูมิปญญาตะวันออก    สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และศูนยสมุนไพรทักษิณ   

3.  หนวยงานบริการวิชาการที่จัดตั้งขึ้นใหมในป 2549-2550 ไดแก พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา 

สยามบรมราชกุมารี  คณะวิทยาศาสตร  และสถาบันขงจื้อ   
 

ดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม   
มหาวิทยาลัยมีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  และคณะศิลปกรรม

ศาสตร   เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานสานตอนโยบายดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม รวมกับคณะ/หนวยงานตางๆ  มี

ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1. งานวิจัยและงานสรางสรรค  เพื่อพัฒนาองคความรูดานวัฒนธรรม จํานวน 10 เร่ือง (สถาบันวัฒนธรรมศึกษา

กัลยาณิวัฒนา 8 เร่ือง ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม 2 เร่ือง) เปนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ 5 เร่ือง และกําลังดําเนินการ 5 เร่ือง  

ผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารและที่ประชุมวิชาการ รวม 3 คร้ัง 

 2. กิจกรรมการทํานุบํารุงวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตามขอบขายงานดานวัฒนธรรมของสํานักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  ซึ่งไดแก งานอนุรักษวัฒนธรรม เชน โครงการอบรมนาฏศิลป ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน 

ศิลปการแสดงแกเยาวชน และการจัดงานประเพณีตางๆ  งานฟนฟูวัฒนธรรม ไดแก หนังตะลุง มโนราห โขน การศึกษา

ลวดลายจิตรกรรม   งานพัฒนาวัฒนธรรม ไดแก การสงเสริมและพัฒนาผาทอพ้ืนบานภาคใตและการพัฒนาศักยภาพ

เครือขายผาทอ การบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย  และภูมิปญญาทองถ่ินเขากับการจัดการเรียนการ

สอน งานถายทอดวัฒนธรรม  ไดแก การเผยแพรความรูบทความออกอากาศทางวิทยุ การแขงขันกีฬาและการละเลนพื้นบาน 

และการสัมมนาการสรางองคความรูทางวัฒนธรรมโดยการวิจัยเปนฐาน  งานสงเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม ไดแก การจัดงาน

มหกรรมศิลปวัฒนธรรมคร้ังที่ 14 โครงการประกวดดนตรีไทยชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี ประเภทวงมโหรีระดับนักเรียนในภาคใต  งานเสริมสรางเอตทัคคะทางสังคม ไดแก การใหศิลปนพื้นบานสาขาตางๆ 
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ไดแสดงออกในกิจกรรมลานวัฒนธรรม งานแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ไดแก การแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหวางเครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาในเขตเศรษฐกิจ ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย  เปนตน 
 

ดานวิเทศสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายหลักดานวิเทศสัมพันธ โดยเสริมสรางใหนักศึกษาและบุคลากรมีสมรรถนะสากล มีโลก

ทัศนกวางไกล มีศักยภาพและความพรอมที่จะแขงขันในประชาคมโลก สรางความเปนเครือขายของมหาวิทยาลัยและสถาบัน

ทางวิชาการ และพัฒนาการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการใหเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยและเครือขายวิชาการระดับ

นานาชาติ  มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/องคกรใน

ตางประเทศ ป 2549-2550 ไดลงนามกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/องคกรตางๆ จํานวน 163 ฉบับ ครอบคลุม

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/องคกรตางๆ 158 แหง ใน 30 ประเทศ และไดลงนามในขอตกลงความรวมมือภายใต

เครือขายที่สําคัญ ไดแก เครือขาย ASEA-UNINET เครือขาย IMT-GT UNINET และอีก 12 เครือขาย  

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในตางประเทศ  ไดแก  

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (8 สถาบัน) ประเทศเซอรเบีย (1 สถาบัน)  และโครงการแลกเปล่ียนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับ

ประเทศอนุภาคลุมแมน้ําโขง  (GMS) และโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับตางประเทศ  (UMAP)  

3. โครงการคายภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและความม่ันใจของนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษ 

โดยการเรียนและสนทนากับชาวตางประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม  ป 2549-2550 จัดโครงการ English Camp 

2006-2007 คร้ังที่ 6-7 รวมกับ Ball State University มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเขารวมโครงการ 88 และ 225 คน   

4.  โครงการใหความชวยเหลือแกตางประเทศ     โดยการจัดการอบรมระยะส้ัน หลักสูตรนานาชาติ  สาขา “ Neonatal 

and Pediatric Critical Care Nursing”   ใหกับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลเด็กจากประเทศตางๆในป 2549 มาจาก

ประเทศในแถบเอเชีย 17 คน และประเทศในแถบแอฟริกา 2 คน  และป 2550 มาจากประเทศในแถบเอเชีย 18 คน  และจัด

หลักสูตรนานาชาติ  สาขาการจัดการการทองเท่ียว ที่วิทยาเขตภูเก็ต นอกจากน้ียังมีโครงการสอนภาษาไทย ณ ประเทศ

อินโดนีเซียและสาธารณรัฐเกาหลี โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

5. การจัดหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตางประเทศ  ไดแก 

  1) หลักสูตรปริญญาเอกรวม Split-site Ph.D. Program  กับ The University of Manchester ประเทศ

อังกฤษ  โดยรับปริญญาของมหาวิทยาลัย Manchester  

2) คณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดทํา Jointly Managed Master’s Degree Program สาขา Chemical 

Engineering, Computer Engineering, Materials Engineering และ Mechanical Engineering กับ Jiangxi University of 

Science and Technology (JUST) สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยรับปริญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3) คณะศิลปศาสตร จัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร (โปรแกรม 3+1) 

รวมกับ Guangxi  Normal University (GXNU) และ Sichuan University (SCU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรับปริญญา

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

6. นักศึกษาตางชาติ   มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาตางชาติ รวม 110 คน เปนนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

มากท่ีสุด 33 คน รองลงมา อินโดนีเซีย 29 คน โดยคณะท่ีมีนักศึกษาตางชาติมากที่สุด คือ คณะแพทยศาสตร สาขาวิชา

ระบาดวิทยา 27 คน รองลงมา คณะอุตสาหกรรมบริการ 26 คน  คณะพยาบาลศาสตร 16 คน   และคณะวิศวกรรมศาสตร 11 คน   

และไดจัดสรรทุนการศึกษาใหนักศึกษาตางชาติ จํานวน 3 ทุน ไดแก  ทุนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ

พยาบาล (นานาชาติ)  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล     
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ดานการบริหารและการจัดการทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการพัฒนาพันธกิจหลัก คือ อาจารยตองสอนและทําวิจัย เนนพัฒนาความเปนหนึ่ง

เดียวของ 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา  มีการปรับแผนกลยุทธการศึกษาระยะ 10 ป เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

แหงชาติ ฉบับที่ 10 รวมทั้งเปดใหการประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหารหนวยงาน การพัฒนาระบบคุณภาพ และการจัดการ

ดานการเงิน โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. งบประมาณ  มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายจายจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดประจําป

งบประมาณ 2550 จํานวน 5,953.151 ลานบาท (เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 1,475.039 ลานบาท) จําแนก เปน   งบ

บุคลากร 1,811.308 ลานบาท งบดําเนินการ 1,897.465 ลานบาท งบลงทุน 1,316.172 ลานบาท เงินอุดหนุน 862.333 ลาน

บาท และรายจายอื่นๆ  65.873 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 30.4, 31.9, 22.1, 14.5 และ 1.1 ตามลําดับ) 

2.   การประกันคุณภาพ ต้ังแตป 2549 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาตัวบงชี้ระบบประกันคุณภาพภายใน สําหรับคณะ/

หนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด  สมศ. และบริบทของมหาวิทยาลัย  โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 

 2.1 มหาวิทยาลัยไดผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสองจากคณะกรรมการประเมิน ที่แตงต้ังจาก สมศ. 

(พ.ย. 49) ผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก  

 2.2 มหาวิทยาลัยยังอยูในการจัดอันดับของหนวยงานตางๆ ไดแก นิตยสารไทม  Webometrics Ranking of 

World University 2007 และวารสาร Science Asia และมีผลการสอบบัณฑิตเภสัชศาสตร ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวช

กรรมของนักศึกษาแพทย อยูในระดับดี   รวมทั้งการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร คณะ

วิศวกรรมศาสตรของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเปนอันดับ 3 ในการวิเคราะหคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการสาขา

วิศวกรรมศาสตร  

 2.3 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดจัดทํา “โครงการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิง

วิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”  ผลการประเมิน พบวา คณะอุตสาหกรรม

เกษตรและคณะทรัพยากรธรรมชาติ ติดอันดับคณะที่มีคุณภาพสูงสุดในสาขาเกษตร 

2.4 ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยไดคะแนน

เฉล่ียรวม 3.5641 คะแนน (ป 2549 คะแนนเฉล่ียเปน 4.2398 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยรายดานเรียงจากมากไปหานอยไดแก 

มิติดานการใหบริการ 3.9726 คะแนน มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 3.8496 คะแนน มิติดานการพัฒนาองคกร 

3.1000 คะแนน มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 2.3094 คะแนน 

  3. การพัฒนาบุคลากร  ป 2550  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรรวม 8,682 คน (เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 226 คน) เปน

บุคลากรสายวิชาการ 2,023 คน (ขาราชการ 1,308 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 593 คน และลูกจาง 122 คน) บุคลากรสาย

สนับสนุน 6,659 คน (ขาราชการ 2,426 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 846 คน พนักงานเงินรายได 2,138 คน ลูกจางประจํา 1,249 

คน) บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ  ตรี : โท : เอก เปน 0.6 : 5.2 : 4.2 จําแนกตามตําแหนงทาง

วิชาการ  อ. : ผศ. : รศ. : ศ. เปน 5.9 : 2.8 : 1.2 : 0.1  มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

3.1 โครงการพัฒนาบุคลากร รวม 71 โครงการ จําแนกเปนโครงการดานการเรียนการสอน 15 โครงการดาน

จริยธรรม 8 โครงการ ดานการสนับสนุน 20 โครงการ  ดานการบริหาร 13 โครงการ ดานการวิจัย 5 โครงการ และโครงการ

ดานการจัดการความรู 10 โครงการ   

3.2 การพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่จะสนับสนุนอาจารยให 

ศึกษาตอระดับปริญญาเอกถึงรอยละ 65-70 (ปจจุบันรอยละ 42) และในปการศึกษา 2549-2550 มีผูไดรับทุน เพื่อศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศ รวม 86 คน  
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3.3 บุคลากรและผลงานที่ไดรับรางวัลป 2549-2550 

1) ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   รวม 11 ทาน ( 6 ทาน และ 5 ทาน ตามลําดับ) 

ป 2549 ป 2550 

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

(เกษตรศาสตร) 

1. นายประยงค รณรงค  (เกษตรศาสตร) 

2. ศ.ดร.สถิตย  สิริสิงห  (ทันตแพทยศาสตร) 2. ดร.มณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน (การจัดการสิ่งแวดลอม) 

3. นายกมล ทัศนาญชลี (สาขาทัศนศิลป) 3. นายวีรพงษ  หงษหยก (พัฒนาสังคม) 

4. ศ.พิเศษ ดร.จอมจิน จันทรสกุล (เภสัชศาสตร) 4. นายสมชาย  นิติกาญจนา (วิศวกรรมศาสตร) 

5. ดร.อิสมาอีลลุตฟ  จะปะกียา (ครุศาสตรอิสลาม) 5. ศ.เนบิล แซมแมน (ทันตแพทยศาสตร) 

6. ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล (เศรษฐศาสตร)  
 

2) รางวัลอนุสรณสงขลานครินทร  ปละ 1 ทาน ไดแก คุณนฤมล  เมธีสุวกุล และคุณจํานงค ประวิตร 

3) รางวัลอาจารยดีเดนของกองทุนเอก้ิน เลาเกเซน อนุสรณ ปละ 1 ทาน ไดแก ศ.ดร.ธีรพันธ  เหลือง

ทองคํา    และศ.ดร.มังกร  ประพันธวัฒนะ 

4) อาจารยตัวอยางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวม 11 ทาน ( 5 ทาน และ 6 ทาน ตามลําดับ) 

ป 2549 ป 2550 

1. รศ.เสาวนิตย  คูประเสริฐ (การเรียนการสอน) 1. ผศ.ดร.อดิศา  แซเตียว (การเรียนการสอน) 

2. ผศ.นพ.สิทธิโชค  อนันตเสรี (การเรียนการสอน) 2. รศ.นพ.สุภมัย  สุนทรพันธ (การวิจัย) 

3. รศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล (การวิจัย) 3. ผศ.ชิดชนก  ราฮิมมูลา (บริการวิชาการ) 

4. อ.ศักด์ิอนันต  ปลาทอง (บริการวิชาการ) 4. รศ.ดร.เริงชัย  ตันสกุล (บริการวิชาการ) 

5. รศ.นพ.พรพรต  ล้ิมประเสริฐ (อ.ตัวอยางรุนใหม) 5. ผศ.อัมพร  ศรประสิทธิ์ (ศิลปะและวัฒนธรรม) 

 6. ผศ.ดร.สาระ  บํารุงศรี (อ.ตัวอยางรุนใหม) 
 

5) อาจารยที่ไดรับแตงต้ังตําแหนงศาสตราจารย รวม 18 คน (คณะแพทยศาสตร 12 คน คณะทันตแพทยศาสตร  

2  คน  คณะเภสัชศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะละ 1 คน) 

6) ผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัล  รวม 6 เร่ือง (ปละ 3 เร่ือง) 

ป 2549 ป 2550 

1. Killer Programming in Java  

โดย Dr.Andrew Davison (สาขาการแตงตํารา) 

1. ศิลปะเอเชีย  

โดย รศ.ปญญา เทพสิงห (สาขาการแตงตํารา) 

2. ระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชนแบบเคล่ือนยายได   

โดย รศ.กําพล ประทีปชัยกูร (สาขาบริการวิชาการ) 

2. การพัฒนาซอฟตและบทเรียนสําหรับวิเคราะหขอมูลตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับการสรางความสมานฉันท

นานาชาติในยุคโลกาภิวัฒน   

โดย หนวยระบาด คณะแพทยศาสตร (สาขาการประดิษฐ) 

3. การแสดงดนตรีไทย เพื่อเสริมสรางความเปนไทย  

โดย ชมรมดนตรีไทย คณะวิทยาศาสตร  

(สาขาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

3. โครงการพัฒนาแนวทางการรักษาเพื่อเวชปฎิบัติที่เหมาะ

กับผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะในเขตจังหวัดสงขลา  

โดย ศ.นพ.สงวนสิน  รัตนเลิศ  (สาขาการวิจัย) 
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7)  ผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน รวม 7 เร่ือง (3 และ 4 เร่ือง ตามลําดับ) 

ป 2549 ป 2550 

1. การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของปาชุมชนปา

เขาหัวชาง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  

โดย ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคณะ 

1. ระบบผลิตไบโอดีเซล แบบเคล่ือนยายไดสําหรับชุมชน  

โดย รศ.กําพล ประทีปชัยกูร และคณะ 

 

2. โครงการการจัดทําตัวช้ีวัดการจัดการทรัพยากรและ

แนวปฏิบัติของสหกรณ โรงอบ/รมยางแผน  

โดย ผศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพันธ และคณะ  

2. โครงการวิจัยโรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซล 1,000 ลิตร  

โดย รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และคณะ 

 

3. The Impact and Outcomes of  Implementing Head 

Injury Guideline : a clinical experince in Thailand  

โดย ศ.นพ.สงวนสิน  รัตนเลิศ และคณะ 

3. กระบวนการเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาศูนยอนุรักษ

และฟนฟูสมุนไพรทองถ่ิน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง  

โดย ดร.เสาวลักษณ  รุงตะวันเรืองศรี และคณะ 

 4. การใชผลพลอยไดจากปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรม

น้ํามันปาลมในการเล้ียงโคและแพะ  

โดย ผศ.ดร.โอภาส  พิมพา และคณะ 
 

8)  อาจารย/หนวยงาน ที่มีผลงานดีเดนและไดรับรางวัลจากหนวยงานและสถาบันตางๆ รวม  21 รางวัล  

(ป 2549 รวม 16 รางวัล เปนบุคลากรของคณะแพทยศาสตร  7  รางวัล  คณะวิศวกรรมศาสตร  2 รางวัล คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะรัฐศาสตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร  คณะ

เภสัชศาสตร และสํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง  หนวยงานละ 1 รางวัล ป 2550 รวม 5 รางวัล เปนบุคลากรของคณะ

แพทยศาสตร  2  รางวัล คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  และคณะทันตแพทยศาสตร   คณะละ 1 รางวัล) 

9)  ศิษยเกาดีเดน  เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป ม.อ. จึงไดคัดเลือก  40  ศิษยเกาดีเดน ซึ่งจําแนกเปน

ดานตางๆ ดังนี้  ศิษยเกาที่มีความสําเร็จในอาชีพ/หนาที่การงาน  18  คน ศิษยเกาที่มีผลงานดีเดน  8 คน ศิษยเกาที่สราง

คุณประโยชนแกสังคม/สถาบัน  10 คน และศิษยเกาดีเดนรุนใหม  4   คน 

10) รางวัลวิทยานิพนธดีเดนและรางวัลชมเชย ป 2549 รวม 8 เร่ือง เปนวิทยานิพนธดีเดน 6 เร่ือง และ

รางวัลชมเชย 2 เร่ือง  

11) นักศึกษาท่ีไดรับการยกยองในวงวิชาการและทําช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย  ป 2549 มหาวิทยาลัยสง

นักศึกษาเขารวมโครงการตางๆ และไดรับรางวัล  25 รายการ (33 รางวลั) สําหรับป 2550  ไดรับรางวัล 24 รายการ (41 รางวัล)  

12) นักศึกษาท่ีเปนนักกิจกรรมดีเดน/โครงการกิจกรรมดีเดน ป 2550 รวม  35 คน (ดานบําเพ็ญประโยชน   

7  คน  ดานศิลปวัฒนธรรม  7  คน  ดานวิชาการ 9 คน ดานบริหารกิจกรรมนักศึกษา 7 คน และดานกีฬา 5 คน) 

13) โครงการกิจกรรมเดน ป 2550  รวมทั้งส้ิน 11 โครงการ เปนโครงการดานบําเพ็ญประโยชน   7 โครงการ 

ดานศิลปวัฒนธรรม  2 โครงการ ดานวิชาการ และดานเสริมสรางสุขภาพ ดานละ 1 โครงการ 

4. ความสัมพันธกับสังคมและชุมชนภาคใต มหาวิทยาลัยมีนโยบายสังคมพหุวัฒนธรรม และอยูรวมกัน

ทามกลางความแตกตางอยางเสมอภาคและเคารพซ่ึงกันและกัน โดยถายทอดใหนักศึกษา (องคกรนักศึกษา สภานักศึกษา 

และผูนํานักศึกษา) และบุคลากรและนักวิชาการในมหาวิทยาลัย  มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  

1) การมีสวนรวมในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนักศึกษา นักวิชาการของคณะ/

หนวยงาน และโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
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2) การมีศูนยนิติธรรมสมานฉันทคุมครองสิทธิประชาชน  3 จังหวัดชายแดนใต โดยรวมมือกับ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาทนายความ และคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท 

3) การมีศูนยประสานงานวิชาการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต (ศวชต.) ที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี 

4) การจัดต้ังสถาบันสันติศึกษา เปนหนวยงานเพื่อพัฒนาองคความรู  ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และบริการวิชาการดานสันติศึกษา โดยเฉพาะการแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี เพื่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและ

ชุมชนใหดํารงอยูดวยความสันติสุข  ผลการดําเนินการ มีอาจารยจํานวน  6  คน ไปศึกษาตอ   และเปดสอนระดับปริญญาตรี  

ในรูปแบบวิชาเลือก โดยรวมกับคณะวิทยาการจัดการ   

 

……………………………………. 


