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ภาพกิจกรรมที่ส�าคัญ 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สารจากอธิการบดี
	 วาระครบรอบ	 40	 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี	 2551	 มหาวิทยาลัยได้จัดงานเฉลิมฉลอง 
รวมทั้งฉายภาพของการพัฒนามหาวิทยาลัย	 ทั้งในส่วนของการค้นหาอดีต	 การสำารวจตัวตนในปัจจุบัน	 และการร่วมสร้าง
อนาคต	 โดยได้แสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในทุกด้านสู่ประชาคม	 การก่อกำาเนิดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อ	 
40	ปีที่แล้ว	บุคลากรทุกท่านทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่ตนมีศักยภาพให้กับการพัฒนามหาวิทยาลัย	ท่านเหล่านั้นยังช่วยบริหาร
มหาวิทยาลัยด้วยความเสียสละ	 มหาวิทยาลัยจึงสามารถเจริญเติบโตและมีชื่อเสียงอย่างที่เห็นในปัจจุบัน	 	 จึงเป็นบุญคุณที่ 
ยิ่งใหญ่สำาหรับบุคลากรในรุ่นต่อๆ	มา	ที่จะต้องสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นสถาบัน
วิชาการที่เข้มแข็ง	เป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมโดยรวม		โดยยึดมั่นในการร่วมพลัง	ร่วมพัฒนา	ร่วมสร้างอนาคต	ให้	:

ม.อ.	คือ	 เจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์และสง่างาม
ม.อ.	คือ			 ต้นไม้ใหญ่ยืนต้นที่อยู่ในระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์
ม.อ.	คือ			 มหาวิทยาลัยแก่น
ม.อ.	คือ			 มหาวิทยาลัยแห่งการเสาะหาวิชชา	(มหาวิทยาลัยวิจัย)
ม.อ.	คือ			 มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษย์
ม.อ.	คือ			 มหาวิทยาลัยระดับนำาในสนามแข่งขันในทางโลก
ม.อ.	คือ			 สถานเลี้ยงคนดีของชาติ	ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชชนก
ม.อ.	คือ			 มหาวิทยาลัยที่จะบ่มเพาะ	ปลูกฝัง	จิตวิญญาณ	ม.อ.	ให้งอกงาม
ม.อ.	คือ			 มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทั้งในทางโลกและทางธรรม	คือ		เป็นเลิศอย่างมีจิตวิญญาณ
ม.อ.	คือ			 ความสมบูรณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัย



MESSAGE
FROM
THE PRESIDENT

  สำาหรับการดำาเนินงานในรอบปี	 2551-2552	 มหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยพัฒนา
ทักษะต่างๆ	ทั้งทางด้านวิชาการ	อารมณ์และสังคม	รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยสื่อการเรียนรู้ต่างๆ	ควบคู่
กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้ดีขึ้น	 มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย	 ด้วยการ
พฒันาระบบทีเ่อือ้ตอ่การทำาวจิยัของอาจารยม์ากขึน้	สนบัสนนุและสง่เสรมิอาจารยใ์หม้คีณุวฒุสิงูขึน้	มกีารพฒันาระบบบรหิาร
งานวจิยัแบบ	Online	พรอ้มกบัพฒันาระบบบคุลากรตามหลกัธรรมาภบิาล	รวมถงึการปรบัโครงสรา้งการบรหิารมหาวทิยาลยั
ในหลายวิทยาเขตให้เข้าสู่การเป็น	E-university	เต็มรูปแบบ	ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันกับประชาคมโลก
มากขึ้น	 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้ละเลยหรือละทิ้งภารกิจทางด้านการทำานุบำารุงวัฒนธรรม	 แต่ได้ให้ความสำาคัญมาโดยตลอด	
อันจะเห็นได้จากการกำาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ	 ของท้องถิ่น	 มีการบูรณา
การศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน	 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับหน่วยงานหรือสถาบันทั้งในและต่าง
ประเทศ	นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังตระหนักถึงความสำาคัญของการมีวัฒนธรรมการรับการประเมิน	และส่ง
เสรมิใหบ้คุลากรทกุระดบัตัง้แตผู่บ้รหิารลงมาจนถงึเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน	มคีวามรูส้กึตระหนกัถงึคณุคา่ของการประเมนิในรปู
แบบต่างๆ	ซึ่งจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำาให้มหาวิทยาลัยก้าวไปข้างหน้าได้รวดเร็วขึ้น	
		 ผลงานทัง้หลายทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้	มาจากความรว่มมอืรว่มใจของทกุภาคสว่น	ทัง้จากคณะกรรมการระดบัมหาวทิยาลยั
ทกุชดุ	ผูบ้รหิารระดบัคณะ/หนว่ยงานทกุทา่น	ผูร้ว่มงานในมหาวทิยาลยัทกุฝา่ย	ศษิยเ์กา่และนกัศกึษาปจัจบุนัทกุทา่น	ตลอด
จนหนว่ยงานภายนอกทัง้จากภาครฐัและเอกชน	รวมถงึชมุชนโดยรอบมหาวทิยาลยั		ผมในนามมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากท่านในการที่จะสืบสาน
ภารกิจให้ก้าวไกล	เพื่อสู่ความยั่งยืนและเป็นมรดกสำาหรับลูกหลานของเราตลอดไป

(รองศาสตราจารย์	ดร.บุญสม	ศิริบำารุงสุข)
		อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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รายนามนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระการดำารงตำาแหน่งระหว่าง 19 กุมภาพันธ์ 2551 – 18 กุมภาพันธ์ 2553

1.		 ศาสตราจารย์	ดร.เกษม	สุวรรณกุล		 	 นายกสภามหาวิทยาลัย 
2.	 ศาสตราจารย์	นพ.จรัส	สุวรรณเวลา			 	 อุปนายกสภามหาวิทาลัย
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	3.		ศาสตราจารย์	ดร.เจตนา			นาควัชระ	
	4.		นายชวน			หลีกภัย	
	5.		ศาสตราจารย์	ดร.เทียนฉาย			กีระนันทน์	
	6.		ศาสตราจารย์	ดร.นักสิทธ์			คูวัฒนาชัย
	7.		ศาสตราจารย์	ดร.นิธิ			เอียวศรีวงศ์	
	8.		ศาสตราจารย์	นพ.ประเวศ			วะสี	
	9.		ศาสตราจารย์	ดร.ปรีดา			วิบูลย์สวัสดิ์
10.	รองศาสตราจารย์	ดร.วรากรณ์			สามโกเศศ	
11.	ศาสตราจารย์	นพ.วิจารณ์			พานิช	 	 	
12.	นายวิจิตร			ณ	ระนอง	 	 	 	
13.	ศาสตราจารย์	ดร.สนิท			อักษรแก้ว	 	
14.	ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด			เลิศไพฑูรย์	 	
15.		ศาสตราจารย์	ดร.สุจินต์			จินายน	 	 	
16.	นายสมนึก	พิมลเสถียร	 	
17.	นายสมพร	ใช้บางยาง	
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รายนามนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระการด�ารงต�าแหน่งระหว่าง 19 กุมภาพันธ์ 2553 – 19 กุมภาพันธ์ 2555

1.		 ศาสตราจารย์	ดร.เกษม	สุวรรณกุล		 	 นายกสภามหาวิทยาลัย 
2.	 ศาสตราจารย์	นพ.จรัส	สุวรรณเวลา			 	 อุปนายกสภามหาวิทาลัย
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

3.	 ดร.กฤษณพงศ์	กีรติกร	
4.	 ศาสตราจารย์	ดร.เจตนา	นาควัชระ
5.	 นายชวน	หลีกภัย	 	
6.	 ศาสตราจารย์	ดร.นักสิทธ์	คูวัฒนาชัย
7.	 ศาสตราจารย์	ดร.นิธิ	เอียวศรีวงศ์	
8.	 ศาสตราจารย์	นพ.ประเวศ	วะสี	
9.		 ศาสตราจารย์	ดร.ปรีดา	วิบูลย์สวัสดิ์
10.	นายพลากร	สุวรรณรัฐ
11.	รองศาสตราจารย์	ดร.วรากรณ์	สามโกเศศ	
12.	ศาสตราจารย์	นพ.วิจารณ์	พานิช	 	 	
13.	นายวิจิตร	ณ	ระนอง	 	 	 	
14.	ศาสตราจารย์	ดร.สนิท	อักษรแก้ว	 	
15.	ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์	 	
16.	ศาสตราจารย์	ดร.สุจินต์	จินายน	   
17.	นายสมพร	ใช้บางยาง
18.	นายสมนึก	พิมลเสถียร	 	 	 (วาระ	18	กุมภาพันธ์	2551	-	18	กุมภาพันธ์	2553)
19.	ศาสตราจารย์	ดร.เทียนฉาย			กีระนันทน์  (วาระ	18	กุมภาพันธ์	2551	-	18	กุมภาพันธ์	2553)
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รายนามผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วาระที่ 1 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2552

1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.บุญสม			ศิริบำารุงสุข	 อธิการบดี
2.	 อาจารย์พิชิต			เรืองแสงวัฒนา	 	 รองอธิการบดี
3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธวัช			ชิตตระการ	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4.	 รองศาสตราจารย์	ดร.อรัญญา			เชาวลิต		 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา
5.	 รองศาสตราจารย์ผดุงยศ			ดวงมาลา	 	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	กีฬาและวัฒนธรรม
6.	 รองศาสตราจารย์	นพ.วรัญ		ตันชัยสวัสดิ์		 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
7.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุรพล			อารีย์กุล	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
8.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ฉัตรไชย			รัตนไชย		 รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
9.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นพ.อุทัย			เก้าเอี้ยน		 รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
10.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง			ทองผ่อง	 	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
11.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ไพโรจน์			กลิ่นพิทักษ์	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี
12.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด			ระเด่นอาหมัด	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมวิทยาเขตปัตตานี
13.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร			เหรียญทอง		 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบวิทยาเขตปัตตานี
14.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสียง			กฤษณีไพบูลย์		 รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
15.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เมธี			สรรพานิช		 รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
16.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ปิติ		ทฤษฎิคุณ	 	 รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
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รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วาระที่ 2 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2555

1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.บุญสม	ศิริบำารุงสุข	 	 อธิการบดี
2.	 อาจารย์พิชิต	เรืองแสงวัฒนา	 	 	 รองอธิการบดี
3.	 รองศาสตราจารย์ผดุงยศ	ดวงมาลา	 	 รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
4.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธวัช	ชิตตระการ	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5.	 รองศาสตราจารย์	ดร.อรัญญา	เชาวลิต	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา
6.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชูศักดิ์	ลิ่มสกุล	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
7.	 รองศาสตราจารย์	นพ.วรัญ	ตันชัยสวัสดิ์	 	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
8.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ฉัตรไชย	รัตนไชย	 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
9.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นพ.อุทัย	เก้าเอี้ยน	 	 รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
10.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัติ	แก้วประดับ	 	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	กีฬาและวัฒนธรรม
11.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง	ทองผ่อง	 	 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
12.	รองศาสตราจารย์	ดร.ปรารถนา	กาลเนาวกุล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี
13.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด	ระเด่นอาหมัด		 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมวิทยาเขตปัตตานี
14.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร	เหรียญทอง	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบวิทยาเขตปัตตานี
15.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสียง	กฤษณีไพบูลย์		 รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
16.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เมธี	สรรพานิช	 	 รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
17.	รองศาสตราจารย์	ดร.ปิติ	ทฤษฎิคุณ	 	 รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 1. 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์	ดร.จรัญ	บุญกาญจน์			 	วาระ	:	1	ต.ค.	2552	–	30	ก.ย.	2556
รองศาสตราจารย์	ดร.ชูศักดิ์	ลิ่มสกุล			 	วาระ	:	1	ต.ค.	2550	–	30	ก.ย.	2552

คณะศึกษาศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์	ดร.ชุมศักดิ์	อินทร์รักษ์		 	วาระ	:	1	ก.ค.	2551	–	30	มิ.ย.	2555

คณะวิทยาศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์	ดร.จุฑามาส	ศตสุข			 	วาระ	:	15	ส.ค.	2549	–	14	ส.ค.	2553

คณะแพทยศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์	นพ.สุเมธ	พีรวุฒิ			 	วาระ	:	1	มิ.ย.	2551	–	31	พ.ค.	2555

คณะพยาบาลศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์	ดร.ลดาวัลย์	ประทีปชัยกูร		 วาระ	:	1	ต.ค.	2549	–	30	ก.ย.	2553

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์อาหวัง	ล่านุ้ย			 	 วาระ	:	1	ม.ค.	2553	–	31	ธ.ค.	2556
รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ	ชอุ่มพฤกษ์			 วาระ	:	1	ม.ค.	2549	–	31	ธ.ค.	2552

คณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บุษบง	ชัยเจริญวัฒนะ			 วาระ	:	1	ก.ค.	2550	–	30	มิ.ย.	2554

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
รองศาสตราจารย์	ดร.วัลลภ	สันติประชา		 	วาระ	:	1	ก.ย.	2548	–	31	ส.ค.	2556

คณบดี

>> รายนามผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน
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คณะเภสัชศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สิริรัศมิ์	ปิ่นสุวรรณ		 	วาระ	:	1	ต.ค.	2552	–	30	ก.ย.2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัติ	แก้วประดับ	 	วาระ	:	20	ต.ค.	2549	–	31	ก.ย.	2552

บัณฑิตวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์	ดร.เกริกชัย	ทองหนู			 	วาระ	:	1	ส.ค.	2549	–	31	ก.ค.	2553

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์	ทพ.วิลาศ	สัตยสัณห์สกุล		 	วาระ	:	1	ก.พ.	2551	–	31	ม.ค.	2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รองศาสตราจารย์	ดร.เจริญ	นาคะสรรค์		 	วาระ	:	1	เม.ย.	2553	–	31	มี.ค.	2557	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตรา	คูบุรัตถ์			 	วาระ	:	1	เม.ย.	2549	–	31	มี.ค.	2553

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โรจนัจฉริย์	ด่านสวัสดิ์		 	วาระ	:	1	เม.ย.	2549	–	30	เม.ย.	2557									

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล	วุฒิจำานงค์   วาระ	:	1	มี.ค.	2550	–	28	ก.พ.	2554	

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 
อาจารย์ชัยนันท์		ไชยเสน	(รักษาการ)		 	วาระ	:	1	ก.พ.	2553	–	31	ม.ค	2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	รอ.นพ.ดร.สุมาส	วงศ์สุนพรัตน์		 	วาระ	:	1	พ.ย.	2551	–	30	ม.ค.	2553

คณะศิลปศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์	ดร.อดิศา	แซ่เตียว		 	วาระ	:	1	ก.ย.	2551	–	31	ส.ค.	2555

คณะศิลปกรรมศาสตร์ * 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์	เปียร์กลิ่น			 	วาระ	:	15	ม.ค.	2550	–	14	ม.ค.	2554

คณะวิทยาการสื่อสาร * 
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ			 	วาระ	:	1	พ.ย.	2551	–	31	ต.ค.	2555

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ * 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ	ตันสูงเนิน			 	วาระ	:	1	ต.ค.	2551	–	30	ก.ย.	2555
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คณะนิติศาสตร์ * 
อาจารย์วศิน	สุวรรณรัตน์			 	 วาระ	:	1	ต.ค.	2552	–	30	ก.ย.	2556
รองศาสตราจารย์ผดุงยศ	ดวงมาลา	(รักษาการ)			 วาระ	:	13	มิ.ย.	2551	–	30	ก.ย.	2551

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ * 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตรา	คูบุรัตถ์			 วาระ	:	 1	เม.ย.	2553	–	31	มี.ค.	2557
รองศาสตราจารย์	ดร.ปิติ	ทฤษฎิคุณ	(รักษาการ)		 วาระ	:	 19	มิ.ย.	2549	–	31	มี.ค.	2553

คณะเศรษฐศาสตร์ * 
ดร.ศักดิ์ชัย	คีรีพัฒน์		 	 วาระ	:	 2	มิ.ย.	2551	–	1	มิ.ย.	2555
 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม * 
รองศาสตราจารย์ภูวดล	บุตรรัตน์			 	 วาระ	:	16	ต.ค.	2549	–	15	ต.ค.	2553

คณะการแพทย์แผนไทย * 
รองศาสตราจารย์	ดร.สนั่น		ศุภธีรสกุล	 วาระ	:	22		ม.ค.	2551	-	21	ม.ค.	2555

คณะรัฐศาสตร์ * 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ		กิจถาวร		 	 วาระ	:	15	ม.ค.	2550	-	14	ม.ค.	2554

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม * 
ดร.นิทัศน์		เพราแก้ว			 	 วาระ	:	15	ส.ค.	2551	–	14	ส.ค.	2555

คณะวิเทศศึกษา * 
อาจารย์ศุภชัย	แสงปัญญา		 	 วาระ	:	7	ก.ค.	2551	–	6	ก.ค.	2555

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
อาจารย์วิโรจน์		ภู่ต้อง			 	 วาระ	:	1	พ.ย.	2549	–	31	ต.ค.	2553

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พงศ์ศักดิ์	เหล่าดี		 วาระ	:	1	มิ.ย.	2550-	31	พ.ค.	2554	

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย�/�ศูนย์/สำ�นัก/สถาบัน�
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วิทยาลัยอิสลามศึกษา
รองศาสตราจารย์	ดร.อิสมาแอ	อาลี			 วาระ	:	1	ส.ค.	2549	–	31	ก.ค.	2553

ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศักดิ์ชัย	ปรีชาวีรกุล			 วาระ	:	1	ธ.ค.	2546	–	30	พ.ย.	2554

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์	ดร.ชาคริต	ทองอุไร			 วาระ	:	1	ต.ค.	2549	–	30	ก.ย.	2553	

สำานักวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์	ดร.พีระพงศ์	ทีฆสกุล			 วาระ	:	1	ธ.ค.	2549	–	30	พ.ย.	2553

สำานักวิทยบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วสันต์	อติศัพท์			 วาระ	:	1	พ.ย.	2551	–	31	ต.ค.2555

สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
อาจารย์สมศักดิ์	เหล่าเจริญสุข				 	 วาระ	:	1	พ.ค.	2549	-	30	เม.ย.	2553

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล	คงทอง			 	 วาระ	:	7	ก.ค.	2551	–	6	ก.ค.	2555

สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร *
รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์	งามศรีตระกูล			 วาระ	:	7	ก.ค.	2551	-		6	ก.ค.	2555

ผู้อำานวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง *
รองศาสตราจารย์	ดร.ประวิทย์	โตวัฒนะ	 วาระ	:	1	ต.ค.	2551	–	31	ต.ค.	2556
ดร.สมศักดิ์	บรมธนรัตน์	(รักษาการ)		 วาระ	:	1	ก.พ.	2548	–	30	ก.ย.	2551

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำารณ	พิทักษ์  วาระ	:	1	พ.ค.	2549	–	30	เม.ย.	2553

หมายเหตุ	*เป็นคณะ/หน่วยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
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ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร   ศรเลิศลำ้าวาณิช  ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา   สว่างเจริญ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ  
ดร.จารุวรรณ    กฤตย์ประชา   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชาติ    ผลบัณฑิต  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกีฬา 
รองศาสตราจารย์นวลจิรา   ภัทรรังรอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  
ดร.พนิดา  สุขศรีเมือง    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชย์กุล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราม  แย้มแสงสังข์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี    สุทธรังษี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   จาฏุพจน์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  
อาจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
ดร.สุรเดช   จารุธนเศรษฐ์    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา    
 

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำาเนียร   ฉุ้นประดับ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวิทย์   พจนตันติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
อาจารย์นวมน  จันทร์กลิ่น    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาริน  สะอีดี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
อาจารย์เอกนรินทร์  เอกอริยะสิริ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
อาจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธี   เทพไทอำานวย  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม    

 

อาจารย์เจริญ  พรหมฤทธิ์    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม  
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา  แสงปัญญา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักย์ชิน  บุญถวิล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ดร.อารีย์ ถิรสัตยาพิทักษ์    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต

>> รายนามผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน
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ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ณัฐยา  ยวงใย    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 
ดร.ณัฐนันท์   ดำาตีบ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โนรี  ใจใส่   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ   
ดร.บดี  คำาสีเขียว     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 
อาจารย์วาสนา บุญแสวง    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการศึกษา 
อาจารย์ศิวิภา  พฤติคณี    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
อาจารย์ศิวิภา  พฤติคณี    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ 
อาจารย์สัมผัส  ลิ่มเจริญชาติ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดร.สุวลักษณ์  วิสุนทร    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  
อาจารย์สุวัฒน์   ธนานุภาพไพศาล   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน 

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง

อาจารย์ทิพวรรณ  จันทมณีโชติ      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา   หลีกภัย     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและแผน 
อาจารย์พฤฒ  ยวนแหล       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  เขี้ยวแก้ว     ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง        
อาจารย์สัคคยศ สังขพันธ์    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม
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วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีคณะนิติศาสตร์*

คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์*สำานักงานอธิการบดี	

บัณฑิตวิทยาลัย สำานักวิทยบริการสำานักวิจัยและพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาลัยอิสลามศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์*

คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาการส่ือสาร*

วิทยาเขตหาดใหญ่
ฝ่ายสำานักงานส่งเสริม
และการศึกษาต่อเน่ือง
วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตปัตตานี
การฝึกอบรมและการศึกษาต่อเน่ือง
ฝ่ายบริการวิชาการชุมชน
ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่

ศูนย์คอมพิวเตอร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ สำานักงานส่งเสริม
และการศึกษาต่อเน่ือง

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง*

คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์*ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์

คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม

คณะการแพทย์แผนไทย*

สถาบันวัฒนธรรมศึกษา	
กัลยาณิวัฒนา*ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ*

สำานักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง	อรรถกระวีสุนทร*

วิทยาเขตปัตตานี
หน่วยคอมพิวเตอร์

วิทยาเขตหาดใหญ่
กลุ่มทำางานสนับสนุนวิชาการ
กลุ่มทำางานบริหารท่ัวไป

วิทยาเขตหาดใหญ่
ฝ่ายเคร่ืองจักรกล
ฝ่ายโปรแกรมระบบ
ฝ่ายฝึกอบรม
ฝ่ายพัฒนาระบบคำาส่ัง

วิทยาเขตปัตตานี
กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา
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วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง

การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ*วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

สำานักงานอธิการบดี 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม*	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

สำานักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง*	คณะการบริการและการท่องเท่ียว*	

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี

สำานักอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต*	

คณะวิเทศศึกษา*

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ*	

*	จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ข้อมูล	ณ		มิถุนายน	2553
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การบริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ดร.เกริกชัย	ทองหนู	

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.จรัญ	บุญกาญจน์

รองอธิการบดี
วิทยาเขตหาดใหญ่

ผศ.นพ.อุทัย	เก้าเอ้ียน

ท่ีประชุมคณบดี

วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี

สภาวิชาการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ
(คบม.)

รองอธิการบดี
อาจารย์พิชิต	เรืองแสงวัฒนา

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รศ.ดร.ธวัช	ชิตตระการ

รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่า
และชุมชนสัมพันธ์

รศ.ผดุงยศ	ดวงมาลา

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.อรัญญา	เชาวลิต

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.บุญสม ศิริบำารุงสุข

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
รศ.ทพ.วิลาศ	สัตยสัณห์สกุล	

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.ไพศาล	วุฒิจำานงค์	

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.บุษบง	ชัยเจริญวัฒนะ	

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
รศ.ดร.วัลลภ	สันติประชา

คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์วศิน	สุวรรณรัตน์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ดร.ศักด์ิชัย	คีรีพัฒน์

ผู้อำานวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ผศ.คำารณ	พิทักษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.จุฑามาส	ศตสุข

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รศ.นพ.สุเมธ	พีรวุฒิ

คณบดีคณะการจัดการส่ิงแวดล้อม
ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์	ด่านสวัสด์ิ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รศ.ดร.อดิศา	แซ่เตียว	

ผู้อำานวยการศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.ชาคริต	ทองอุไร

ผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนา
รศ.ดร.พีรพงศ์	ทีฆสกุล

ผู้อำานวยการสำานักทรัพยากรการเรียน
รู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร
รศ.ปัญญรักษ์	งามศรีตระกูล

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
รศ.อาหวัง	ล่านุ้ย

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รศ.ดร.ชุมศักด์ิ	อินทร์รักษ์

คณบดีคณะวิทยาการส่ือสาร	
รศ.อ่ิมจิต	เลิศพงษ์สมบัติ

ผู้อำานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
รศ.ดร.	อิสมาแอ	อาลี

ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเน่ือง

อาจารย์สมศักด์ิ	เหล่าเจริญสุข

รองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี

ผศ.สมปอง	ทองผ่อง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และวัฒนธรรมวิทยาเขตปัตตานี

ผศ.นิฟาริด	ระเด่นอาหมัด

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผศ.ดร.สิริรัศม์ิ	ป่ินสุวรรณ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.ลดาวัลย์	ประทีปชัยกูร

คณบดีการแพทย์แผนไทย
รศ.ดร.สน่ัน	ศุภธีรสกุล

ผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ศักด์ิชัย	ปรีชาวีรกุล

ผู้อำานวยการสถาบันทรัพยากร
ทะเลและชายฝ่ัง

รศ.ดร.ประวิทย์	โตวัฒนะ
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การบริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วิทยาเขตภูเก็ต

วิทยาเขตตรัง

ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายสมพร	ใช้บางยาง

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.ชูศักด์ิ	ล่ิมสกุล

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

รศ.นพ.วรัญ	ตันชัยสวัสด์ิ

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	กีฬา	

และวัฒนธรรม
ผศ.ดร.นิวัติ	แก้วประดับ

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร.ฉัตรไชย	รัตนไชย

คณบดีคณะรัฐศาสตร์
ผศ.ปิยะ	กิจถาวร 

รองอธิการบดี
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.เสียง	กฤษณีไพบูลย์

รองอธิการบดี
วิทยาเขตภูเก็ต

ผศ.ดร.เมธี	สรรพาณิช

รองอธิการบดี
วิทยาเขตตรัง

รศ.ดร.ปิติ	ทฤษฎีคุณ

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ.พิเชษฐ์	เปียร์กล่ิน	

ผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา
ผศ.กมล	คงทอง

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาระบบวิทยาเขตปัตตานี

ผศ.นพพร	เหรียญทอง

ข้อมูล	ณ	พฤษภาคม	2553

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี
รศ.ดร.ปรารถนา	กาลเนาวกุล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รศ.เจริญ	นาคะสรรค์

ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ	
ผศ.ดร.วสันต์	อติศัพท์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ
ผศ.จรูญ	ตันสูงเนิน

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร.นิทัศน์	เพราแก้ว

ผู้อำานวยการวิทยาลัยชุมชน 
สุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.พงศ์ศักด์ิ	เหล่าดี

คณบดีคณะเทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม

รศ.ภูวดล	บุตรรัตน์

คณบดีคณะวิเทศศึกษา
อาจารย์ศุภชัย	แสงปัญญา

คณบดีคณะการบริการ
และการท่องเท่ียว

นายชัยนันท์	ไชยเสน	(รักษาการ)

ผู้อำานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
อาจารย์วิโรจน์	ภู่ต้อง

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ

ผศ.พักตรา	คูบุรัตน์



บุคลากรและผลงานที่ได้รับรางวัล
ปี 2551-2552
ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่น อนุสรณ์ 
อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งตำ แหน่งศาสตราจารย์
รางวัลการยกย่องศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์
อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล 
ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บุคลากร/หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 



 

 

 

บุคลากรและผลงานที่ได้รับรางวัล 
ปี 2551-2552

ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ประจำาปี 2551

	 1.		พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล	อดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	จักรีนฤบดินทร	สยามินทราธิรา

	 	 บรมนาถบพิตร	วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วิศวกรรมเคมี)

	 2.		สมเด็จพระราชาธิบดี	ไมซาน	ไซนาล	อบิดิน	แห่งมาเลเซีย	รัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 3.		ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ	ภักดีธนากุล	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 4.		ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	เลขาธิการอาเซียน	รัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 5.		ศาสตราจารย์สุธิวงศ์	พงศ์ไพบูลย์	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 6.		รองศาสตราจารย์ศรีศักร	วัลลิโภดม	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 7.		Professor	Dr.Brady	J.Deaton	ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 8.		Professor	Dr.Walter	Charles	Taylor	วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประจำาปี 2552

	 1.		สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์	พระบรมราชินีนาถ	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เกษตรศาสตร์)

	 2.		สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ	สยามบรมราชกุมารี	 

	 	 ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 3.		ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 4.		แม่ชีศันสนีย์	เสถียรสุต	พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 5.		เภสัชกรหญิง	ดร.กฤษณา	ไกรสินธุ์	เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 6.		ดร.ศุภชัย	พานิชภักดิ์	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 7.		ศาสตราจารย์	ดร.ปิยะวัติ	บุญหลง	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(พัฒนาสังคม)

	 8.		ศาสตราจารย์สุธิวงศ์		พงศ์ไพบูลย์		ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

	 9.	 Professor	Miodrag	Zlokolica	วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 10.	Professor	Dr.Brady	J.Deaton	ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์



 

 

 

 

 

 
อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่น อนุสรณ์ 

ประจำาปี 2551

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ฉลอง	ทับศรี	

ประจำาปี 2552

	 รองศาสตราจารย์	ดร.จรัญ	มะลูลีม	

อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งตำ แหน่งศาสตราจารย์

คณะแพทยศาสตร์     สาขาวิชา  วันที่แต่งตั้ง 
	 1.	ศาสตราจารย์	นพ.นครชัย		เผื่อนปฐม	 	 ประสาทศัลยศาสตร์	 12		มิถุนายน	2541
	 2.	ศาสตราจารย์	นพ.วิชัย		เหล่าสมบัติ*	 	 กุมารเวชศาสตร์	 	 	5		กรกฎาคม	2542
	 3.	ศาสตราจารย์	นพ.ประยงค์		เวชวนิชสนอง	 กุมารเวชศาสตร์	 	 23	พฤษภาคม	2543
	 4.	ศาสตราจารย์	นพ.สุเทพ	จารุรัตนศิริกุล		 อายุรศาสตร์	 	 	6		กรกฎาคม	2543
	 5.	ศาสตราจารย์	ทพ.วิภาวี	นิตยานันทะ	**	 ทันตแพทย์	 	 	9		ตุลาคม	2544
	 6.	ศาสตราจารย์	พญ.สมจิตร์	จารุรัตนศิริกุล	 กุมารเวชศาสตร์	 	 	7		มกราคม		2545
	 	 	 	 	 	 	 	 (ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)	 	
	 7.	ศาสตราจารย์	นพ.วิญญู	มิตรานันท์	 	 พยาธิวิทยา		 	 5		สิงหาคม	2545
	 8.	ศาสตราจารย์	นพ.วีระศักดิ์	จงสู่วิวัฒน์วงศ์	 เวชศาสตร์ชุมชน	 	 19	พฤศจิกายน	2545
	 9.	ศาสตราจารย์	นพ.พิเชฐ	อุดมรัตน์	 	 จิตเวชศาสตร์	 	 16	มกราคม	2546
	 10.	ศาสตราจารย์	นพ.สงวนสิน	รัตนเลิศ	 	 ประสาทศัลยศาสตร์	 11	สิงหาคม	2546
	 11.	ศาสตราจารย์	นพ.หเทิญ	ถิ่นธารา	 	 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	 9	มีนาคม	2547
	 12.	ศาสตราจารย์	นพ.วิทูร	ลีลามานิตย์	 	 โสต	ศอ	นาสิกวิทยา	 14	พฤศจิกายน	2548
	 13.	ศาสตราจารย์	นพ.ขจรศักดิ์	ศิลปะโภชนากุล	*	 อายุรศาสตร์	 	 25		กันยายน		2549
	 14.	ศาสตราจารย์	นพ.กรีฑา		ธรรมคำาภีร์		 อายุรศาสตร์	 	 24	ตุลาคม		2550
	 15.	ศาตราจารย์	พญ.อุ่นใจ	กออนันตกุล	 	 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	 รอโปรดเกล้า
	 16.	ศาสตราจารย์	ดร.สิริพร		หิรัญแพทย์	 	 รังสีวิทยาและวินิจฉัย	 รอโปรดเกล้า
คณะวิทยาศาสตร์  
	 17.	ศาสตราจารย์	ดร.วัชรินทร์	รุกขไชยศิริกุล	 เคมีอินทรีย์	 	 5	กันยายน	2549
	 18.	ศาสตราจารย์	ดร.อมรรัตน์		พงศ์ดารา	 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล	 3	กรกฎาคม	2551
	 19.	ศาสตราจารย์	ดร.รพีพรรณ		วิฑิตสุวรรณกุล	 ชีวเคมี	 	 	 รอโปรดเกล้า
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
	 20.	ศาสตราจารย์	ดร.เสาวภา	อังสุภานิช	 	 วาริชศาสตร์	 	 22	พฤษภาคม	2548
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
	 21.	ศาสตราจารย์	ดร.พิชัย		ธานีรณานนท์	 วิศวกรรมโยธา	 	 25	มกราคม	2550
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
	 22.	ศาสตราจารย์	ดร.สุทธวัฒน์	เบญจกุล		 วิทยาศาสตร์-	 	 24	กรกฎาคม	2549
	 	 	 	 	 	 	 	 และเทคโนโลยีอาหาร	
	 23.	ศาสตราจารย์	ดร.ภาวิณี		ชินะโชติ	**		 เทคโนโลยีอาหาร	 	 1	กรกฎาคม	2552
คณะเภสัชศาสตร์  
	 24.	ศาสตราจารย์	ดร.วิมล	ตันติไชยากุล	 	 เภสัชกรรม	 	 17	มกราคม	2550
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
	 25.	ศาสตราจารย์	ดร.	ครองชัย		หัตถา	 	 ภูมิศาสตร์	 	 รอโปรดเกล้า
หมายเหตุ		*เกษียณอายุราชการ          
	 **พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

รางวัลการยกย่องศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ประจำาปี 2552

	 ศาสตราจารย์	ทพญ.พจนรรถ	เบญจกุล	

รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ 

ประจำาปี 2551

	 นายพงศา	ชูแนม	

ประจำาปี 2552

	 นายสะมะแอ	เจมูดอ	

อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประจำาปี 2551

       ด้านการเรียนการสอน

	 รองศาสตราจารย์	ดร.อรัญ	หันพงศ์กิตติกูล	ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	

 ด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 รองศาสตราจารย์	ดร.เจริญ	นาคะสรรค์	ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

	 ศาสตราจารย์	ดร.วัชรินทร์	รุกขไชยศิริกุล	ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	

 ด้านการบริการวิชาการ

	 รองศาสตราจารย์	ดร.นพรัตน์	บำารุงรักษ์	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	



 

 

  

 

 

 

 

 ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา	บำารุงวงศ์	ภาควิชาเภสัชวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

 อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นพ.จิตติ	หาญประเสริฐพงษ์	ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	คณะแพทยศาสตร์

ประจำาปี 2552

       ด้านการเรียนการสอน

	 รองศาสตราจารย์ลัดดา	เอกสมทราเมษฐ์	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	

 ด้านการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธีระพล	ศรีชนะ	ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม	คณะเภสัชศาสตร์

 ด้านการบริการวิชาการ

	 รองศาสตราจารย์	นพ.วิชัย	ชี้เจริญ	ภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	

 ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นัทธมน	วัฒนอรุณวงศ์	ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว	 

				 คณะทันตแพทยศาสตร์

 อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัญชนา	ประเทพ	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ประจำาปี 2551

 สาขาส่ิงประดิษฐ์  

 1.	 ผลงานโครงการคอมพิวเตอร์แบบเบรลล์	ของผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิชญา	ตัณฑัยย์	และคณะ	

	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์		

 สาขาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

	 2.	 ผลงานโครงการการผลิตโลหะกึ่งแข็ง	ของ	ดร.เจษฏา	วรรณสินธุ์	และคณะ	คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 3.	 ผลงานโครงการผลติภณัฑเ์ชือ้แบคทเีรยีปฏปิกัษแ์บบฟสูำาหรบัควบคมุโรคกาบใบแหง้ของขา้วโดยชวีวทิยา					 

	 	 ของรองศาสตราจารย์	ดร.ฤดีกร	วิวัฒนปฐพี	และคณะ	คณะเภสัชศาสตร์

ประจำาปี 2552

 สาขาสิ่งประดิษฐ์

 1.	 ผลงานเคร่ืองวัดการส่ันสะเทือนของเพลาแบบไม่สัมผัส	ของผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คณดิถ	เจษฎ์พัฒนานนท์

	 	 และคณะ	คณะวิศวกรรมศาสตร์

 สาขาการแต่งตำารา 

 2.	 ผลงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม	ของรองศาสตราจารย์	ดร.เล็ก	สีคง	คณะวิศวกรรมศาสตร์

 สาขาบริการวิชาการ 

 3.	 ผลงานโครงการหมู่บ้านประมงรักษ์สุขภาพ	ระยะท่ี	1	–	2	ของผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ซุกรี	หะยีสาแม		

	 	 และคณะ		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 สาขาทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

 4.	 ผลงานโครงการอนุรักษ์และสืบสาน	ลิเกร์ฮูลู	:	สื่อพื้นบ้านชาวไทยมุสลิม	ของนายวาที		ทรัพย์สิน	

	 	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน

ประจำาปี 2551

	 1.	 ผลงานวิจัยเรื่อง	เครื่องแยกนำ้ามันดิบออกจากนำ้าส้มควันไม้	ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิมา	ชั่งสิริพร	 

	 	 นายสมคิด	จีนาพงศ์	นางจรรยา	อินทรมณี	รองศาสตราจารย์	ดร.จรัญ	บุญกาญจน์

	 2.	 ผลงานวิจัยเรื่อง	การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แป้งสาคูในสูตรตำารับแป้งฝุ่น	ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

	 	 ประภาพร	บุญมี	นางสาวมัฏฐา	อาภรณ์	นางสาวศิโรวัลลิ์	ขวัญแก้ว	ดร.วิวัฒน์	พิชญากร	นางพิไลวรรณ		 	

	 	 ประพฤติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์	บรมธนรัตน์

	 3.	 ผลงานวิจัยเรื่อง	โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือข่าย	กองทุนสวัสดิการ	 	

	 	 ชุมชนระดับอำาเภอ	:	กรณีศึกษาอำาเภอไชยา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ของอาจารย์สอรัฐ	มากบุญ	ผู้ช่วย   

	 	 ศาสตราจารย์จรูญ	ตันสูงเนิน	นางสาวศิวิภา	พฤติคณี	นายธวัชชัย	ทองธรรมชาติ	นายสุนันท์	อินทแสง

	 4.	 ผลงานวิจัยเรื่อง	ตู้ยืม-	คืน	-	จ่ายค่าปรับอัตโนมัติของหอบรรณสารสนเทศ	เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี		 	

	 	 ของนางลาภลักษณ์	พ.	ทองธรรมชาติ	และนายเอกภักดิ์	รัตนพันธ์

	 5.	 ผลงานวิจัยเรื่อง	นำ้าหมักชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อความพอเพียงและยั่งยืน	ของรองศาสตราจารย์	 

	 	 ดร.ดวงพร	คันธโชติ

ประจำาปี 2552

 รางวัลยอดเยี่ยม 

	 1.	 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์เช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์บาซิลลัสเมกาทีเรียม	สำาหรับควบคุมโรคกาบใบแห้ง 

	 	 ของข้าว	ของรองศาสตราจารย์	ดร.ฤดีกร	วิวัฒนปฐพี		รองศาสตราจารย์	ดร.อัจฉรา	เพ็งหนู		รองศาสตราจารย์	 	

	 	 มานะ	กาญจนมณีเสถียร			นางสาวอมรรัตน์	ชุมทอง

	 2.	 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน			

	 	 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธวัชชัย	ปิยะวัฒน์		และดร.จันทวรรณ	ปิยะวัฒน์

 รางวัลทั่วไป 

	 1.	 หมอนรองศีรษะจากพอลิยูรีเทนเจลและยางพาราแปรรูปป้องกันแผลกดทับจากการผ่าตัด	ของ 

	 	 ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์พญ.นลนิ	ีโกวทิวนาวงษ	์ดร.ณฐัพงศ	์นธิอิทุยั	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.เจรญิยทุธ	เดชวายกุลุ			

	 	 ศาสตราจารย์	นพ.วิทูร	ลีลามานิตย์

	 2.	 ชุดเคร่ืองมือกำาหนดไฮโดรเจนซัลไฟล์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร	ของผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จันทิมา	ช่ังสิริพร	  

	 	 นางสาวนิรัติศัย	รักมาก	นางจรรยา	อินทมณี

	 3.	 การพัฒนาระบบกรีดยางพาราแบบสองรองกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำายางในภาคใต้ของประเทศไทย		ของ  

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.สายัณห์	สดุดี	รองศาสตราจารย์	ดร.บัญชา	สมบูรณ์สุข	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิบรอเฮม	ยีดำา		 

	 	 Dr.Antoine	Leconte	นายทวีบุญ	เชาวะเจริญ		
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ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประจำาปี 2551

ด้านความสำาเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

1.	 รศ.สมชัย	 	 	 ศรีสุทธิยากร	 	 คณะวิทยาการจัดการ

2.	 นายวิไซ	 	 	 พันดานุวงศ์		 	 คณะวิทยาการจัดการ

3.	 นายรอยล		 	 จิตรดอน		 	 คณะวิทยาศาสตร์

4.	 นายสุรินทร์	 	 เหล่าสุขสถิตย์	 	 คณะวิทยาศาสตร์

5.	 รศ.ดร.อรัญญา			 เชาวลิต	 	 	 คณะพยาบาลศาสตร์

6.	 นายสุพจน์		 	 แสงประทุม	 	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

7.	 นายสุรพล		 	 ฝันเชียร	 	 	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

8.	 นพ.ไกร	 				 	 ดาบธรรม		 	 คณะแพทยศาสตร์

9.	 นายปราโมทย์						 วิทยาสุข	 	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

10.	 นายสุรพล										 เนียมสะอาด	 	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

11.	 นายศิริ			 			 					 วราพุธ	 	 	 คณะเภสัชศาสตร์

12.	 นายมูหำาหมัด							 บิลละเตะ		 	 วิทยาลัยอิสลามศึกษา

13.	 ดร.ชาติชาย			 						 นรเศรษฐาภรณ์			 	 คณะรัฐศาสตร์

14.	 นายปิยะชีพ			 						 ส.	วัชโรบล	 	 คณะรัฐศาสตร์

15.	 นายอดินันท์									 ปากบารา		 	 คณะศึกษาศาสตร์

16.	 ผศ.โนรี																 ใจใส่	 	 	 คณะศึกษาศาสตร์

17.	 นางสาวรัชนก							 ศรีโลพันธุ์		 	 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

18.	 นางสาวอรุณพร					 สุขอนันต์		 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านผลงานดีเด่น

1.	 นายณรงค์วิทย์							 แสนทอง		 	 คณะวิทยาการจัดการ

2.	 นายเทียนทอง								 ทองพันชั่ง	 	 คณะวิทยาศาสตร์

3.	 นางเกษีณี			 							 เพชรศรี	 	 		 คณะพยาบาลศาสตร์

4.	 นพ.สิทธิศักดิ์										 พฤกษ์ปิติกุล	 	 คณะแพทยศาสตร์

5.	 นายสมชาย			 							 นิติกาญจนา	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

6.	 รศ.กำาพล			 						 ประทีปชัยกูร	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

7.	 ศ.	ดร.สุทธวัฒน์						 เบญจกุล	 	 	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

8.	 นายสามารถ										 ดชสถิตย์		 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม/สถาบัน

1.	 นางสาวนิมัศตูรา					 แว	 	 	 คณะพยาบาลศาสตร์

2.	 นายพิบูลย์												 รัชกิจประการ	 	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำ ป

ี 2
55

1-
25

52
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

สง
ขล

าน
คร

ินท
ร์

32



 

 

3.	 พญ.เพ็ญนภา								ทรัพย์เจริญ	 	 	 คณะแพทยศาสตร์

4.	 นายอนันต												ไตรประคอง	 	 	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

5.	 นายสำาราญ											ปิตากุลดิลก	 	 	 คณะทันตแพทยศาสตร์

6.	 นายสุทธิพงษ์									ธรรมวุฒิ	 	 	 คณะศึกษาศาสตร์

7.	 นายอภิชาต											ยิ้มแสง	 	 	 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

8.	 Prof.Dr.Hwan-seung			Jing		 	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9.	 นางสาวลม้าย									มานะการ	 	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10.	 นางสาวสมใจ										สุวรรณศุภพนา			 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

1.	 นางสาวดวงเนตร						เอียดสุข	 	 	 คณะวิทยาการจัดการ

2.	 นายสราวุฒิ			 									ชัยมงคล	 	 	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

3.	 นางเรขา																		พงศ์อักษร	 	 	 คณะเศรษฐศาสตร์

4.	 นายเจะอับดุลเลาะ					เจ๊ะสอเหาะ			 	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประจำาปี พ.ศ. 2552

ด้านความสำาเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

1.	 นางสาวปฐมา														จันทรักษ์			 	 คณะวิทยาศาสตร์

2.	 ม.ล.ประกฤติ			 สุขสวัสดิ์			 	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

3.	 นางพันธ์ทิพ			 	 อึ๊งผาสุข			 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้านผลงานดีเด่น

1.	 นายสำาราญ			 	 สะรุโณ		 	 		 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

2.	 นายสมยศ		 	 กีรติชีวนันท์		 		 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม สถาบัน

1.	 นายมนตรี			 	 ภูพิชญาพันธุ์			 	 คณะวิทยาศาสตร์

2.	 นายประสงค์				 เพิ่มอารยวศ์			 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.	 นายจำาลอง			 	 ไกรดิษฐ์				 	 คณะวิทยาการจัดการ

ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

1.	 นายสุธรรม			 	 แซ่หลู่		 		 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.	 นายสมศักดิ์			 	 ทิพยรัตน์พรทวี			 	 คณะวิทยาศาสตร์

ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

1.	 นพ.เดชา				 	 แซ่หลี			 	 	 คณะแพทยศาสตร์

2.	 นายอนุวัตร			 	 นันทรัตน์		 	 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

3.	 นายสมศักดิ์			 	 ลีเดร์		 	 	 คณะศิลปกรรมศาสตร์
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บุคลากร/หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัล

ประจำาปี 2551

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 1)	 รองศาสตราจารยก์ำาพล	ประทปีชยักรู	ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	และ	Dr.Michael	Allen	ไดร้บัรางวลั

วิจัยชมเชย	จากกรมวิชาการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ผลงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและโรงงาน

ต้นแบบ	สำาหรับผลิตไบโอดีเซลแบบแบทท์	โดยใช้กระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชั่นและทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชั่น	

	 2)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เจษฎา	วรรณสินธุ์	ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ	ได้รับรางวัลการเสนอ

ผลงานวจิยัดเียีย่มแบบโปสเตอร	์จากการประชมุ	“นกัวจิยัรุน่ใหม	่พบเมธวีจิยัอาวโุส	สกว.”	ครัง้ที	่8	จดัโดยสำานกังาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ผลงานเรื่องวิวัฒนาการเกิดสัดส่วนของแข็งในสเลอร์รีกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียม

ผสมที่เจือด้วยซิลิกอนและทองแดง

	 3)	 รองศาสตราจารย์	ดร.จักกริศน์	กนกกัณฑพงษ์	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	2	โครงการประกวดผลงาน

วิจัยและวิชาการ	และผลงานการปฏิบัติงานวิศวกรรม	ด้านความปลอดภัยการจราจร	ครั้งที่	4	จากสภาวิศวกร	ผล

งานเรื่องลักษณะการเกิดอุบัติเหตุที่มีนัยสำาคัญแยกตามประเภทยานพาหนะในประเทศไทย	

	 4)	 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์	ดร.จนัทกานต์	ทวกีลุ	ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	ไดร้บัรางวลัดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน	

ประเภทนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน	(Special	Submission)	การประกวด	Thailand	Energy	Award	2008	

จากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 กระทรวงพลังงาน	 ผลงานเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน	

ประเภทบ้านเดี่ยว		

	 5)	 รองศาสตราจารย	์ดร.ชาครติ	ทองอไุร	ภาควชิาวศิวกรรมเคม	ีไดร้บัรางวลัชมเชย	การประกวดสิง่ประดษิฐ์

คดิคน้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีจากกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีผลงานเรือ่งชดุผลติไบโอดเีซลโดย

การแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง

	 6)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทวีศักดิ์	เรืองพีระกุล	ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ได้รับรางวัล	Best	Paper	

Award	จากสมาคม	ECTI	หรือElectrical	Engineering/Electronics,	Computer,	Telecomunications	and	

Information	Technology	Association.	ผลงานเรื่อง	BCH	–	based	Compactors	with	Data	Compression.	

	 7)	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ดนุพล	ตันนโยภาส	ดร.พิพัฒน์	 ทองเฉิม	 และ	นายดิษฐพร	แก้วมุณีโชค	 ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 	 การประกวดบทความวิชาการ	 จากสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย	 ผลงานเรื่อง

คุณลักษณะพฤติภาพของดินเหนียวปากพนังที่ปรับปรุงด้วยเถ้าใบปาล์มน้ำามันและเถ้าไม้ยางพาราบดอัด		

	 8)	 ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.ธนติ	เฉลมิยานนท	์ภาควชิาวศิวกรรมโยธา	ไดร้บัรางวลั	IJOG	Excellent	Paper	

Award	2008	จาก	International	Association	For	Computer	Methods	And	Advances	In	Geomechan-

ics.	ผลงานเรื่อง	Reliability-Based	Design	for	External	Stability	of	Mechanically	Stabilized	Earth	Walls.	

	 9)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พรชัย	พฤกษ์ภัทรานนต์	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ได้รับรางวัล	ผลงาน	R2R	ดี

เด่นในระดับตติยภูมิ	การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำาสู่งานวิจัย	 (Routine	to	Research	R2R)	จาก

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 (สวรส.)	สำานักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และภาคีเครือข่าย	R2R	

ผลงานโปรแกรมการวิเคราะห์ภาพและนับจำานวนเซลล์

	 10)		รองศาสตราจารย	์ดร.วรวธุ	วสิทุธิเ์มธางกรู	รองศาสตราจารยป์ญัญรกัษ	์งามศรตีระกลู	ภาควชิาวศิวกรรม

เครือ่งกล	ไดร้บัรางวลัโครงงานนกัศกึษาทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่อตุสาหกรรม	จากบรษิทั	สยามบรรจภุณัฑส์งขลา	(1994)	
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จำากัด	(ในเครือ	SCG)	ผลงานเรื่องชุดขัดล้าง	Aniloxroll	แบบอัตโนมัติสำาหรับระบบการพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก	

	 11)		รองศาสตราจารย์	ดร.วรวุธ	วิสุทธิ์เมธางกูร	 	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	ได้รับรางวัลโครงการดีเด่น

ของชาติ	จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ	ผลงาน	โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการ

แพทย์	

	 12)		 รองศาสตราจารย์	 ดร.ศิริกุล	 วิสุทธิ์เมธางกูร	 รองศาสตราจารย์	 ดร.เล็ก	 สีคง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 

ดร.วีรวรรณ	 สุทธิศรีปก	 ได้รับรางวัลชมเชยการประชุมวิชาการ	 “บัณฑิตศึกษาไทยใต้พระบารมี”	 จากสมาคมส่ง

เสริมเทคโนโลยี	 (ไทย-ญี่ปุ่น)	 ผลงานเรื่องการสังเคราะห์นิเกิลไททาเนียมพรุนด้วยวิธี	 self-propagation	 high	

temperature	Synthesis	1.

	 13)		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุธรรม	นิยมวาส	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	ได้รับรางวัล	Lecture	Award	 

การประชมุวชิาการนานาชาต	ิNano	Thailand	Symposium	2008	จากสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาติ	ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ผลงานเรื่อง	Synthesis	of	Si-Sic	Nanoparticle	composites.

	 14)		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุธรรม	นิยมวาส	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	ได้รับรางวัลพิเศษ	ผลการตัดสิน

การประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย	(Rice	Innovation	Award	2008)	จากสำานักงานนวตกรรมแห่งชาติ	(สนช.)	

และมูลนิธิข้าวไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์ผลงานที่มีศักยภาพด้านนวตกรรม	ผลงานเรื่อง	วัสดุผสมซิลิกอน-ซิลิกอน

คาร์ไบด์จากขี้เถ้าแกลบ	

	 15)	ดร.สนินิาฎ	จงคง	ภาควชิาวศิวกรรมเคม	ีไดร้บัรางวลัชนะเลศิ	จากสำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต	ิผลงาน

การผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชั่น	จากส่วนกลั่นกรดไขมันปาล์ม

	 16)		รองศาสตราจารย์	ดร.สินชัย	กมลภิวงศ์	Dr.	Robert	Elz	ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ได้รับรางวัล	

Best		Paper	Award	การประชุมวิชาการ	Mobility	Conference	2008	จาก	Han-Chieh	Chao	General	Chair	of	

Mobility	2008	Dean,	College	of	Electrical	Engineer	&	Computer	Science,	National	Han	University,	

I-Lan,	Taiwan.	ผลงานเรื่อง	Towards	Universal	Mobile-IP	.

 คณะวิทยาศาสตร์

	 17)		ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.รณสรรพ	์ชนิรมัย	์ภาควชิาคณติศาสตร	์ไดร้บัรางวลัการเสนอผลงานวจิยัดเียีย่ม

แบบโปสเตอร์	การประชุม	“นักวิจัยรุ่นใหม่	พบ	เมธีวิจัยอาวุโส	สกว.”	ครั้งที่	8		จากสำานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(สกว.)		ผลงานเรื่องสมบัติบางอย่างของแกมมากึ่งกรุปและแกมมาริง

	 18)	ดร.วรากร	ลิ่มบุตร	ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	คณะวิทยาศาสตร์	ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัย

ดเียีย่มแบบโปสเตอร	์การประชมุ	“นกัวจิยัรุน่ใหม	่พบ	เมธวีจิยัอาวโุส	สกว.”	ครัง้ที	่8	จากสำานกังานกองทนุสนบัสนนุ

การวิจัย	 (สกว.)	 ผลงานเรื่องเซลฟ-แอสเซมเบิลไทโอยูเรียโมโนเลเยอร์บนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำาหรับคาพา

ซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์

	 19)		 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุชาดา	 จันทร์พรหมมา	 ภาควิชาเคมี	 ได้รับรางวัลเกียรติคุณ	 Honorary	 

Researcher	จาก	Universiti	Sains	Malaysia	ประเทศมาเลเซีย.

	 20)	รองศาสตราจารย	์ดร.อมรรตัน	์พงศด์ารา	รองศาสตราจารย	์ดร.วไิลวรรณ	โชตเิกยีรต	ิคณะวทิยาศาสตร	์

และรองศาสตราจารย์	 ดร.กิจการ	 ศุภมาตย์	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	 ได้รับรางวัลชมเชย	 ผลงานวิจัยสาขา

เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา	จากสภาวจิยัแหง่ชาติ	ผลงานเรือ่งการศกึษาสมบตัทิางชวีภาพของฟอตลินิจากกุง้กลุาดำา	

(Study	of	Biological	Properties	of	Fortilin	Isolated	from	Black	Tiger	Shrimp)	



 

 

 

 

 

 

 

  

 คณะแพทยศาสตร์

	 21)		รองศาสตราจารย	์นพ.วรีะพล	จนัทรด์ยีิง่	ภาควชิาสตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา	ไดร้บัรางวลั	Silver	award	

จาก	International	Union	against	Sexually	Transmittedinfections	(IUSTI)	ในฐานะ	gegional	director	of		

IUSTI	Asia	Pacific.

	 22)	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 (Thailand	Quality	Award	-	TQA)	และ

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	(Thailand	Quality	Class	-	TQC)	จากสำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	

 คณะพยาบาลศาสตร์

	 23)		อาจารยก์นัตพร	ยอดไชย	ภาควชิาการพยาบาลอายรุศาสตร์	ไดร้บัรางวลัชนะเลศิโปรแกรม	การทบทวน

ความรูข้องนกัศกึษาพยาบาล	โดยการใชว้ซีดีคีาราโอเกะ	จากการนำาเสนอผลงานคณุภาพ	ผลงานเรือ่ง	การดแูลผูป้ว่ย

ระบบหัวใจและหลอดเลือด	 และไปนำาเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการที่ประเทศสิงคโปร์	 Sigma	 Theta	 Tau	

International 	

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

	 24)		รองศาสตราจารย์	ดร.จรัสศรี	นวลศรี	และคณะ	ภาควิชาพืชศาสตร์	ได้รับรางวัลชมเชยในการนำาเสนอ

ผลงานวจิยัภาคโปสเตอร	์สาขาไมผ้ล	ไมย้นืตน้	ประเภทนกัวจิยั	จากมหาวทิยาลยันเรศวร	รว่มกบัสมาคมพชืสวนแหง่

ประเทศไทย	 ผลงานเรื่อง	 การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรม	 และความสัมพันธ์ของพืชสกุล	 Baccaurea	 บาง

ชนิดในภาคใต้

 คณะเภสัชศาสตร์

	 25)	รองศาสตราจารย์	ดร.ฤดีกร		วิวัฒนปฐพี	ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม	ได้รับรางวัล	The	Nagai	Award	

Thailand	For	Science	Research	2007	จาก	The	Nagai	Foundation	Tokyo.

	 26)	ผูช้ว่ยศาสตราจารย์	ดร.สทุธพิร	ภทัรชยากลุ	ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ	ผูม้บีทบาทสำาคญัในการดแูลการ

ใช้ยาของผู้ป่วยโรคติดเชื้อ	HIV	ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล

 คณะทันตแพทยศาสตร์

	 27)	นางสมจันทร์	นพกุล	นางรัชดา	ตันติสารศาสน์	โรงพยาบาลทันตกรรม	ได้รับรางวัลดีเด่นผลงานวิจัยการ

ประชุมวิชาการ	จากสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย	ผลงานเรื่องวิธีการเก็บหัวกรอที่ปราศจากเชื้อไม่ให้

เกิดสนิม		

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

	 28)		 ดร.ณัฐพงศ์	 นิธิอุทัย	 ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวด

นวตักรรมสิง่ประดษิฐเ์พือ่สิง่แวดลอ้ม	ระดบัอดุมศกึษา	จากบรษิทัปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย	(ปตท.)	รว่มกบักระทรวง

ศกึษาธกิาร	และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ผลงานเรือ่ง	กระเบือ้งยางจากเศษยางรถยนตแ์ละเศษ

พลาสติก

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

	 29)	รองศาสตราจารย์	ดร.พูนสุข	ประเสริฐสรรพ์	ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม	ได้รับรางวัลปาฐกถา

อะยโินะโมะโตะ๊	จากสมาคมเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ประเทศไทย	ผลงานเรือ่งการผลติไฮโดรเจนจากน้ำาทิง้โรงงานสกดั

นำ้ามันปาล์มด้วยกระบวนการหมักที่อุณหภูมิสูง		

	 30)	ศาสตราจารย	์ดร.สทุธวฒัน	์เบญจกลุ	ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร	ไดร้บัรางวลันกัวจิยัดเีดน่แหง่ชาต	ิสาขา

เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
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 วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

	 31)	นางลาภลักษณ์-พ.	ทองธรรมชาติ	นายเอกภักดิ์	รัตนพันธ์	สำานักงานอธิการบดี	วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี	

ได้รับรางวัลชมเชย	ผลงานประดิษฐ์คิดค้น	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์	จากสภาวิจัยแห่งชาติ

	 32)		ผู้ช่วยศาสตราจารย์สอรัฐ	มากบุญ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การนำา

เสนอบทความ	 สาขาสุขภาพชุมชนและการท่องเที่ยว	 การประชุมวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศ	ผลงานเรื่องเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประจำาปี 2552

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 1)	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครองอันดับหนึ่งของประเทศไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยระบบ	

Webometric	ประจำาเดือนมกราคม	2009		นอกจากนี้ยังเป็นอันดับ	2	ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	อันดับที่	25	ของ

เอเชีย	และอันดับที่	295	ของโลก	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่อยู่ใน	300	อันดับแรกของโลก

	 2)	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.เจษฎา	วรรณสนิธุ	์ภาควชิาวศิวกรรมเหมอืงแรแ่ละวสัด	ุ	ไดร้บัรางวลันกัเทคโนโลยี

รุน่ใหม	่จากสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ	รว่มกบัมลูนธิสิง่เสรมิวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ในพระบรมราชูปถัมภ์	ผลงานเรื่อง	การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะด้วยกระบวนการหล่อโลหะกึ่งของแข็ง	ซึ่ง

สามารถนำามาประยุกต์ใช้ผลิตเกราะกันกระสุนและเกราะกันระเบิดนำ้าหนักเบาที่ใช้ทางทหารได้

	 3)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จันทิมา		ช่ังสิริพร	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	และทีมงานประกอบด้วย	นางสาวนิรัติศัย		

รักมาก	 นักศึกษาระดับปริญญาเอก	 และนางจรรยา	 อินทมณี	 ภาควิชาเคมี	 ได้รับรางวัลที่	 3	 จากการประกวด 

สิ่งประดิษฐ์จากโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผลงานเรื่อง	“ชุดเครื่องมือ

กำาจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร”	(Equipment	Set	for	Hydrogen	Sulfide	Removal	from	

Pig	Farm	Biogas)	จัดโดย	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

	 4)	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์	 รองศาสตราจารย์ทศพร	 กมลภิวงศ์	 อาจารย์สุธน	 แซ่ว่อง	 

ดร.แสงสุรีย์	 วสุพงศ์อัยยะ	 	นายกิตติศักดิ์	 	พึ่งถิ่น	ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 ได้รับรางวัล	Bronze	Award	

ประเภท	Business	Software	จากโครงการประกวด	SAMART	 INNOVATION	AWARDS	2009	จัดโดย	บริษัท

สามารถคอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย	 

 คณะวิทยาศาสตร์

	 5)	รองศาสตราจารย์	ดร.เพริศพิชญ์	คณาธารณา	รองศาสตราจารย์	ดร.ปณต	ถาวรังกูร	และ	ดร.จงดี	ธรรม

เขต		ได้รับรางวัลชมเชยกลุ่มด้านการแพทย์และสาธารณสุข	(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)	จากสำานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ	ผลงานประดิษฐ์	อุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยในอากาศแบบพาสซีพ	

	 6)	ดร.อาภรณ์	นุ่มน่วม	ภาควิชาเคมี	ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น	จากวิทยานิพนธ์เรื่อง	“โพเทนชิ

โอเมทรกิและคาพาซทิฟีแอฟฟนิติไีบโอเซนเซอร”์	ซึง่เปน็วทิยานพินธใ์นหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิาเคมี	

คณะวิทยาศาสตร์	โดยมีรองศาสตราจารย์	ดร.ปณต	ถาวรังกูร	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.เพริศพิชญ์	คณาธารณา	

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์

 คณะแพทยศาสตร์

	 7)	ศาสตราจารย์	ดร.วีระศักดิ์	จงสู่วิวัฒน์วงศ์	ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน	ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์	 จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 มีผลงานวิจัยทางด้านวิชาการที่โดดเด่น 

ต่อเนื่อง	ทั้งทางด้านสังคม	เศรษฐกิจและเทคโนโลยี	โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้
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	 8	นางวัชรีย์	แสงมณี		พยาบาลชำานาญการ	หอผู้ป่วยเด็ก	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	คณะแพทยศาสตร์	ได้

รับรางวัล	ด้านบริการดีเด่น	จากสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

	 9)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์		กาละ		ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์	ได้รับรางวัลการนำา

เสนอผลงานวิทยานิพนธ์	ระดับนานาชาติ	PAPER	PRESENTATION	AWARD	(The	second	best	paper	presen-

tation)	จาก	The	MalaysiaNational	Writers	Association	(PENA)

	 10)	ดร.สมสมัย	สุธีรศาสานต์	หัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	คณะแพทยศาสตร์	

ได้รับรางวัล	ผู้บริหารดีเด่น	จากสภาข้าราชการและลูกจ้าง	มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

	 11)		ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์นพ.สนุทร	วงษศ์ริ	ิภาควชิาศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปดิกิสแ์ละกายภาพบำาบดั	ไดร้บัรางวลั	

3	รางวัล	ดังนี้	

	 	 11.1)	รางวัล	The	IFIA	Innovation	Gold	Medal.	จาก	The	International	Federation	of	Inven-

tors’	Associations	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี			ผลงานนวัตกรรม	PSU	carpal	tunnel	retractor		

	 	 11.2)	รางวัล	Gold	Prize.	จาก	SIIF	Seoul	International	Invention	Fair	2009	ณ	กรุงโซล	ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี	ผลงานนวัตกรรม	PSU	carpal	tunnel	retractor.	

	 	 11.3)	รางวัล	Silver	Prize.	จาก		SIIF	Seoul	International	Invention	Fair	2009	ณ	กรุงโซล	ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี	ผลงานนวัตกรรม	A	new	tool	for	bony	deformity	correction.

	 12)		ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์นพ.สนุทร	วงษศ์ริ	ิ	รองศาสตราจารย	์นพ.บญุสนิ		ตัง้ตระกลูวนชิ		ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์

นพ.สิทธิโชค	อนันตเสรี	นพ.ปรเมศวร์	 สุวรรณโณ	นพ.วราห์	 ยืนยงวิวัฒน์	 และนายเอกรินทร์	 วงษ์ศิริ	 ได้รับรางวัล

ระดับชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ	 ด้านสังคม	จากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่	 อุปกรณ์

ช่วยผ่าตัดโรคพังผืดกดรัดเส้นประสาทข้อมือ	สงขลานครินทร์(PSU-Carpal	Tunnel	Retractor)	

	 13)		ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์นพ.สนุทร	วงษศ์ริ	ิรองศาสตราจารย	์นพ.บญุสนิ	ตัง้ตระกลูวนชิ	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์

นพ.สิทธิโชค	อนันตเสรี	นพ.ปรเมศวร์	 สุวรรณโณ	นพ.วราห์	 ยืนยงวิวัฒน์	 และนายเอกรินทร์	 วงษ์ศิริ	 ได้รับรางวัล

ระดับดีเด่น	 ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ในงานวันนักประดิษฐ์	 จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 ประดิษฐ์ผลงาน

อปุกรณช์ว่ยถา่งและสอ่งมองเนือ้เยือ่ภายในสำาหรบัชว่ยผา่ตดั	เพือ่รกัษาโรคมอืชา	(PSU	Carpal	Tunnel	Retractor)	

ช่วยลดเวลาผ่าตัด	แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก	การรักษามีประสิทธิภาพสูง	ไม่ต้องดมยาสลบ	

 คณะพยาบาลศาสตร์

	 14)		ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรัตน์	มัชฌิม	ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์	ได้รับรางวัล	“PhD	Student	

Award	for	Overall	Excellence	200”	จาก	Dr.	Judith	Fitzgerald	Miller,	Dean	of	Sinclair	School	of	Nurs-

ing	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	นอกจากนีย้งัไดร้บัการคดัเลอืกเปน็นกัเรยีนไทยคนแรกใหเ้ปน็นกัศกึษาดเีดน่ของ	Sinclair	

School	of	Nursing,	University	of	Missouri-Columbia	เพื่อบันทึกในเวชระเบียนของนักศึกษาในวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัยในอเมริกาประจำาปี	2552	

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 15)	อาจารยณ์ชพงศ	จนัจฬุา	ภาควชิาสงัคมศาสตร	์ไดร้บัรางวลัชนะเลศิการนำาเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย

ประเด็น“สังคมภูมิปัญญา/องค์ความรู้ท้องถ่ิน”	ในการประชุมวิชาการระดับชาติ	หัวข้อ	“การพัฒนาชนบทท่ีย่ังยืน	คร้ัง

ท่ี	2”	ณ	วิทยาเขตหนองคาย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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 คณะเภสัชศาสตร์

	 16)		นกัศกึษาคณะเภสชัศาสตร	์มผีลการสอบขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีสภาเภสชักรรม	สงูสดุเปน็ลำาดบั

ที่	1	ของประเทศ	โดยสอบผ่านในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ	96.6	

	 17)		 รองศาสตราจารย์	 ดร.ฤดีกร	 วิวัฒนปฐพี	 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม	 ได้รับรางวัลทะกุจิ	 ประเภท 

นักวิจัยดีเด่น	จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย	ผลงานเรื่อง	การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์เชื้อ

แบคทีเรียสำาหรับควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว

	 18)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุรฉัตร	 ง้อสุรเชษฐ์	 ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ	 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ 

ดีเด่น	(Nagai	Award	Thailand	2009)	จากThe	Nagai	Foundation,	Tokyo.	ผลงานตีพิมพ์ดีเด่นเร่ือง	Development	

and	Validation	of	the	patient	trust	in	community	pharmacists	(TRUST-Ph)	scale	:	results	from	a	

study	conducted	in	Thailand.		

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

	 19)	 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ	 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ได้รับมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ช่วย

เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารภาคเอกชนในภาคใต้ของไทยสู่ตลาดโลก

	 20)	ศาสตราจารย	์ดร.สทุธวฒัน	์เบญจกลุ	ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร	ไดร้บัรางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มูลนิธิโทเร	ประเทศไทย	ครั้งที่	16	จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 คณะศิลปศาสตร์

	 21)	สถาบันขงจื๊อ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

	 	 21.1)	รางวัล	Confucius	Institute	of	the	Year	2009.	รางวัลนี้	Hanban	(Office	of	Chinese	Lan-

guage	Council	International	ซึง่เปน็หนว่ยงานภายใตก้ารกำากบัของกระทรวงศกึษาธกิารของสาธารณรฐัประชาชน

จีน)	มอบให้แก่สถาบันขงจื๊อที่มีผลการดำาเนินงานโดดเด่นที่สุดของทุกประเทศ	ๆ 	ละ	1	รางวัล	ในงานประชุมสถาบัน

ขงจื๊อโลกครั้งที่	4	(Fourth	Confucius	Institute	Conference)	ที่จัดขึ้น	ณ	กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

	 	 21.2)	รางวัล	2008	Overseas	Chinese	Test	Center	of	the	Year.	รางวัลนี้	Hanban	มอบให้แก่

สถาบันขงจื๊อ	 ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน	 (HSK)	 ที่มีผลการดำาเนินงานที่ดี	 โดยพิจารณาจาก

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	และจำานวนผู้สมัครเข้าสอบที่เพิ่มมากขึ้น

 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

	 22)	ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	(IPOP)	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	พร้อมด้วยผู้ช่วย

ศาสตราจารย์	 นพ.สุนทร	 วงษ์ศิริ	 ผู้ประดิษฐ์	 “อุปกรณ์ช่วยขยายพื้นที่ในการผ่าตัดแบบแผลเล็ก	 (The	 Surgical	 

visual	field	enhancer	apparatus	and	its	method	of	use)”	ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศผ่านระบบ

สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรPCT(Patent	 Cooperation	 Treaty)	ณ	 กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 ในวันที่	 

14	มกราคม	2553	ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์แรกจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้ยื่นจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศผ่าน

ระบบ	PCT	ได้หมายเลขคำาขอ	PCT/TH2010/000002	ซึ่งการยื่นคำาขอสิทธิบัตรผ่านระบบ	PCT	นี้ทำาให้สามารถนำา

สิทธิบัตรดังกล่าวเข้าสู่ระบบการคุ้มครองในประเทศภาคีสมาชิกทั้งหมด	 142	 ประเทศทั่วโลกได้โดยสะดวกและ

ประหยัดมากขึ้น	โดยที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก	PCT	ตั้งแต่วันที่	24	ธันวาคม	พ.ศ.	2552
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นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

ประจำาปี 2551

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 1)	นายกนธร	จินดารักษ์	นายปิยะวัฒน์	คงสง	นายเข็มปัทม์	เหล่าธนถาวร	นายอภิวัฒน์	นิรัติศัยสกุล	นาย

อำานาจ		ธรรมศิรมาศ	นายวุฒิพร	เรืองเนียม	นายอดิสร	ศรีทอง	นายสุทธิศักดิ์	เฉียงตะวัน	นายกิตติศักดิ์	แซ่หลี	นาย

ณัฐนนท์	อนงค์ทอง		นายวรากร	บุญประกอบ	และนายธนาคาร	สุระกำาแหง	ได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม	จากการ

แขง่ขนัฟตุบอลหุน่ยนตช์งิแชมปป์ระเทศไทย	Thailand	Robcop	Championship	2007	จากบรษิทัซเีกทเทคโนโลย	ี

(ประเทศไทย)	จำากัด	สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย	และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 2)	 นายจักรนรินทร์	 ศรีขวัญ	 นายมหรรณพ	ภัทรภากร	 นายชนธัญ	 ศศิธร	 นายจารุพงษ์	 รัตโนภาศ	 และ 

นายธีรยุทธ์	 เกลี้ยงสง	ได้รับรางวัลชมเชยและรางวัลพิเศษความคิดสร้างสรรค์	จากการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง

ด้านสมองกลฝังตัว	ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

	 3)	 นางสาวจักรชัย	เซ่งบุญเล่ง	นายรุจน์	เพ็ชรรัตน์	และนายธนารักษ์	หังสพฤกษ์	ได้รับรางวัลที่	2	โปรแกรม

เพือ่การประยกุตใ์ชง้าน	สำาหรบัลนีกุซ์	ระดบันกัศกึษา	จากการแขง่ขนัพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์หง่ประเทศไทย	

ครั้งที่	10	ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

	 4)	 นายจิรศักดิ์	 รักษาชุม	 และนางสาวสุนิสา	 จุลรัตน์	 ได้รับรางวัลที่	 2	 	 โปรแกรมเพื่องานพัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กลุ่มนิสิต	นักศึกษา	จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	ครั้ง

ที่	10	ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

	 5)	 นายจณิณวตัร	กนัทาฟัน่	นายปติพิงศ์	นุน่ชว่ย	และนายปรนัฎ	จนัทร์ตันะ	ไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศอันดบั	

1	จากการแข่งขันหุ่นยนต์	“TPA	PLC	COMPETITION	ประจำาปี	2551”	ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)

	 6)	 นายฉัตรชัย	 เจนอภิศาสตร์	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร	์ ได้รับนักศึกษารางวัลพระราชทาน	 ประจำาปี	

2551		จากกระทรวงศึกษาธิการ

	 7)	 นางสาวชุติมา	การะเกต	นายธเนศ	รัตดนชัยกุล	และนางสาวรังสินี	แคนยุกต์	ได้รับรางวัลที่	2	จากการ

ประกวดผลงานวิจัย	Thainox	Metallurgy	Award	2007	จากบริษัทไทยน๊อคซ์	สเตนเลส	จำากัด	(มหาชน)

	 8)	 นายชัยรัตน์	 แก้วพิบูลย์	 และนายนที	 บุญทวีโรจน์	 	 ได้รับรางวัลชมเชย	 Pavilon	พลังงานสิ่งแวดล้อม	 

จากการแสดงนิทรรศการ	ในโครงการ	IRPUS	โครงการให้ทุนสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรมสำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี

	 9)	 นายณรงค์ฤทธิ์	 นุ่นทอง	และนายประวิทย์	 ราชจันทร์	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	สาขาช่างเมคาทรอ

นิกส์	จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ครั้งที่	22	ของกระทรวงแรงงาน

	 10)	นายดษิฐพร	แกว้มณุโีชค	ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	จากการประกวดบทความมมุมองใหมก่บัการ

พัฒนางานสู่สากล	ของกรมทางหลวง

	 11)	นายทตัชยั	เลศิคารม	นายอนวุฒัน	์ธรีโรจนวงศ	์และนางสาวสมุาล	ีจลุจนัทร	์ไดร้บัรางวลัชมเชยโปรแกรม

ส่วนขยายต่อจากโปรแกรมประยุกต์หลัก	 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 10	

ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
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	 12)	นายธนาธิป	ลิ่มนา	นายศุภชัย	มะเดื่อ	นายวรพล	ทินนกรสูติบุตร	และนางสาววิชชุดา	เกียรติเจริญศักดิ์	

ได้รับ	Bronze	Award	รางวัล	Peer’s	Choice	Award	จากการแข่งขันระดับนานาชาติ	Assistive	&	Rehabilitative	

Technology	Student	Design	Challenge	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

	 13)		นายนิพนธ์	เด็นหมัด	ได้รับรางวัลที่	2	ระดับปริญญาสูงกว่าปริญญาตรี	การประกวด	TMA	2008	Award		

ในการประชุม	5th	Thailand	Materials	Science	and	Technology	Conference	(MSAT-5)	จากศูนย์เทคโนโลยี

โลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTCE)	ผลงานเรื่อง	การสังเคราะห์นิเกิลไทยทาเนียมพรุนด้วยวิธี	Self-pro	pagagion	high	

temperature	Synthesis	(SHS)	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.เล็ก	สีคง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วีรวรรณ	สุทธิศรีปก		

รองศาสตราจารย์	ดร.ศิริกุล	วิสุทธิ์เมธางกูร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	เป็นที่ปรึกษา

	 14)	นางสาวบุษรา	สกุลสุจิราภา	และนางสาวไพลิน	พันธ์ฉลาด	ได้รับรางวัลที่	2	โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ

ระดับนักศึกษา	 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 10	 ของศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

	 15)		นายฤทธิชัย	จิตภักดีบดินทร์		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	จากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

	 16)	 นางสาวพรนลัท	 ศรประสิทธิ์	 และนางสาวจารุณี	 กัมพลาวลี	 ได้รับรางวัลชมเชยโปรแกรมเพื่อช่วยคน

พกิารกลุม่นสิตินกัศกึษา	จากการแขง่ขนัพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์หง่ประเทศไทย	ครัง้ที	่10	ของศนูยเ์ทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

	 17)	 นายวสันต์	 	 จันทรโชติ	 และนายวรสิน	 เยื้อนแย้ม	 	 ได้รับรางวัลพิเศษจากการแข่งขันประกอบวงจร

อิเล็กทรอนิกส์	ครั้งที่	7	ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

	 18)	นายวรพล	ทินกรสูติบุตร	นายธนาธิป	ลิ่มนา	นายศุภชัย	มะเดื่อ	นางสาววิชชุดา	เกียรติเจริญศักดิ์	คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	และนายณัฐวุฒิ	สุวรรณรัตน์	คณะวิทยาการจัดการ		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	จากการ

แข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบสมองฝังตัว	ครั้งที่	1

	 19)	นายวิศรุต	จันทระ	นายยศวีย์	แก้วมณี	นายวีระพล	สุขสมบูรณ์	นายศุภชัย	มะเดื่อ	นายกฤษฎา	ดิศฐคำา

เริง		นายนรุต	วัฒนาพันธุ์	นายบุรวิชญ์	ภมรนาค	นายวิกรานต์	อภิวัทนากร	และนายอรรถวุฒิ	พัฒน์วงศ์ไพบูลย์	ได้

รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์	จากการแข่งขันสร้างรถอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทย	ของสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย	

เอ	ไอ	ที	และสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

 คณะวิทยาการจัดการ

		 20)	 นายเอก	 ไชยบัญ	 ได้รับรางวัล	 ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์	 ในระดับอุดมศึกษา	 จากมูลนิธิเรารัก

สงขลาเฉลิมพระเกียรติ	และมหาวิทยาลัยทักษิณ

 คณะเภสัชศาสตร์

	 21)	นางสาวขวญัฤทยั	สวุรรณครี	ีและนายชาธปิ	รตันปทมุวงศ	์ไดร้บัรางวลัชนะเลศิจากการประกวดแผนการ

ตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	 ครั้งที่	 3	 จากเภสัชกรรม	 สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์	ผลงานผลิตภัณฑ์สุขภาพอมตะปอดใส	(กาแฟเลิกบุหรี่)	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กร	ศรเลิศล้ำาวาณิช	

และเภสัชกรอนุชิต	เทพสี	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	

	 22)	นางสาวชนดิา	จนัทรกลุนาคา	นางสาวจฑุาภรณ	์อโนทยั	และนางสาวนนัทพร	พฒันขจรสกลุ	ไดร้บัรางวลั

ชนะเลิศ	Professional	award	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	โดยรับมอบรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสม
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สวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	จากผลงานพัฒนายาอม	(lozenges)	ฆ่าเชื้อราในช่องปาก	เพื่อให้ยาออกฤทธิ์เฉพาะที่	

ซึ่งเหมาะสำาหรับผู้ป่วยติดเชื้อราในช่องปาก	โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำา		เช่น	ผู้ป่วยเอดส์	ได้รับทุนสนับสนุน

จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ภายใต้โครงการ	IRPUS	(Industrial	and	Research	Projects	for	

Undergraduate	Students)	เป็นจำานวนเงิน	100,000	บาท	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมฤทัย	จิตภักดีบดินทร์	

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	และโรงยาเภสัชกรรมเคนยากุ(ประเทศไทย)	จำากัด	เป็นผู้ร่วม

โครงการ		

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 23)	 นายวีระวุฒิ	 แนบเพชร	 ได้รับรางวัลชมเชย	 สาขาวิทยาศาสตร์	 การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่ง

ประเทศไทย	 (นวท.)	 ครั้งที่	 8	 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 ร่วมกับ	 กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 และ

บริษัท	ปตท.เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)		ผลงานเรื่องแผ่นพอลิเมอร์ลดแผลกดทับสัมผัสธรรมชาติ	โดยมี	ดร.ณัฐพงศ์	

นิธิอุทัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		และ	พ.ญ.นลินี	โกวิทวนาวงษ์	คณะแพทยศาสตร์	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

	 24)	นายสิชล	ศิลปะวัฒนวงศ์	นายเยี่ยมพล	นัครามนตรี	ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	ได้รางวัลชนะ

เลศิรางวลันวตักรรมแหง่ประเทศไทย	(นวท.)	ครัง้ที	่8	ป	ีพ.ศ.	2551	จากการประกวดชงิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระ

พี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์	 ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	และบริษัท	ปตท.	เคมีคอล	จำากัด	(มหาชน)	ชื่อผลงาน	“รองเท้าวัวสำาหรับใช้รักษา

อาการเจ็บขาของโคนม”		โดยมี	อาจารย์ธีรสุดา	ประเสริฐ	เป็นที่ปรึกษา		

	 25)	นางสาวสทุธาศณิ	ีสรา้งคำา	ภาควชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร	์ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	สาขา

ปิโตรเคมี	โพลิเมอร์	และเชื้อเพลิงทดแทน	การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย	(นวท.)	ครั้งที่	8	ปี	2551	

จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 และบริษัท	 ปตท.	 เคมิคอล	 จำากัด	

(มหาชน)		ผลงานเรื่องแผ่นผ้าอัดจากเศษผ้าฝ้ายผสมยางพาราธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนหนัง	โดยมี	อาจารย์

ธีรสุดา	ประเสริฐ	เป็นที่ปรึกษา	 	

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

	 26)	ดร.มนัส	ชัยจันทร์	ได้รับรางวัลชมเชย	วิทยานิพนธ์	สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา	จากสภาวิจัยแห่ง

ชาติ	ผลงานเรื่อง	การจำาแนกคุณลักษณะของโปรตีนกล้ามเนื้อ	และอันตรกิริยาระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลกับไมโอ

โกลบินของปลาเนื้อดำาที่ใช้ผลิตซูริมิ	(Characterization	of	Muscle	Proteins	and	interaction	between	Myo-

fibrillar	Proteins	and	Myoglobin	of	Dark-Fleshed	Fish	Used	for	Surimi	Production)	โดยมีศาสตราจารย์	

ดร.	สุทธวัฒน์	เบญจกุล			เป็นที่ปรึกษา

	 27)	ดร.สมพงศ	์โอทอง	สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ	ไดร้บัรางวลัรางวลัทะกจุปิระเภทวทิยานพินธด์เีดน่ระดบั

ปริญญาเอก	 จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย	 ผลงานเรื่อง	 “สภาวะที่เหมาะสมและการวิเคราะห์

โครงสร้างกลุ่มจุลินทรีย์สำาหรับการผลิตไฮโดรเจนจากน้ำาทิ้งโรงงานน้ำามันปาล์มด้วยการหมักที่อุณหภูมิสูง”	 โดยมี	

รองศาสตราจารย์	ดร.พูนสุข	ประเสริฐสรรพ์	เป็นที่ปรึกษา
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 คณะศิลปศาสตร์

	 28)	นางสาวอริสา	ชูชื่น	ได้รับรางวัลดีเด่น	การนำาเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ	ครั้งที่	10	

วิทยานิพนธ์	เรื่อง	“ผลของโปรแกรมการออกกำาลังกายด้วยกระบวนท่ารำามโนห์ราที่คัดสรรต่อสมรรถภาพทางกาย”	

โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.รพีพรรณ	สุวรรณณัฐโชติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นพ.วุฒิชัย	เพิ่มศิริวาณิชย์	และอาจารย์สุ

พัฒน์	นาคเสน	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 คณะศิลปกรรมศาสตร์

	 29)	นายเจะอับดุลเลาะห์	เจ๊ะสอเหาะ	ได้รับรางวัลเหรียญทองบัวหลวง	จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง	

ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย	 ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 ผลงาน	 “รอยพิมพ์ใจแห่งวิถีชีวิตชายไทย

มุสลิมปัตตานี”	

	 30)	นายณฐัพงศ	์อดุมกจิ	ไดร้บัรางวลัสนบัสนนุจากการประกวดศลิปกรรมรว่มสมยัของศลิปนิรุน่เยาว์	“ศลิป	์

พีระศรี”	ครั้งที่	25	ผลงาน	“ความประทับใจในรูปทรง	และพื้นผิว”	

	 32)		 นางสาวนุรัตนา	 หะแว	 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์	

“ศิลป์	พีระศรี”	ครั้งที่	25	ผลงาน	“ความหวาดระแวงจากจิตใต้สำานึก”

	 31)	นายสมศักดิ์		ลีเดร์	ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลป์รุ่นเยาว์	“ศิลป์	 

พีระศรี”	ครั้งที่	25	ผลงาน	“สัญลักษณ์แห่งความศรัทธาสู่งานจิตรกรรม”

	 33)	นายอัสรี	อาแวโซ๊ะ	ได้รับรางวัลสนับสนุนจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์	“ศิลป์	 

พีระศรี”	ครั้งที่	25	ผลงาน	“ชีวิตกับกาลเวลา”

 คณะวิทยาการสื่อสาร

	 34)	นายกริชธี	กมลทิพย์สุคนธ์	นางสาวลาลิตา	ยังปากน้ำา	นางสาวชรีรัตน์	แท่นแก้ว	นางสาวสุตาภัทร	หม่ันดี		

นายกำาธร	เกิดทิพย์	นายอิทธิเดช	รัตนะ	นางจารียา	อรรถอนุชิต	นางอรุณีวรรณ	บัวเนี่ยว	และนายอรุณ	นิรมิต	ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	โครงการประกวดหนังสั้นดารุสลาม	จากวารสารโรตีมะตะบะ	ร่วมกับ	ศอ.บต.

	 35)	นางสาวปทุมวดี	นาคพล	นางสาวสุหัสชา	บุญถัด	นางสาวปวันรัตน์	รอดทอง	นางสาวลาลิตา	ยังปากน้ำา		

นางสาวอัญชิสา	ดุษฎีบัณฑิต	นายกริชธี	กมลทิพย์สุคนธ์	นางสาวบุณยาพร	จุ้ยสุย	นายภมร	ตันรัตนพงศ์	นายกิตติ

ศักดิ์	ประชุมทอง	นางสาววิชชุตา	ขุนแทน	นางสาวกมลาสน์	เอียดศรีชาย	และนายอรุณ	นิรมิต	ได้รับรางวัลรองชนะ

เลิศ	อันดับ	2	ระดับประเทศ	โครงการ	“กล้าใหม่	สร้างสรรค์ชุมชน”	จากธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)

	 36)	นางสาวฟาตีฮาห์	อารยะสรรค์	นายณัฐพงษ์	หมัดหลี	นายกิตติศักดิ์	สามะ	นายนภดล	หมัดเลียด	นาย

สมพร	นันตสินธุ์	นายวุฒิชัย	สูเด็น	นางสาวฟาตีมี	อับดุลมานัส	และนางสาวนูรลีนา	ดาราเซะ	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

การประกวดแผนประชาสัมพันธ์	หัวข้อ	“โลกสดใส	ด้วยใจพอเพียง”	ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ	จากมหาวิทยาลัย

กรุงเทพ

	 37)	นายสไุลมาน	ขาเรม็ดาเบะ	นางสาวอษุา	มสุลมีนี	นางสาวนซูาวต	ียโูซะ	นายคอเบร	์เจะ๊อาแว	และนางสาว	

นูไลลา	 เจะมะ	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 จากการประกวดแผนการจัดกิจกรรมให้ชุมชน	 มีส่วนร่วมในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	Think	Green	โครงการ	Green	Project	ของสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ

	 38)	นายอัซมีน	บาโง	นายอับดุลเลาะห์	บากา	และนายอัมรินทร์	ลงระยะ	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	

การประกวดออกแบบเวบ็ไซต	์	ศนูยก์ลางการเรยีนรูส้ำาหรบันสิตินกัศกึษาทัว่ประเทศ	หรอื	Education	Center	Web	
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Contest	 จากนิตยสาร	 CHIP	 ร่วมกับ	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สำานักงาน	 คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

 คณะพณิชยศาสตร์และการจัดการ

	 39)	นางสาวการาตี	บูรณพาส	นายธารินทร์	บุญณรงค์	นางสาวสุดารัตน์	กำาเนิดทอง	นายวรวิทย์	พรหมเมศร์	

และ	นางสาวอารีรัตน์	ไชยช่อฟ้า	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	จากวารสาร	Brand	Age	และบริษัท	แอดวานซ์	อิน

โฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)	ผลงานการพัฒนาแผนการตลาดระดับประเทศ	โครงการ	Thumb@Mobile

	 40)	นางสาวปวีณา	หนูขวัญ	นางสาวรศณีย์	ลืมอปาแล	นางสาววัชรี	อัครจินดานนท์	นางสาวชัยนี	มะดีเยาะ		

นางสาวอรพิน	หมวดรอหีม	นางสาวอรพรรณ	เจริญเหล่าศิริ	นายนันทสิทธิ์	วูวงศ์	และนายอลงกรณ์	ก้าวสัมพันธ์	ได้

รับรางวัลการตลาดดีเด่น	จากการแข่งขันธุรกิจจำาลองในสถาบันอุดมศึกษา	ครั้งที่	3

ประจำาปี 2552

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 1)	 นายกมลวิชย์	สิริธนนนท์สกุล	นายธนไชย	จริญมรรค	นายชนาสิน	ภานุวัฒนากูล	ภาควิชาคอมพิวเตอร์	ได้

รับรางวัลที่	 1	 ประเภทโครงการ:โปรแกรมเพื่อความบันเทิง	 (นักศึกษา)	 จากการประกวดแข่งขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่	 12	 (NSC)	 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (เนคเทค)	 ร่วมกับสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (SIPA)	

โดยมี	ดร.อนันท์	ชกสุริวงศ์	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

	 2)	 นายกิตติคุณ	ทองพูล	ภาควิชาไฟฟ้า	 ได้รับรางวัลบทความดีเด่น	สาขาไฟฟ้าสื่อสาร	จัดโดยมหาวิทยาลัย

มหิดล	 เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม	จากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า	ครั้งที่	 32	 โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.ณัฏฐา		จินดาเพ็ชร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิกลม	ธีรภาพขจรเดช	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

	 3)	 นายธนพฤทธิ์	นันทวุฒิกุล	นางสาวรัชฎาพร	ทองมาก		นางสาวสุรีย์พร	อังสุภานิช	ภาควิชาคอมพิวเตอร์	

ไดร้บัรางวลัชมเชย	ประเภทโครงการ:	โปรแกรมเพือ่ชว่ยคนพกิาร	(นกัศกึษา)	จากการประกวดแขง่ขนัพฒันาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่	 12	 (NSC)	 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (เนคเทค)	 ร่วมกับสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (SIPA)	

โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิชญา	ตัณฑัยย์	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

	 4)	นายปฐมพร	แสงวิสุทธิ์	นายศาณศรัณย์	สุขวงศ์วิวัฒน์	นายชวลิต	ฉัตรชัยพันธ์	ภาควิชาคอมพิวเตอร์	ได้รับ

รางวัลชมเชย	 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง	 (นักศึกษา)	 จากการประกวดแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง

ประเทศไทยครั้งที่	 12	 (NSC)	 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(เนคเทค)	ร่วมกับสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(SIPA)	โดยมี	อาจารย์สุธน	

แซ่ว่อง	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

	 5)	 นายพงศ์ชัย	ตั้งบวรวีรกุล	นายพิรุณ์วัฒน์	มุตตาหารัช	และนายณัฐิธัช	เลิศจำารัสพงศ์	ภาควิชาคอมพิวเตอร์	

ได้รับรางวัลที่	 2	 ประเภทโครงการ	 :	MobileApplication	 (หัวข้อพิเศษ)	 จากการประกวดแข่งขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่	 12	 (NSC)	 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (เนคเทค)	 ร่วมกับสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (SIPA)	

โดยมี	อาจารย์สุธน	แซ่ว่อง	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

	 6)	 นายพงศศ์ริ	ิเตชวทิรูวงศ	์นายชวลั	วฒันากจิจากลุ	นางสาวประกายมาศ	ศรสีขุทกัษณิ	ภาควชิาคอมพวิเตอร	์
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ได้รับรางวัลที่	 3	 ประเภทโครงการ:โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	 (นักศึกษา)	 จากการประกวดแข่งขันพัฒนา

โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์หง่ประเทศไทยครัง้ที่	12	(NSC)	จดัโดยกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	ศนูยเ์ทคโนโลยี

อเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(เนคเทค)	ร่วมกับสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(SIPA)	โดย

มี	อาจารย์สุธน		แซ่ว่อง	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

	 7)	 นายวรศักดิ์	ตั้งกุลทวีทรัพย์	นายธนพล	จินดาพิทักษ์	นายพีระศักดิ์	รัตนมณี	ภาควิชาคอมพิวเตอร์	ได้รับ

รางวลัชมเชย	ประเภทโครงการ	:	BEST2010	การแขง่ขนัสดุยอดซอฟตแ์วรแ์บง่คำาภาษาไทย	จากการประกวดแขง่ขนั

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่	 12	 (NSC)	 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(เนคเทค)	ร่วมกับสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ง

ชาติ	(SIPA)	โดยมี	อาจารย์สุธน	แซ่ว่อง	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

	 8)	นายสมพงษ์	แซ่ต่าง	และนายปกรณ์	ทองใหญ่	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	

ระดบัอาชวีศกึษาและอดุมศกึษา	ประเภทอปุกรณร์กัษาสิง่แวดลอ้มและพลงังานทดแทน	จดัโดยสำานกัคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติใน	 “วันนักประดิษฐ์	 ประจำาปี	 2553	 จากผลงานเรื่อง	 เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจากใบยางพาราและมูล

สัตว์และเครื่องทำาความสะอาดแก๊สชีวภาพ	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จันทิมา	ชั่งสิริพร	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 คณะวิทยาศาสตร์

 9)	 นางสาวน้ำาทพิย	์รตันวรรณ	์ภาควชิาเคม	ีไดร้บัรางวลัดเีดน่	การนำาเสนอแบบปากเปลา่	จดัโดยมหาวทิยาลยั

ศิลปากรเป็นเจ้าภาพ	 ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเคมี	 และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กุล

ชนาฐ	ประเสริฐสิทธิ์	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จุไรวัลย์	รัตนะพิสิฐ	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

	 10)	 นางสาวนิรัติศัย	 รักมาก	 นางจรรยา	 อินทมณี	 ภาควิชาเคมี	 ได้รับรางวัลที่	 3	 โครงการจัดประกวด 

สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และมูลนิธิธนาคาร

กรุงเทพ	มีผศ.ดร.กุลชนาฐ	ประเสริฐสิทธิ์	และ	ผศ.ดร.จุไรวัลย์	รัตนะพิสิฐ	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

	 11)	ดร.อาภรณ์	นุ่มน่วม	ภาควิชาเคมี	ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	รางวัลวิทยานิพนธ์	ระดับดีเด่น สาขา

วทิยาศาสตรเ์คมแีละเภสชั	จากสำานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาตใินงานวนันกัประดษิฐ ์วทิยานพินธ	์เรือ่งโพเทน

ชิโอเมทริกและคาพาซิทิฟแอฟฟินิตีไบโอเซนเซอร์	(Potentiometric	and	Capacitive	Affinity	Biosensors)	โดย

มีรองศาสตราจารย์	ดร.ปณต	ถาวรังกูร	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.เพริศพิชญ์		คณาธารณา	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 12)	ดร.กอบกาญจน์	ภิญโญมารค	นักศึกษาบัณฑิตศึกษา	ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:	วิทยานิพนธ์	ระดับ

ดีเด่น สาขาปรัชญา	จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 วิทยานิพนธ์เรื่องธรรมชาติในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย	

พ.ศ.	2520-2547	(Nature	in	Thai	Contemporary	Poetry	1977-2004)	โดยมีรองศาสตราจารย์	ดร.ดวงมน	จิตร์

จำานงค์	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

	 13)	นางสาวนติยา	พนูเพิม่	ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ	ประเภทบทกวกีารเมอืง	จากสำานกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทน

ราษฎร	และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย	ผลงานการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า	

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 14)	นางสาวลีสาวาตี	เจ๊ะมามะ	ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	ได้รับรางวัล	PTT	CHEMICAL	GREEN	

INNOVATION	AWARD	ชนะเลศิ	ระดบัอดุมศกึษาในการคดิคน้นวตกรรมทีร่กัษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	จากบรษิทั	
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ปตท.เคมิคอล	 จำากัด(มหาชน)	 ผลงาน	 กระเบื้องยางหลังคาจากเศษพลาสติกและเศษยางรถยนต์	 โดยมี	 อาจารย์ณัฐ

พงศ์	นิธิอุทัย	และอาจารย์ธีรสุดา	ประเสริฐ	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

	 15)	นายยุทธพงษ์	สังข์ทอง	ได้รับรางวัลทะกุจิ	ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น	ระดับปริญญาเอก	จากงานประชุม

วิชาการ	 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 21	 เรื่อง	 Biotechnology	 :	 A	 Solution	 to	 the	

Global	Economic	Crisis.	จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย	วิทยานิพนธ์เรื่องสารออกฤทธิ์ต่อเซลล์

จากไกลดิงแบคทีเรียในทะเลของประเทศไทย	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัครวิทย์	 กาญจนโอภาษ	 เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษา

	 16)	นางสาววัชราภรณ์	ถาวรพันธ์	นางสาวราชาวดี	วงศ์ศรีชัย	และนายอาร์ซู	บุงวัง	ทีมบลูเวป	(Blue	Wave)	

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี	1	ระดับประเทศ	ได้เงินรางวัลจำานวน	440,000	บาท	จากการแข่งขันประกวดโครงงานกล้า

ใหม่	สร้างสรรค์ชุมชน	ผลงานโครงการแกงไตปลาแห้ง	ของกลุ่มแม่บ้านชุมชนทุ่งรี	ต.คอหงส์	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	จัด

โดยธนาคารไทยพาณชิย	์จำากดั	(มหาชน)	โดยมผีูช้ว่ยศาสตราจารยน์อ้ย	จนัทรอ์ำาไพ	ภาควชิาบรหิารธรุกจิ	คณะวทิยาการ

จัดการ	และ	ดร.กิตติ	เจิดรังษี	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

	 	17)	ดร.สมพงศ์	โอทอง	นกัศกึษาบณัฑติศกึษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร	ไดร้บัรางวลัสภาวจิยัแหง่ชาติ	:	รางวลั

วิทยานิพนธ์	 ระดับดีเยี่ยม  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในงานวันนัก

ประดษิฐ ์	วทิยานพินธ	์เรือ่งสภาวะทีเ่หมาะสมและการวเิคราะหโ์ครงสรา้งกลุม่จลุนิทรยีส์ำาหรบัการผลติไฮโดรเจนจาก

น้ำาทิ้งโรงงานน้ำามันปาล์มด้วยการหมักที่อุณหภูมิสูง	 (Optimization	 and	Microbial	 Community	 Analysis	 for	

Production	of	Biohydrogen	from	Palm	Oil	Mill	Effluent	by	Thermophilic	Fermentative	Process)	โดย

มี	รองศาสตราจารย์	ดร.พูนสุข	ประเสริฐสรรพ์	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 คณะศิลปศาสตร์

	 18)	นายนฤชาติ	 งามจันทร์ดา	นายชาคร	อินเหมือน	และนายนันทวัฒน์	 เนตรเจริญ	สาขาวิชาภาษาเพื่อการ

พฒันา	ไดร้างวลัชนะเลศิอนัดบั	1	จากการโตว้าทรีะดบัอดุมศกึษา	หวัขอ้	“วยัมนัส	์เทา่ทนัโทรคม”	จากสถาบนัคุม้ครอง

ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	 (สบท.)	 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม	จังหวัดสงขลา

 คณะศิลปกรรมศาสตร์

	 19)	นายอนสี	นาคเสว	ีสาขาทศันศลิป	์ไดร้บัรางวลัศลิปนิดาวเดน่จติรกรรมบวัหลวงประเภทความคดิสรา้งสรรค์	

โดยได้รับทุนการศึกษา	70,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ	ณ	หอศิลป์	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ
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การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต
1.�การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ�� 49
 1.1 ทักษะภาษาอังกฤษ  
 1.2 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับนักศึกษาใหม่ 
 1.3 การดูแลนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเรียน 
2.�การพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม� 51  
 2.1 การบ่มเพาะนักศึกษาให้มีจิตสำ นึกต่อสังคม 
 2.2 การให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริม  
3.�การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา� 53  
 3.1 การพัฒนาศูนย์ส่ือการเรียนรู้  
 3.2 การพัฒนาหน่วยงานเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง   
4.�การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา� 56
 4.1 ด้านการบริการหอพักนักศึกษา   
 4.2 ด้านการแนะแนวและจัดหางาน  
 4.3 ด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการ  
 4.4 ด้านบริการสุขภาพอนามัยและประกันอุบัติเหตุ 
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  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 
 

 
	 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	ใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาคณุภาพบณัฑติโดยการกำาหนดนโยบาย	กลยทุธร์วมทัง้จดั
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ	เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ	ด้วยการพัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการ	ด้านร่างกาย	ด้านสติปัญญา	
ด้านอารมณ์	 และด้านสังคมควบคู่กันไป	 เพื่อให้บัณฑิตสามารถออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน	การพฒันาคณุภาพบณัฑติไดด้ำาเนนิการผา่นคณะ/หนว่ยงาน	และหนว่ยงานกลางของมหาวทิยาลยั	
ประเด็นการพัฒนาที่สำาคัญ	 ได้แก่	 การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ	 ด้านทักษะภาษาอังกฤษ	 การเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการให้กับนักศึกษาใหม่	 การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน	 	 การพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม	 ด้วย 
การบม่เพาะนกัศกึษาใหม้จีติสำานกึตอ่สงัคม	การใหน้กัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิ	การสนบัสนนุการเรยีนรูข้องนกัศกึษา	ดว้ย
การพัฒนาศูนย์สื่อการเรียนรู้	พัฒนาสำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง	อรรถกระวีสุนทร	หอสมุดจอห์น	เอฟ	เคนเนดี้	
การพัฒนากองทะเบียนและประมวลผล	 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้ครอบคลุมความต้องการและ
ความจำาเป็น	 ได้แก่	การบริการหอพักนักศึกษา	การแนะแนวและจัดหางาน	การจัดทุนการศึกษาและสวัสดิการ	การบริการ
สุขภาพอนามัยและประกันอุบัติเหตุ		โดยรายละเอียดการดำาเนินงาน	มีดังนี้		
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 1.1 ทักษะภาษาอังกฤษ  
	 มหาวิทยาลัยได้กำาหนดเป้าหมายให้นักศึกษาเก่ง
ภาษา	 โดยดำาเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	มีโครงการ/กิจกรรมที่สำาคัญ	ดังนี้
	 	 1)	 โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ	 ELLIS	 ได้รับ
การสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ซึ่งภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์	 คณะศิลปศาสตร์	 
ใชโ้ปรแกรมนีใ้นการเรยีนการสอน	โดยคณะกรรมการดำาเนนิ
การสอนโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ	 ELLIS	 ได้ทำางาน 
ร่วมกันทั้ง	 5	 วิทยาเขต	 ศึกษาทั้งด้านการใช้โปรแกรมการ 
แก้ปัญหาทางเทคนิคและมีการวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ในการเรียน	 สำารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้
โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ	 ELLIS	 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น	พบว่า	นักศึกษามีผลการเรียนภาษาอังกฤษ
ดีขึ้น	มีความพึงพอใจสูงและเป็นประโยชน์ช่วยให้นักศึกษา
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	 โดยเฉพาะด้านการฟัง	 การพูด	
โดยมีสำานักทรัพยากรการเรียนรู้	คุณหญิงหลง	อรรถกระวีสุนทร	
ดำาเนินการด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนการใช้โปรแกรมสอน
ภาษาอังกฤษ	ELLIS	ได้แก่	

	 	 	 1.1)	 การสร้างบัญชีรายชื่อผู้ใช้โปรแกรม
เพือ่ตดิตามการใชง้านและประเมนิความกา้วหนา้ของผูเ้รยีน	
	 	 	 1.2)	 การแยกกระจายบทเรียนเพื่อให้
สามารถเพิ่มจำานวนจุดการใช้โปรแกรมและเพิ่มจำานวน
นักศึกษาที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมได้มากขึ้น	
	 	 	 1.3)	 การใช้โปรแกรมการบันทึกบัญชีราย
ชื่อผู้ใช้โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ	ELLIS		เพื่อติดตาม
การใช้งานและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียน	ขณะนี้
ได้ติดตั้งบทเรียนจากโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ	ELLIS	ให้
กับคณะต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	
	 	 	 1.4)	 การส่งนักศึกษาเข้าประกวดทักษะ
ภาษาอังกฤษ	โดยใช้โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ	ELLIS	ใน
การแข่งขันระดับประเทศ	 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี	
	 	 2)	 โปรแกรมสอนภาษาองักฤษ	Tell	me	more	
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	เมื่อตุลาคม	2551	
จำานวน	 100	 Licenses	 โดยสำานักทรัพยากรการเรียนรู้ 
คุณหญิงหลง		อรรถกระวีสุนทร	ดำาเนินการด้านเทคนิคและ 
จัดทำาระบบ	 VPN	 เพื่ออำานวยความสะดวกสำาหรับผู้ใช้
โปรแกรม	 จัดอบรมการใช้โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ	
Tell	me	more	ให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัย	อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุดมคติภาคใต้ตอนล่าง	
	 	 3)	 การทดสอบวัดความสามารถทางภาษา
องักฤษของนกัศกึษา	กำาหนดเปน็นโยบายใหน้กัศกึษาทกุคน
ต้องทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษหรือเทียบระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษ	 ซึ่งนักศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบใน
ชั้นปีที่	2	หรือชั้นปีที่	3		และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ขั้นตำ่า
ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด	 โดยจะได้รับประกาศนียบัตรจาก
มหาวิทยาลัยสำาหรับผู้สอบผ่าน	 สำาหรับนักศึกษาที่ไม่
สามารถสอบผา่นตามเกณฑข์ัน้ตำา่ทีม่หาวทิยาลยักำาหนดให	้
ตอ้งศกึษาภาษาองักฤษดว้ยโปรแกรมทีม่หาวทิยาลยัรบัรอง
ตามจำานวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้เมื่อศึกษาครบ
ถว้นแลว้นกัศกึษาตอ้งทดสอบอกีครัง้	หรอืนกัศกึษาทีไ่มเ่ขา้
รับการทดสอบ	 สามารถนำาผลสอบคะแนนมาตรฐานต่างๆ		
มาเทียบกับเกณฑ์ขั้นตำ่าที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้	 เช่น	
TOEFL,	 IELTS,	 TOEIC,	 PSU-GET,	 CU-TEP	 ฯลฯ	 โดย

1.�การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ�
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นกัศกึษาสามารถยืน่ผลสอบมาตรฐานไดต้ลอดเวลา	แตต่อ้ง
ไม่ช้ากว่าภาคการศึกษาที่	1	ชั้นปีที่	4
	 	 4)	 การจัดกิจกรรม	 English	 Day	 เพื่อสร้าง
ทศันคตทิีด่	ีสรา้งแรงจงูใจในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ	
ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของนโยบายการพฒันาความเขม้แขง็ทกัษะ
ภาษาองักฤษ	โดยกจิกรรม	English	Day	ประกอบดว้ย	Talk	
Show	 จากวิทยากร	 การแข่งขันความรู้ทั่วไปเป็นภาษา
อังกฤษ	การจัด	Boots	ที่มีกิจกรรมหลากหลาย	 เช่น	การ
ร้องเพลง	Karaoke	การฝึกออกเสียง	 เกมส์ต่างๆ	Writing	
Activities,	Eating	out,	reading	aloud	กิจกรรมการอ่าน
บทกวี		กิจกรรม	Job	Interview	กิจกรรม	e-chat	กับชาว
ต่างประเทศ	กิจกรรมการ	Healthy	and	fun	day	with	
Thai	 traditional	 medicine	 กิจกรรม	 Engineering	 
contest	 กิจกรรมประกวดการอ่านข่าว	 การแสดงละคร
ภาษาอังกฤษ	 การฟังเพลงภาษาอังกฤษ	 ฉายภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษ	เป็นต้น			
 1.2 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับ
นักศึกษาใหม่
	 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์มนีโยบายในการสรา้ง
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมใน	3	
คณุลกัษณะ	คอื	มคีวามรูใ้นศาสตรใ์นสาขาวชิา	มคีวามรอบรู	้
ความเข้มแข็งภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์	เป็นคนดี
มทีกัษะชวีติและมทีกัษะทางสงัคม	โดยมหาวทิยาลยักำาหนด
แนวทางในการพฒันาทีม่จีติใจทีพ่รอ้มทีจ่ะจนุเจอืสงัคมเปน็
แก่นใน	 ได้รับการห่อหุ้มด้วยความรู้ทางวิชาการในศาสตร์
ของตน	เป็นผู้รอบรู้ทั้งในศาสตร์ต่างๆ	พร้อมๆ	กับการรับรู้
ปัญหาของสังคม	และมีสมรรถนะที่พร้อมที่จะเป็น	global	
citizen	 โดยจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน	
สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่	1	ทุกวิทยาเขต	เตรียมความพร้อม
นักศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน	
การสืบค้น	 วิธีการเรียน	 การวางแผนการเรียนและการลง
ทะเบยีน	การฝกึทกัษะการคดิวเิคราะห	์การเขา้รว่มกจิกรรม
ดา้นวทิยาศาสตร	์คณติศาสตร	์ทกัษะภาษาองักฤษ	และการ
พัฒนาทักษะชีวิต	 เริ่มจัดโครงการโดยฝ่ายวิชาการของ
มหาวิทยาลัย	 ในปีการศึกษา	 2550	 และมีการดำาเนินการ
อยา่งตอ่เนือ่ง	ผูเ้ขา้รว่มโครงการเปน็ผูท้ีไ่ดผ้า่นการคดัเลอืก
เขา้เปน็นกัศกึษาศกึษาใหมท่กุคณะของมหาวทิยาลยัสงขลา
นครนิทร	์ทัง้จากโดยวธิรีบัตรงจากนกัเรยีนในภาคใต้	วธิกีาร
คัดเลือกจากนักเรียนเรียนดีทั่วประเทศ	 และวิธีพิเศษอื่นๆ	

ที่คณะกำาหนด	นอกจากนี้ยังได้ทำาการบันทึก	CD	โครงการ
เตรยีมความพรอ้มสำาหรบัการเรยีนในมหาวทิยาลยั	สำาหรบั
นักศึกษาชั้นปีที่ 	 1	 และมอบให้หอสมุดคุณหญิงหลง	 
อรรถกระวีสุนทร	เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการได้
มีโอกาสเรียนรู้		
 1.3 การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน
	 มหาวิทยาลัยได้หาแนวทางในการพัฒนานักศึกษา
ส่วนหนึ่งที่มีผลการเรียนตำ่า	 เพื่อให้ผ่านช่วงการปรับตัวใน 
ปีแรก	 โดยมีทั้งแนวทางสอนเสริม	 การปรับแผนการเรียน	
การปรบัสภาพแวดลอ้ม	และอาจารยร์ว่มมอืมากขึน้	เพือ่ให้
บัณฑิตที่จบออกไปมีคุณภาพ	 โดยได้กำาหนดไว้อยู่ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเรื่องการผลิตบัณฑิตซึ่ง
มีวิธีการเพื่อนำาไปสู่การแก้ปัญหาผลการเรียน	 จัดให้มีการ 
สัมนาอาจารย์ที่สอนวิชาพื้นฐาน	 คณิตศาสตร์	 ฟิสิกส์	 เคมี	
และภาษาอังกฤษ	 จัดสัมมนานักศึกษาที่จะมาช่วยเป็น 
พีเ่ลีย้ง	ใหน้กัศกึษามกีารจดัทำาโครงการประกวดยทุธศาสตร์
แก้ปัญหานักศึกษาเรียนอ่อน	 และศึกษาวิจัยเพื่อหาสาเหตุ
ที่แท้จริงของปัญหาผลการเรียน	 โดยมีการดำาเนินการ 
ดังต่อไปนี้
	 	 1)	 วางแผนร่วมกับคณะในการสัมภาษณ์
นกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งทีม่ปีญัหาดา้นการเรยีน	เพือ่ศกึษาถงึ
สาเหตขุองปญัหา	และแนวทางการแกไ้ข		เพือ่นำาขอ้มลูทีไ่ด้
มาวิเคราะห์ในภาพรวม	 และนำาเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่	 และที่ประชุมสภา
วิชาการ
	 	 2)	 ตั้ งคณะทำางานเพื่อจัดทำาแบบสำารวจ 
เกี่ยวกับปัญหาในการเรียนของนักศึกษา	 สำาหรับการวิจัย
สถาบัน	เรื่อง	พฤติกรรมการเรียน	ผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง		
	 	 3)	 กำ า หนดน โยบาย ให้ ทุ ก คณะแต่ ง ตั้ ง 
คณะกรรมการดแูลนกัศกึษาทีม่ปีญัหาดา้นการเรยีน	ซึง่ขณะ
นีท้กุคณะไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้มาดแูลในเรือ่งนี้
แล้ว	 และอยู่ระหว่างการประเมินผลการดำาเนินงานของ 
คณะกรรมการของแต่ละคณะ	 รวมทั้งผลการเรียนของ
นักศึกษา
	 	 4)	 จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาเรียน
อ่อน	 เพื่อร่วมกันหาแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มนี	้
โดยได้ดำาเนินการจัดประชุมไปอย่างต่อเนื่อง
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 2.1 การบ่มเพาะนักศึกษาให้มีจิตสำานึกต่อสังคม 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มีแผนงานและ
โครงการเพื่อการบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นคนดี	 คิดดี	 
ทำาดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยมีการจัดทำาสื่อบ่มเพาะ
นักศึกษา	 (Moral	Molding	Media)	 และเผยแพร่ให้กับ
อาจารย์เพื่อนำาไปใช้ในการสอดแทรกคุณธรรม	 จริยธรรม	
เข้าสู่ชั้นเรียน	 ได้ดำาเนินการผลิตสื่อบ่มเพาะคุณธรรม
จริยธรรมแล้วเสร็จจำานวน	 44	 รายการ	 และจัดประกวด 
สื่อสร้างคนดี	 ได้สื่อจากการประกวดจำานวน	 22	 รายการ	
พร้อมกันนี้ได้เป็นแม่ข่ายในโครงการบัณฑิตอุดมคติไทย	
ภายใตก้ารสนบัสนนุงบประมาณจาก	สกอ.	โดยจดักจิกรรม
ร่วมกับสถาบันในเครือข่าย	 33	 สถาบันโดยมี	 2	 โครงการ
หลัก	คือ	โครงการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป	:	ศาสตร์ในการปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อสร้าง
คนดีให้แผ่นดิน	 จัดค่ายคนดีสร้างสื่อ	 สื่อสร้างคนดี	 และ
โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม	
 2.2 การให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริม  
(ไม่น้อยกว่า 17 กิจกรรม) 
	 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาตามนโยบายการบ่มเพาะนักศึกษาและ
โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ ซึ่งกำาหนดให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เข้าศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร	
เพือ่พฒันานกัศกึษาตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยั	
มีจำานวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า	17	กิจกรรม	มีจำานวนหน่วย
ชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า	100	หน่วยชั่วโมง	มีโครงสร้าง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร	 จำาแนกได้	 5	 ประเภท	 ได้แก่	 
1)	 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำานึกสาธารณะ	 พัฒนาคุณธรรม	
จรยิธรรม	และความมวีนิยั	2)	กจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะทาง
สังคม	 วิชาการ	 วิชาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะสากลบน 
พืน้ฐานความเปน็ไทย	3)	กจิกรรมเสรมิสรา้งความภาคภมูใิจ
ในสถาบัน	 ความเป็นลูกพระบิดา	 4)	 กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตย	
โดยมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ	5)	กจิกรรมเสรมิสรา้ง
และพัฒนาสุขภาพ	 และในปีการศึกษา	 2551-2552	
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 รวม 
ทัง้สิน้	5,508	โครงการ/กจิกรรม	(จำานวน	2,073	และ	3,435	
โครงการ/กิจกรรม	ตามลำาดับ)	ลักษณะโครงการ/กิจกรรม
ที่จัด	ได้แก่

2.�การพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม
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	 	 1)		กิจกรรรมด้านบำาเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิง่แวดลอ้ม	เปน็โครงการเพือ่ปลกูฝงัและเสรมิสรา้งจติสำานกึ
สาธารณะ	 และฝึกการเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมาก่อน
ประโยชน์ส่วนตน		ในการศึกษา	2551-2552	มีโครงการ/
กิจกรรมที่จัด	419	และ	578	โครงการ/กิจกรรม	ลักษณะ
กจิกรรมเปน็โครงการรว่มกนัสรา้ง	ซอ่มแซมถาวรวตัถ	ุ	และ
เผยแพรใ่หค้วามรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาในสาขาวชิาเฉพาะทาง
แก่ประชาชน/เยาวชน	 ได้แก่	 โครงการค่ายศรีตรังสัมพันธ	์	
โครงการคา่ยตลุา	โครงการคา่ยลกูสงขลานครนิทร	์เรยีนรูคู้่
พัฒนา	 โครงการค่ายโรตาแรคท์สัมพันธ์	 และโครงการค่าย
ร่วมบำาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม			เป็นต้น	
	 	 2)	 กจิกรรมดา้นวชิาการ	เปน็โครงการนำาความ
รู้จากวิชาการ/วิชาชีพ	ที่ศึกษาอยู่ไปฝึกปฏิบัติ/ถ่ายทอดแก่
เยาวชน/นักเรียน	 ในการศึกษา	 2551-2552	 มีโครงการ/
กิจกรรมที่จัดจำานวน	286	และ	1,054	โครงการ/กิจกรรม	
ได้แก่	 โครงการวิเทศ	สอน	สาน	ต่อ	 โครงการวิเทศแคมป์			
โครงการออมสินเพื่อน้อง		โครงการ	English	Camp	เพื่อ
น้อง		และจัดโครงการ/กิจกรรม	เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูน
ความรู้ด้านต่างๆ		เช่น	ด้านภาษา	ได้แก่		โครงการเตรียม
ฟิตกับ	Chiness	 I,II	 	โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สมัครงาน/เพื่อการสอบสัมภาษณ์งาน	 และโครงการอบรม
ด้านคอมพิวเตอร์	 นอกจากนั้นได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่
เสรมิสรา้งและเพิม่พนูความรูท้างสงัคมแกผู่น้ำากลุม่กจิกรรม
นักศึกษา	 ได้แก่	 โครงการหลักสูตรการบริหารผู้นำากลุ่ม
กิจกรรมนักศึกษา		เป็นต้น
	 	 3)	 กิจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ	เป็น
โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและส่ง
เสรมิสขุภาพ	ในการศกึษา	2551-2552	มโีครงการ/กจิกรรม
ที่จัดจำานวน	 613	 และ	 542	 โครงการ/กิจกรรม	 ลักษณะ
โครงการที่จัดได้แก่	 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย		โครงการ	IMT-GT	Varsity	Carnival	โครงการ
แข่งขันกีฬาน้องใหม่	 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ	
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	 	นอกจากนี้ได้ดำาเนินการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ	 โดยเน้น
การส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ	 ได้แก่	
โครงการวิ่งสะสมระยะทางรอบอ่างนำ้า	 ม.อ.	 	 โครงการวิ่ง
หาดใหญ่สู่ธรรมชาต	ิ 	 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ	์ 5	
วิทยาเขต	 	 โครงการ	Walk	 Rally	 (เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ)			
เป็นต้น

	 	 4)		กจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรม			เปน็โครงการ
ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต
และภู มิ ปัญญา ไทย 	 ส่ ง เ ส ริ มคว ามภาคภู มิ ใจ ใน
ขนบธรรมเนยีมประเพณไีทยทัง้ของทอ้งถิน่และของชาต	ิสง่
เสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา	
และก่อให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงาม
คุณธรรมและจริยธรรม	 	 ในการศึกษา	 2551-2552	 มี
โครงการ/กิจกรรมที่จัดจำานวน	 477	 และ	 711	 โครงการ/
กิจกรรม	 ลักษณะโครงการที่จัดได้แก	่ โครงการแบ่งฝันปัน
รอยยิ้มแด่น้อง	โครงการสืบศิลป์สานสามัคคี		และโครงการ
ดนตรีไทยเพื่อน้อง	 	 โครงการวันลอยกระทง	 	 โครงการ
อนุรักษ์ประเพณีไทย	 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบนำ้าฝน		
โครงการตกับาตรทกุวนัพฤหสับด	ี			โครงการบอกเลา่ศรทัธา		
โครงการคา่ย	More	Love		โครงการปฏบิตัธิรรมชมรมพทุธ				
โครงการอบรมศักยภาพเยาวชนต้นแบบ	 	 โครงการฟื้นฟู 
ศีลธรรมเยาวชน	 	 โครงการค่ ายอบรมจริยธรรม			 
โครงการเยาวชนรักษ์ดนตรีไทย		โครงการสานสัมพันธ์ศิลป
วัฒนธรรม		5		วิทยาเขต		โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อดุมศกึษา	โครงการนาฏะ	นาฏลนิลา		นอกจากนีม้กีจิกรรม
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในโครงการ	 IMT-GT	 Varsity		
Carnival		โครงการ	PSU	MUSIC	AWARD		โครงการ	PSU		
DANCING	 SHOW	 	 โครงการ	MUSIC	 FESTIVAL	 2008		
เป็นต้น
	 	 5)	 กิจกรรมด้านพิเศษอื่นๆ	 	 เป็นกิจกรรม 
ด้านนันทนาการเสริมสร้างความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม		
การนำาวถิปีระชาธปิไตยและปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้
ในวิถีชีวิตประจำาวัน	 และในการศึกษา	 2551-2552	 มี
โครงการ/กิจกรรมที่จัดจำานวน	 278	 และ	 550	 โครงการ/
กจิกรรม	ซึง่โครงการทีจ่ดัไดแ้ก	่โครงการคา่ยเรยีนรูค้ณุธรรม	
นำาชีวิตพอเพียง		โครงการนำาเยาวชน	นักเรียนที่ขาดโอกาส
เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์และศิลป
วัฒนธรรม		โครงการบัณฑิต	-	นักศึกษาร่วมส่งเสริมองค์กร
พัฒนาชุมชนในชนบท	 	 การจัดประชุมสัมมนาในพัฒนา
ลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(KM	Workshop)	เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์	 กิจกรรม
เยาวชนจิตอาสา	 พัฒนาคุณธรรม	 นำาชีวิตพอเพียง	 ซึ่ง
เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในวิทยาเขต	
ระหว่างวิทยาเขต	 และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้	
เป็นต้น
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 3.1 การพัฒนาศูนย์สื่อการเรียนรู้ (e-Learning 
center) 
	 มหาวทิยาลยัโดยศนูยส์ือ่การเรยีนรูไ้ดพ้ฒันาและให้
บรกิารระบบ	e-Learning	แบบครบวงจร	เพือ่เปน็เครือ่งมอื
ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย	 และเพื่อให้มีการทำางานแบบบูรณาการใน
ระบบการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยควบคู่กับการ
วจิยัและพฒันา	โดยนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชป้ระโยชน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอน	(Learning	Management	
system	:	LMS@PSU)	เพื่อเป็นระบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบ	 e-Learning	 ของมหาวิทยาลัย	 ให้บริการด้าน	
e-Learning	 และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา
ทุกที่	 ทุกเวลาตามความต้องการและความสามารถในการ
เรียนรู้ของนักศึกษา	โดยให้บริการ	Interactive	Distance	
Learning	 (IDL)	 รวมถึง	 Real	 time	 IDL	 สร้างระบบ
สนบัสนนุการเรยีนรูข้องนกัศกึษาดว้ยการบนัทกึ	Video	การ
เรียนการสอนในช่ัวโมงเรียน	จัดทำาเป็น	Video	on-demand	
และขึ้นระบบ	 Server	 ของศูนย์สื่อการเรียนรู้	 	 ให้บริการ	
Courseware	on-demand	โดยนำาขึ้นระบบ	Server	ของ
ศูนย์สื่อการเรียนรู้	 ให้บริการและสนับสนุนการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ให้บริการด้าน	

Multimedia	 tools,	 Content	 Builder,	 e-Courseware	
Builder	 รวมทั้งสนับสนุนการใช้	 Learning	 in	 Thailand		
(http://Learnings.in.th)		ในการเรยีนการสอน	การกำาหนด	
Framework	ของระบบ	e–Learning	รวมถงึการศกึษาวจิยั
และพัฒนา	ประสานงานในเรื่อง	Infrastructure	กับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง	การจัดทำา	website	ของศูนย์สื่อการเรียนรู้	
(http://elc.psu.ac.th)	การจดัอบรมเพือ่สนบัสนนุงานดา้น	
e–Learning	 ของมหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์และบุคลากร
เรื่องการใช้	LMS@PSU	จัดโครงการ	Best	Practice	การใช้		
e–Learning	ในมหาวิทยาลัย	จัดอบรมการใช้โปรแกรม	Adobe	
Presenter	โปรแกรม		Captivate		และอบรม	High	Tech	
Teaching	 	 เพื่อผลิตบทเรียนที่เป็น	 Interactive	 ให้ 
คำาปรึกษา	 แนะนำาการจัดทำาสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ตรวจสอบ
คณุภาพสือ่อเิลก็ทรอนกิส	์ใหม้คีณุภาพตามมาตรฐานสากล	
การจัดหาและรวบรวมเป็นคลัง	Open	Courseware	เพื่อ
สนับสนุนอาจารย์สำาหรับใช้เป็นแหล่งประโยชน์สำาหรับ 
การเรียนการสอน
 3.2 การพัฒนาหน่วยงานเพื่อการเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนื่อง  
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จัดสรรทรัพยากร
สำาหรับการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในทุกวิทยาเขตผ่าน 

3.�การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
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หน่วยงานกลางของวิทยาเขตและคณะต่างๆ	 เพื่อเป็น 
แหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่เป็นปัจจัย
สำาคญัในการเรยีนการสอนและการวจิยัในสถาบนัอดุมศกึษา	
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการสารสนเทศและการเรียนรู้
ด้วยตนเองทางวิชาการแก่คณาจารย์	 นักศึกษา	 บุคลากร	
ตลอดจนประชาชนทั่วไป	สามารถให้บริการสืบค้นข้อมูลได้
อย่างกว้างขวาง	 ไร้ขอบเขต	 รวมทั้ งเป็นศูนย์กลาง 
การประสานงานบริการสารสนเทศทางวิชาการ	 กับ 
แหล่งสารสนเทศต่างๆ	 ทั้งภายในและต่างประเทศ	 โดยมี 
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้
	 	 1)	 สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง	
อรรถกระวีสุนทร	 หรือ	 หอสมุดกลาง	 (Central	 Library)	
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	

ปจัจบุนัไดพ้ฒันาระบบหอ้งสมดุไปสูห่อ้งสมดุดจิทิลั	(Digital	
Library)	 ให้มีความพร้อมในการให้บริการผ่านระบบเครือ
ข่ายตลอดเวลา	24	ชั่วโมง	โดยร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์
ในการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้สมบูรณ์	 เน้นการ
เชือ่มโยงเครอืขา่ยสารสนเทศระหวา่งหอ้งสมดุวทิยาเขตและ
ห้องสมุดอื่นๆ	 ในประเทศในรูปของสหรายการ	 (Union	
Catalog)	นอกจากนีไ้ดม้กีารพฒันาระบบการใหบ้รกิารและ
สง่เสรมิใหเ้ปน็แหลง่การศกึษา	คน้ควา้และเรยีนรูด้ว้ยตนเอง	
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 	 โดยให้การศึกษาแก่ผู้ใช้
บริการและการส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาในหลายรูป
แบบ	ได้แก่	การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่		
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การแนะนำาการใชห้อ้งสมดุแกอ่าจารย์	นกัศกึษา	ขา้ราชการ	
และลูกจ้าง	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	การจัดทำาคู่มือให้การ
ศึกษากับผู้ใช้ในระบบออนไลน์	 การประชาสัมพันธ์บริการ
และกจิกรรมของหอ้งสมดุทกุชอ่งทาง	การจดัทำาเอกสารเผย
แพร่	 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	และการจัดนิทรรศการ	การ
พัฒนาบริการใหม่ๆ	 ที่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ใน
ลกัษณะของบรกิารอเิลก็ทรอนกิส	์(E-Services)	เพือ่อำานวย
ความสะดวกและชว่ยลดขัน้ตอนในการใชบ้รกิาร	การพฒันา
บริการเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
เฉพาะกลุ่ม	 ร่วมมือกับคณาจารย์ในการกระตุ้น/การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่า	 รวมทั้งการ
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา	 	 การ
จดักจิกรรม/บรกิารเสรมิแกอ่าจารยใ์นการสนบัสนนุการทำา
วิจัย	เช่น	บริการนำาส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์		(E-Document	
Delivery	 Services)	 	 อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการ
บรรณานุกรม	Endnote	เป็นต้น		การให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนในฐานะห้องสมุดมหาวิทยาลัย/ศูนย์กลางการเรียนรู้
ของภาคใต	้และพฒันา/จดัหาอปุกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่เหมาะสม	 เพื่อรองรับระบบสนับสนุนการดำาเนินงาน		 
การเผยแพร่และการบริการสารสนเทศ	พัฒนานวัตกรรม/
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำาเนินงานและ 
การให้บริการสารสนเทศเพื่ออำานวยความสะดวกและลด 
ขั้นตอนในการดำาเนินงาน/การให้บริการ
	 	 2)	 หอสมุดจอห์น	เอฟ	เคนเนดี้	หรือ	หอสมุด
กลาง	(Central	Library)	ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วทิยาเขตปตัตาน	ีปจัจบุนัไดพ้ฒันาฐานขอ้มลู	เพือ่สนบัสนนุ
การเรยีนรูแ้ละตอบสนองความตอ้งการในการใชส้ารสนเทศ
ที่มีหลากหลายรูปแบบ	มีจำานวน	5	ฐาน	คือ	ฐานข้อมูลข่าว
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 	 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และวิจัย
อิเล็กทรอนิกส์		ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้	ฐาน
ข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ และฐาน
ข้อมูลจดหมายเหตุปัตตานี	 นอกจากนี้ในปีงบประมาณ	
2552	ได้จัดทำาฐานข้อมูล	“Directory	of	E-Journals”	คือ	
ระบบฐานข้อมูลรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่าง
ประเทศ	 ที่อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้สามารถสืบค้น
บทความจากวารสารอเิลก็ทรอนกิสต์า่ง	ๆ 	ผา่นหนา้จอเดยีว	
ผลทีไ่ดจ้ะปรากฏรายชือ่วารสารซึง่เกีย่วขอ้งกบัคำาคน้ทีผู่ใ้ช้
ป้อน	 อันจะนำาไปสู่บทความฉบับเต็ม	 บรรณานุกรม	 และ
สาระสังเขปจากฐานข้อมูล	 จำานวน	 19	 ฐานที่หอสมุดให้

บรกิาร	สามารถสบืคน้ไดท้ี่		http://doej.oas.psu.ac.th	มี
การจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้
ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิสเ์พิม่มากขึน้	ไดแ้ก	่กจิกรรมประเมนิ
ความพร้อมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทุกสัปดาห์
โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมล์	 จำานวน	 56	 ฐาน		
กิจกรรมการบริการคัดสรรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ตาม
สาขาวิชา	โดยคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามสาขาวิชา
หลักของแต่ละคณะ	 และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบทาง
อีเมล์	มีการดำาเนินการคัดสรรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ส่ง
ให้คณาจารย์ในคณะต่าง	 ๆ	 ทุกสัปดาห์	 อย่างน้อยสัปดาห์
ละ	 1	ครั้ง	 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศและทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระดบับณัฑติศกึษาชัน้ปทีี	่1		กจิกรรมบรกิารนำาสง่ทรพัยากร
สารสนเทศถึงมือผู้รับบริการ	 เป็นบริการนำาส่งทรัพยากร
สารสนเทศให้แก่อาจารย์และบุคลากรตามคณะและหน่วย
งานตา่ง	ๆ 	ตามทีม่กีารรอ้งขอ	โดยออกบรกิารทกุสปัดาหใ์น
วันอังคารและวันพฤหัสบดี	บริการนี้หอสมุดฯ	ได้รับรางวัล
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practice)	ในปีการศึกษา	2550
	 	 3)	 หอสมุ ดวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพ	 คณะ
แพทยศาสตร	์	มฐีานะเปน็ฝา่ยหนึง่ของสำานกัทรพัยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลง	 อรรถกระวีสุนทร	 แต่ในทางปฏิบัติอยู่
ในความดแูลของคณะแพทยศาสตร์	และคณะแพทยศาสตร์
ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านงบประมาณ	ดำาเนินการ
จัดหา	 จัดเก็บ	 และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ	 แก่
อาจารย	์นกัศกึษา	และบคุลากรของคณะแพทยศาสตร	์คณะ
พยาบาลศาสตร์	และคณะทันตแพทยศาสตร์	 	 ในปี	2552	
หอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศเป็นหนังสือทั้งสิ้น	 50,383	
เรื่อง	 (ภาษาไทย	 18,529	 เรื่อง	 และภาษาอังกฤษ31854	
เรื่อง)		วารสาร	1,443	เรื่อง	(ภาษาไทย		400	เรื่อง	ภาษา
อังกฤษ	1,043	เรื่อง)	ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	16	ฐาน	(จัด
ซื้อโดยคณะแพทยศาสตร์	9	ฐาน	และ	สกอ.	7	ฐาน)	และ
โสตทัศนวัสดุ	2,696	เรื่อง
	 	 4)	 การดำาเนนิการพฒันาหอสมดุของวทิยาเขต	
ไดแ้ก	่หอสมดุวทิยาเขตภเูกต็	หอบรรณสารสนเทศ	วทิยาเขต
สรุาษฎรธ์าน	ีและหอสมดุวทิยาเขตตรงั	โดยใชศ้กัยภาพและ
เครอืขา่ยความรว่มมอืในการจดัสรรทรพัยากรจากวทิยาเขต
หาดใหญ่เป็นฐานสนับสนุนให้เพื่อการเรียนรู้สำาหรับ
นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาเขตต่างๆ	มีความเข้มแข็งยิ่ง
ขึ้น
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 4.1 ด้านการบริการหอพักนักศึกษา  
	 มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานบริหารจัดการด้านหอพัก
นักศึกษา	 ทั้งหอพักนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่มี
ภูมิลำาเนาอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย	 เพื่ออำานวยความ
สะดวกให้แก่นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน	 อีกทั้งยัง
เป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความรับผิดชอบ	 ในหอพักมีการจัดบริการด้านสิ่ง
อำานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นกัศกึษา	มรีะบบความปลอดภยัทีน่า่เชือ่ถอืและสรา้งความ
อบอุ่นให้นักศึกษาโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน
หอพกัตลอด	24	ชัว่โมง	ตดิตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิบรเิวณ
ทางเข้าหอพัก	ติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายในอาคาร
ตา่งๆ	มรีะบบการจองหอ้งพกัผา่นเวบ็ไซต	์	http://student.
psu.ac.th/dorm	 ที่เอื้ออำานวยความสะดวกในการจอง
หอพกั	และในปกีารศกึษา	2552	มนีกัศกึษาพกัภายในหอพกั
ของมหาวิทยาลัยจำานวน	7,365	คน	ในวิทยาเขตหาดใหญ่
สามารถรบันกัศกึษาเขา้พกัไดป้ระมาณ	3,510	คน	วทิยาเขต
ปัตตานีนักศึกษาเข้าพักได้ประมาณ	 1,725	 คน	 วิทยาเขต
ภูเก็ตมีนักศึกษาเข้าพักได้ประมาณ	 720	 คน	 วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานีมีนักศึกษาเข้าพักได้ประมาณ		810	คน	และ
วิทยาเขตตรัง	มีนักศึกษาเข้าพักได้ประมาณ		695	คน
 4.2 ด้านการแนะแนวและจัดหางาน 
	 มหาวิทยาลัยมีบริการแนะแนวให้การปรึกษาแก่
นกัศกึษาทีป่ระสบกบัปญัหาตา่งๆ		ในชวีติประจำาวนัทัง้ดา้น
การเรียน	การปรับตัว	การเลือกอาชีพ	โดยมีนักแนะแนวให้
คำาปรกึษาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นจติวทิยาเปน็ผูใ้หก้ารปรกึษา	
เพื่อช่วยให้นักศึกษามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้มีนักศึกษากลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน	 (อาสาสมัครบ้านวัยใส)	 	และเจ้าหน้าที่ให้
บรกิารใหก้ารปรกึษา	เพือ่รองรบัการใหบ้รกิารปรกึษาไดท้ัง้
ในและนอกเวลาราชการ	ซึ่งในแต่ละปีมีอาสาสมัครบ้านวัย
ใสช่วยงาน	จำานวน	15-20	คน	นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยยัง
เตรยีมความพรอ้มในการทำางานใหบ้ณัฑติและนกัศกึษา	โดย
จัดบริการจัดหางานให้แก่นักศึกษาและบัณฑิต	 แนะแนว
การเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ	 จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การสมัครงาน	 การสัมภาษณ์งาน	 ช่วยจัดหางานชั่วคราว
สำาหรบันกัศกึษาทีต่อ้งการทำางานชว่งเวลาวา่งระหวา่งศกึษา	

จดัสง่นกัศกึษาเขา้ฝกึงานในองคก์รตา่งๆ	แนะแนวการศกึษา
ต่อในประเทศและต่างประเทศ	 มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์
เตรียมตัวเพื่ออาชีพ	 วันนัดพบแรงงาน	 และการรวบรวม
ขอ้มลูในเรือ่งตา่งๆ	เชน่	ขอ้มลูลกัษณะอาชพี	แนวโนม้ตลาด
แรงงาน	 ตำาแหน่งงานว่าง	 ข้อแนะนำาในการเตรียม
ตัวประกอบอาชีพ	 ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
รวมถึงแหล่งทุนสำาหรับการศึกษาต่างๆ	
 4.3 ด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการ 
	 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่มี
ความสามารถ	แตข่าดแคลนทรพัยใ์นการศกึษาไดเ้ขา้รบัการ
ศึกษา	 พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมกำาลังใจให้แก่ผู้ที่เรียนดี	 โดยมี
การมอบทนุการศกึษาในประเภทตา่งๆ	ใหแ้กน่กัศกึษา	ภาย
ใต้การสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	
ซึง่ในปกีารศกึษา	2551-2552	มหาวทิยาลยัมกีารจดัสรรทนุ
ประเภทต่างๆ		ดังนี้	
	 	 1)		กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (ระบบกู้
ยมื	กยศ.	และ	กรอ.)	เปน็ทนุทีร่ฐับาลจดัตัง้ขึน้เพือ่ชว่ยเหลอื
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนสำาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี	 เป็นเงินให้กู้ค่าธรรมเนียมการ
ศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือน	ต้องชำาระเงินคืนกองทุนหลัง
สำาเร็จการศึกษา	ดอกเบี้ยร้อยละ	1	ต่อปี	และตามเงื่อนไข
ของแตล่ะประเภทกำาหนด		ในการศกึษา	2551	ไดส้นบัสนนุ
เงนิจากกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา(กยศ.)	และกองทนุ
เงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต	 (กรอ.)	 ให้กับ
นักศึกษาจำานวน	12,047	คน	เป็นเงิน		512,356,855		บาท	
จำาแนกเป็น	ผู้กู้		กรอ.304		คน	เป็นเงิน	8,228,203	บาท	
และ	ผู้กู	้กยศ.	จำานวน		11,743		คน		เป็นเงิน	504,128,652	
บาท	และในปีการศึกษา	2552	ได้สนับสนุนเงินจากกองทุน
เงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาใหก้บันกัศกึษาจำานวน	12,915	คน	
เป็นเงิน	577,302,601	บาท	จำาแนกเป็นผู้กู้	กรอ.	จำานวน	
275	คน	เป็นเงิน		8,383,375	บาท		และ	ผู้กู้	กยศ.	จำานวน		
12,640		คน		เป็นเงิน		568,919,226			บาท
	 	 2)	 ทนุการศกึษาประเภททนุทัว่ไป	เปน็ทนุการ
ศึกษาที่จัดสรรให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของ
เจ้าของแหล่งทุนมีทั้งประเภททุนเรียนดีและประเภท
ขาดแคลนทุนทรัพย์	มีทั้งประเภททุนรายปีและทุนต่อเนื่อง

4.�การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
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จนสำาเร็จการศึกษา	 ในปีการศึกษา	 2551-2552	มีผู้สมัคร
ขอรับทุนโดยเฉลี่ย	694	คน	นักศึกษาได้รับการจัดสรรทุน
การศึกษาตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของแต่ละทุน	378	คน		
เป็นเงิน	7,229,275		บาท			
	 	 3)		ทนุการศกึษาประเภททนุทำางานแลกเปลีย่น	
เปน็ทนุการศกึษาทีจ่ดัใหน้กัศกึษาทำางานในหนว่ยงานตา่งๆ	
ของมหาวทิยาลยัในชว่งเวลาวา่งจากการเรยีนโดยนกัศกึษา
ได้รับค่าตอบแทน	ชั่วโมงละ	25	บาท	กำาหนดให้การทำางาน
ในภาคการศกึษาปกตไิมเ่กนิ	100	ชัว่โมง	และในภาคฤดรูอ้น
ไม่เกิน	50	ชั่วโมง	ในปีการศึกษา		2551-2552	มีผู้สมัคร	ได้
รับการจัดสรรทุนการศึกษาโดยเฉลี่ย	325	คน		จำานวนเงิน		
687,192	บาท		
	 	 4)	 ทุนการศึกษา	 “โครงการต้นกล้าสงขลา
นครินทร์”	 เป็นโครงการที่จัดขึ้นตามนโยบายของคณะ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน	 ให้ได้มีโอกาสศึกษาใน

ระดบัปรญิญาตร	ีการจดัสรรทนุการศกึษา	แบง่เปน็	2	ระดบั	
คอืระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและระดบัปรญิญาตร	ีในการ
ดำาเนินงานประเภททุนใหม่ได้เปิดรับสมัครและคัดเลือก
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้	จากโรงเรยีนขยายโอกาสใน	
14	จังหวัด	ภาคใต้เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย	ปีการ
ศึกษา	 2551-2552	 มีผู้ได้รับจัดสรรทุนทั้งประเภททุนต่อ
เนื่องและทุนใหม่โดยเฉลี่ย	12	คน	เป็นเงินทั้งสิ้น	316,310	
บาท		
	 	 5)	 ทุน	“สงขลานครินทร์”	 เป็นทุนที่จัดตั้งขึ้น
เพือ่เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระบรมราชชนก	ทีจ่ะสง่เสรมิให้
มผีูม้กีารศกึษาสงูและเพือ่สรา้งนกัวชิาการ	ทีม่คีวามสามารถ
สงูคดัเลอืกผูร้บัทนุจากนกัเรยีนใน	14	จงัหวดัภาคใต	้ทีม่ผีล
การเรียนดีเยี่ยม	 (คะแนน	 3.00	 ขึ้นไป)	 เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้	 คัดเลือกทุนปีละ	 	 1	 ทุน	 และ
พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนต่อเน่ือง	ในปีการศึกษา	2551-2552	
มผีูร้บัทนุรวมโดยเฉลีย่	6	ทนุ	เปน็เงนิ	300,000	บาท	จำาแนก
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เป็นทุนต่อเนื่อง		5	คน		เป็นเงินทุน		250,000		บาท		และ
ทุนใหม่	จำานวน		1	ทุน	เป็นเงิน	50,000	บาท		
 4.4 ด้านบริการสุขภาพอนามัยและประกัน
อุบัติเหตุ 
	 มหาวิทยาลัยได้จัดบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา	
โดยบริการยาสามัญประจำาบ้านที่ห้องยา	ห้องพยาบาลเพื่อ
การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ในหอพกันกัศกึษาทกุอาคาร	และ
กรณีที่มีการเจ็บป่วยรุนแรงมีรถฉุกเฉินบริการนำาส่งโรง
พยาบาล	 มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกรณีมีเหตุฉุกเฉิน/
นักศึกษาป่วยในยามวิกาล	นอกจากนี้ยังจัดให้นักศึกษาทุก
คนทำาประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล	โดยจะไดร้บัความคุม้ครอง	
ค่ารักษาพยาบาล	และค่าสินไหมทดแทนต่ออุบัติเหตุที่เกิด
ขึน้ในแตล่ะครัง้	จดัใหม้โีครงการบรกิารสขุภาพอนามยัและ
ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา	ดังนี้
	 	 1)	 โครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัย	
โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	รวมเป็นเงินไม่เกิน	10,000	
บาทต่อปีการศึกษา	มีนักศึกษาผู้ใช้บริการ	จำานวน		4,869	
คน	คิดเป็นจำานวน	10,797		ครั้ง	

	 	 2)	 โครงการสุขภาพถ้วนหน้า	(บัตรทอง)	กับโรง
พยาบาลสงขลานครินทร์		โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับบริการ
ท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	ได้ตลอด	24	ช่ัวโมง	โดยไม่จำากัด
วงเงิน	
	 	 3)	 โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	(กลุ่ม)	
โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลของรัฐบาล	
เอกชน	คลินิก	และโพลีคลินิก	ท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
ท่ัวโลก	ได้ตลอด	24	ช่ัวโมงได้รับประโยชน์คุ้มครองท้ังค่ารักษา
พยาบาลและค่าชดเชย	 	 มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา
จำานวน	18,512		คน	และบุคลากรจำานวน	1,943	คน		มีผู้ใช้
บริการจำานวน		1,202	คน	รวม	2,970	คร้ัง
	 	 4)	 บริการสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาท่ีคลินิก
สุขภาพ	มีพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลจากโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์	 มาให้บริการท่ีคลินิกต้ังแต่เวลา	 12.30-20.30	 น.	
และมีแพทย์ตรวจรักษาในวันจันทร์-พฤหัสบดี	เวลา	17.00	-	
20.00	น.	มีนักศึกษาเข้ารับบริการรวมท้ังหมด	6,655		คน	
	 	 5)		บริการยาสามัญประจำาบ้านท่ีห้องยาในหอพัก
นักศึกษาทุกอาคาร	โดยมีกรรมการนักศึกษาประจำาหอพักเป็น
ผู้ให้บริการ	และมีนักศึกษารับบริการ	จำานวน	834		คน
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การพัฒนาหลักสูตร  
1� การปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป�� 61
 1.1 รายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการสำ หรับนักศึกษาทุกคณะ  
 1.2 สนับสนุนการจัดทำ คู่มือผู้สอน/ตำ รา/สื่อการสอนในรายวิชา
   ศึกษาทั่วไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2.�� หลักสูตรใหม่� 62
 2.1 ปีการศึกษา 2551 หลักสูตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดมีจำ นวน 9 สาขาวิชา  
 2.2 ปีการศึกษา 2552 หลักสูตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดมีจำ นวน 12 สาขาวิชา 
3.� หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง� 63
 3.1 ปีการศึกษา 2551 มีหลักสูตรเดิมที่ได้รับปรับปรุงจำ นวน 56 สาขาวิชา  
 3.2 ปีการศึกษา 2552 มีหลักสูตรเดิมที่ได้รับปรับปรุงจำ นวน 48 สาขาวิชา  
4.� หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ�� 67
 4.1 หลักสูตรวุฒิบัตรทางการแพทย์เฉพาะทาง  
 4.2 หลักสูตรวุฒิบัตรทันตแพทย์เฉพาะทาง  
 4.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสมทบ)  
 4.4 หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท–เอก 
   ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.5 หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือเพื่อผลิตบัณฑิตร่วมของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 4.6 หลักสูตรความร่วมมือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ  
5.� การพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ�� 70
 5.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ  
 5.2 สร้างเครื่องมือเพื่อช่วยให้สามารถดำ เนินการตามกรอบมาตรฐาน
   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 5.3 จัดระบบ กลไก และการติดตาม  



2   การพัฒนาหลักสูตร 
 

	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะได้ดำาเนินการจัดการเรียนการสอน	สร้างความรู้	ความเข้าใจ	จัดหลักสูตร	
รายวิชา		และสิ่งสนับสนุนต่างๆ		ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ		พ.ศ.	2542	มาตรา	22	ที่กำาหนดว่า	 
“ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้	 และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญท่ีสุด”	 	 โดยจัดให้มีกลไกการให้ความรู้	
ความเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของการจดัการศกึษาทกุหลกัสตูร	มกีารออกแบบการเรยีนการสอน
และจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัทกุหลกัสตูร	มกีารใชส้ือ่และเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมในการสอนเพือ่สง่เสรมิ
การเรียนรู้ทุกหลักสูตร	 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย	 ที่จะสนองตอบต่อความต้องการของ 
ผู้เรียน	 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน 
ทุกหลักสูตร	 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ทุกหลักสูตร	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ดำาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ	
สกอ.	โดยกำาหนดมาตรการในการปรบัปรงุหลกัสตูร	และขอความรว่มมอืจากคณะในการปรบัปรงุหลกัสตูรใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ	 สกอ.	 จัดระบบติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงหลักสูตรและรายงานที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ	 
ที่ประชุมคณบดี	และที่ประชุมสภาวิชาการเป็นระยะๆ	รวมทั้งจัดทำาข้อมูลหลักสูตร	เพื่อทราบสถานภาพของแต่ละหลักสูตร
และแจ้งให้คณะทราบเพื่อนำาไปวางแผนปรับปรุงหลักสูตรต่อไป	ในปี	2551-2552	มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้	
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	 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องรายวชิาทีจ่ะมุง่
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	 มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล	 มีความเข้าใจธรรมชาติ	 ตนเอง	 ผู้อื่น	 และสังคม	
เปน็ผูใ้ฝรู่	้สามารถคดิอยา่งมเีหตผุล	สามารถใชภ้าษาในการ
ตดิตอ่สือ่สารความหมายไดด้	ีมคีณุธรรม	ตระหนกัในคณุคา่
ของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย	 และประชาคม
นานาชาติ	 สามารถนำาความรู้ไปใช้ในการดำาเนินชีวิตและ
ดำารงตนอยูใ่นสงัคมไดเ้ปน็อยา่งด	ีมหาวทิยาลยัจงึไดด้ำาเนนิ
การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์	กลุม่วชิาภาษา	และกลุม่วชิาวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์	ดังนี้	
 1.1 รายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการสำาหรับ
นักศึกษาทุกคณะ 
	 	 1)	 ภาคการศกึษา	1/2551	ดำาเนนิการเปดิสอน
รายวิชาภูมิปัญญาในการดำาเนินชีวิต	(Wisdom	of	Living)	
โดยผูร้บัผดิชอบหลกัคอื	คณะศลิปศาสตร	์	รายวชิาสขุภาวะ
กายและจิต	(Healthy	Body	and	Mind)	โดยผู้รับผิดชอบ
หลกัในการจดัการเรยีนการสอนใหแ้กน่กัศกึษาทกุคณะ	คอื	
คณะพยาบาลศาสตร์	 (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์	 ซึ่งคณะ 
รับผิดชอบเอง)	และรายวิชาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และ
สังคม	 (Science	 Technology	 and	 Society)	 โดยผู้รับ 
ผิดชอบหลัก	คือ	คณะวิทยาศาสตร์
	 	 2)	 ภาคการศกึษาที่	2/2551	มหาวทิยาลยัโดย
คณะกรรมการจัดการศึกษาทั่วไป	 เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
สำาหรบัวทิยาเขตหาดใหญ่	(ยกเวน้คณะพยาบาลศาสตรแ์ละ
คณะแพทยศาสตร์)	สำาหรับการเปิดสอนรายวิชา		สุขภาวะ
กายและจิต	 (Healthy	 Body	 and	Mind)	 และรายวิชา
วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และสังคม	(Science	Technology	
and	 Society)	 เปิดสอนที่วิทยาเขตตรังและสุราษฎร์ธานี	
รวมทั้งเริ่มเปิดสอนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร	 (Extra	
curriculum)	และวชิาภาษาองักฤษ	ทีว่ทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี
และวิทยาเขตตรัง	
 1.2 สนบัสนนุการจดัทำาคูม่อืผูส้อน/ตำารา/สือ่การ
สอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั
	 โดยประสานงานกับผู้สอนในการจัดทำาคู่มือผู้สอน/
ตำารา/สื่อการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป	 จัดทำาคู่มือผู้สอน	

2	 รายวิชา	 คือ	 รายวิชาสุขภาวะกายและจิต	 และรายวิชา
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และสังคม	 รวมทั้งจัดสรร 
งบประมาณในการผลิตตำารา/สื่อการสอนอิเล็คทรอนิกส์	

1.�การปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ระดับการศึกษา คณะ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศน์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมมหาบัณฑิต อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมชีวการแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ธรณีฟิสิกส์
คณะวิทยาจัดการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ
เภสัชศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

ระดับการศึกษา คณะ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอิสลาม

โครงการจัดตั้งคณะเทคนิค
การแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์

วิทยาลัยอิสลาม ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษานานาชาติ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ

ปริญญาโท โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ความขัดแย้งและสันติศึกษา
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ เทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ	(นานาชาติ)

ปริญญาเอก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการทรัพยากรเกษตร
เขตร้อน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ

 2.2 ปีการศึกษา 2552 หลักสูตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดมีจำานวน 12 สาขาวิชา
	 เป็นหลักสูตร/สาขาวิชา	ระดับปริญญาตรี		2	สาขาวิชา		หลักสูตรระดับปริญญาโท		3		สาขาวิชา	และระดับปริญญา
เอก		7		สาขาวิชา	ได้แก่

 2.1 ปีการศึกษา 2551 หลักสูตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดมีจำานวน 9 สาขาวิชา 
	 เป็นหลักสูตร/สาขาวิชา	 ระดับปริญญาตรี	 4	 สาขาวิชา	 ระดับปริญญาโท	 3	 สาขาวิชา	 และระดับปริญญาเอก	 2	 
สาขาวิชา	ได้แก่

2.�หลักสูตรใหม่
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ระดับการศึกษา คณะ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร
พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์
แพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์

ชีวเวชศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์

เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
วัสดุศาสตร์
สถิติ
เคมี-ชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ	(ต่อเนื่อง	2	ปี)

	 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร	 เนื้อหาให้ทันสมัย	 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติสอดรับกับมาตรฐานหลักสูตรของ	สกอ.	และ	พรบ.การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และในปีการศึกษา	2551-2552	
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเดิมที่ได้รับการปรับปรุงและผ่านการรับรองจาก	สกอ.แล้ว	ดังนี้
 3.1 ปีการศึกษา 2551 มีหลักสูตรเดิมที่ได้รับปรับปรุงจำานวน 56 สาขาวิชา 
	 เป็นหลักสูตรปริญญาตรี	42	สาขาวิชา	ระดับปริญญาโท	12	สาขาวิชา	ระดับปริญญาเอก	2	สาขาวิชา	ดังนี้

3.�หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง
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มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ

ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษามลายูและมลายูศึกษา

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป์
ศิลปการแสดง

ศิลปบัณฑิต	(ต่อเนื่อง) ศิลปการแสดง
ศิลปประยุกต์

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต กฎหมายอิสลาม
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟแวร์

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

การจัดการอุตสาหกรรมยาง
เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ

ศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาธุรกิจ

พาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ

บัญชีบัณฑิต บัญชี

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี	(ต่อเน่ือง)

การประกันภัย
การสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
การจัดการการท่องเที่ยว
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาด

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่
วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ

พัฒนาสังคม
การบริการและการท่องเท่ียว บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการบริการ

ปริญญาเอก ทรัพยากรธรรมชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชศาสตร์
การจัดการส่ิงแวดล้อม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการส่ิงแวดล้อม

ระดับการศึกษา คณะ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
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ระดับการศึกษา คณะ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์

ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตรบัณฑิต	 การจัดการศัตรูพืช

(เกษตรศาสตร์)		 ปฐพีศาสตร์
พัฒนาการเกษตร
พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต	(วาริชศาสตร์)

วาริชศาสตร์

วิเทศศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต ไทยศึกษา	(หลักสูตรนานาชาติ)
วิเทศธุรกิจ	(จีน)	(หลักสูตรนานาชาติ)
จีนศึกษา	(หลักสูตรนานาชาติ)

มนุษยศาสตร์และ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี
สังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน

ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร์
บัณฑิต	(	5	ปี) เคมี

ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ศิลปศาสตรบัณฑิต	(	5	ปี) ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต	(	5	ปี) เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประถมศึกษา
ศิลปศึกษา
พลศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต	(	4	ปี) เทคโนโลยีและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา
จิตวิทยา

วิทยาการสื่อสาร วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร์

คณิตศาสตร์และสถิติ
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
นิเวศวิทยา	(นานาชาติ)

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเกษตรและทรัพยากรชายฝั่ง
วาริชศาสตร์

แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบาดวิทยา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อิสลามศึกษา

 3.2 ปีการศึกษา 2552 มีหลักสูตรเดิมที่ได้รับปรับปรุงจำานวน 48 สาขาวิชา 
	 เป็นหลักสูตรปริญญาตรี		29	สาขาวิชา	ระดับปริญญาโท	11	สาขาวิชา	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	1	สาขา
วิชา	และระดับปริญญาเอก		7	สาขาวิชา		ดังนี้
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ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง

แพทยศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

อุตสาหกรรมเกษตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วาริชศาสตร์

วาริชศาสตร์
แพทยศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระบาดวิทยา
ศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา

ระดับการศึกษา คณะ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ร่วมเป็นแกนนำาใน
การจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ	ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อก่อให้เกิดการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรของประเทศไทย	 และ
เปน็การลดตน้ทนุการศกึษาในระยะยาว	สรา้งความเขม้แขง็
ทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ	สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาส
ไปทำาวิทยานิพนธ์ในสถาบันต่างประเทศมากขึ้น	 ซึ่งในปี 
การศึกษา	 2551	 -	 2552	 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ร่วม
ดำาเนินการกับสถาบันอื่น	ทั้งในและต่างประเทศ	ดังนี้
 4.1 หลักสูตรวุฒิบัตรทางการแพทย์เฉพาะทาง 
	 เป็นหลักสูตรซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วม
กับแพทยสภา	 เพื่อแสดงความรู้ความชำานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	 (ว.ว.)	 เป็นหลักสูตรเทียบเท่า
ปริญญาเอก	 ของคณะแพทยศาสตร์	 ได้แก่	 สาขากุมาร
เวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำาเนิด	 สาขากุมาร

เวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม	 สาขากุมาร
เวชศาสตรโ์รคภมูแิพแ้ละภมูคิุม้กนัสาขากมุารเวชศาสตรโ์รค
หัวใจ	 สาขาจอประสาทตาและวุ้นตา	 สาขารังสีร่วมรักษา
ของลำาตัว	 สาขามะเร็งวิทยานรีเวช	 สาขาเวชศาสตร์การ 
เจรญิพนัธุ	์	สาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ	์สาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	 สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อและ
โรคเขตร้อน	 สาขาอายุรศาสตร์โรคไต	 อายุรศาสตร์โรค
กระบวนการหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ		
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 4.2 หลักสูตรวุฒิบัตรทันตแพทย์เฉพาะทาง 
	 เป็นหลักสูตรซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วม
กับแพทยสภา	 เพื่อแสดงความรู้ความชำานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	 (ว.ว.)	 เป็นหลักสูตรเทียบเท่า
ปริญญาเอก	 	 ของคณะทันตแพทยศาสตร์	 ได้แก่	 สาขา 
ทันตกรรมจัดฟัน		สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชีย

4.�หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่น
� ทั้งในและต่างประเทศ 
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ล	สาขาทันตกรรมประดิษฐ์		และสาขาทันตกรรมทั่วไป
 4.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาล
สมทบ) 
	 เปน็หลกัสตูรซึง่คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยั	
สงขลานครินทร์ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
กระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อผลิตนักศึกษาพยาบาล	 ซึ่งใน
ปจัจบุนัคณะพยาบาลศาสตร	์มจีำานวนวทิยาลยัพระบรมราช
ชนนีในภาคใต้	 ที่เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบจำานวน	 5	 แห่ง	
ได้แก่	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา	 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนยีะลา		วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ตรัง	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี	 และ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
 4.4 หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาโท–เอก ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
	 ซึ่งเป็นโครงการภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับ
ปรญิญาโท-เอก	ระหวา่งมหาวทิยาลยั	โดยคณะวทิยาศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทรร์ว่มกบัสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย	 (วว.)	 เพื่อจะร่วมกันผลิตบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น	
 4.5 หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือเพื่อผลิตบัณฑิต
รว่มของสถาบนัอดุมศกึษาไทย โดยรว่มกบัสำานกังานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา		และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	
มีจำานวนหลักสูตร		ดังนี้
	 	 1)	 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาภาษา
จีนเพื่อการสื่อสาร	 คณะศิลปศาสตร์มีความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน		Sichuan	University,	
Guanxi	Normal	University,	Fudan		University	เปน็การ
สร้างความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
ใหเ้ขม้แขง็เพิม่มากขึน้	โดยโครงสรา้งหลกัสตูรเปน็หลกัสตูร	
3+1		คือ	นักศึกษาเรียนที่คณะศิลปศาสตร์	3	ปีการศึกษา	
ในชั้นปีที่	 1,	 2,	 4	 และชั้นปีที่	 3	 ไปเรียนมหาวิทยาลัยใน
ประเทศจีน	1	ปีการศึกษา	
  2)	 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาวเิทศ
ธรุกจิ	:	จนี		(นานาชาต)ิ	และ	สาขาวชิาจนีศกึษา		(นานาชาต)ิ		
คณะวิเทศศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ภูเก็ต	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัย	 Shanghai	 University,	
Guangxi	University		โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชา

เลือกเสรี	กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
	 	 3)	 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ	สาขา
วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 และสาขาวิชาไฟฟ้า	 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเจียงสี	 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน		ปัจจุบันมีนักศึกษาจากประเทศจีนมาเรียนที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์	จำานวน	10	คน	โดยนักศึกษาเรียนที่
ประเทศจีน	1	ปี	และมาเรียนต่อในประเทศไทยโดยเรียนที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์		อีก	3	ปี
	 	 4)	 หลกัสตูรวทิยาศาสตรด์ษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิา
เทคโนโลยีพอลิเมอร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มี
นักศึกษาในสาขาจำานวน	 5	 คน	 ไปทำาวิทยานิพนธ์	 ที่
มหาวิทยาลัย	Faculty	of	Engineering	and	Computer	
Science,	University	of	Applied	Science,	Osnabruck,	
Germany.	Centre	de	cooperation	internationaleen	
recherche	agronomique	pour	le	developpement	
และ	University	of	London
  5)	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร	 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	 คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร	 ซึ่งในปีการศึกษา	 2551–2552		
มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาไปทำาวิจัย/วิทยานิพนธ์ในต่าง
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ประเทศจำานวน	 7	 คน	 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหารจำานวน	3	คนโดยไปทำาวิจัยกับมหาวิทยาลัย	Keele	
University	 ประเทศอังกฤษ,	 University	 of	 British	 
Columbia,	 Canada	 และ	Wageningen	 University,	
Netherlands	 และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จำานวน	4	คน	ไปทำาวิจัยท่ี	Bowling	Green	State	University	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 	 และมหาวิทยาลัย	 Hamburg	 
University	of	Technology,	Germany.	University	of	
Greifswald,	Germany	และ	University	of	Tubingen,	
Germany.	
	 	 6)	 หลกัสตูรวทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิา
เภสัชศาสตร์	คณะเภสัชศาสตร์	เป็นโครงการร่วม	(consortium)	
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	ได้แก่	University	of	Illinois	
at	Chicago,	University	of	Maryland,	University	of	
Minnesota,University	of	North	Carolina	,	Ohio	State	
University,	Purdue	University,	Rutgers	State	University	
of	New	Jersey,	University	of	Florida,	University	of	
Wisconsin.
  7)	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชา
ระบาด	 (นานาชาติ)	 คณะแพทยศาสตร์	 ในปีการศึกษา	
2551–2552	 	 มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่คณะ
แพทยศาสตรจ์ำานวน	7	คน	และมนีกัศกึษาไปทำาวทิยานพินธ์
ในตา่งประเทศ	ไดแ้ก	่ประเทศจนี,	พมา่,		กมัพชูา,	มองโกเลีย,	
ฟินแลนด์	 และประเทศทางยุโรป	 ได้แก่	 Department	 of	
Microbiology	 and	Molecular	 Genetics	 Harvard	
Medical	school	Boston,	Massachusetts	02115	USA,	
Department	 of	 	 Clinical	 Pharmacology,	 Flinders	
University	 and	 Fliners	Medical	 Center	 Adelaide	
Australia,	 Laboratoirede	 Pharmacognosic	 et	 de	
Phytochimic	Section	des	Sciences	Pharmaceutiques	
University	de	Quai	Ernest	-Ansermet	30	ch	1211	
Gene	‘	ve	4		Switzerland.
	 	 8)	 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิาการ
พยาบาล	(นานาชาต)ิ	คณะพยาบาลศาสตร	์ในปงีบประมาณ	
2551	-	2552	มีนักศึกษาจำานวน	10	คน	ไปทำาวิทยานิพนธ์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา	ได้แก่	Saint	
Louis	University,	University	of	Missouri-Columbia,	
Florida	Atlantic	University,	The	University	of	Texas,	
The	University	of	Texas	Health	Science	Center	at	
Houston,School	of	Nursing,University	of	Californaia	

at	San	Francisco	
	 	 9)	 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 สาขาวิชาการ
จัดการงานช่างและผังเมือง	 เป็นความร่วมมือระหว่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ดำาเนินการรับนักศึกษาจาก 
เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และได้
จัดการเรียนการสอนไปแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา	 2551	 ในปี
การศึกษา	2552	มีจำานวนนักศึกษาจำานวน	78	คน
	 	 10)	หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาพื้นฐาน
สำาหรับนักเรียนและนักศึกษาในจุดเสี่ยงภาคใต้ด้วย	 
E-Learning	 ตามโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	 ซึ่ง
มหาวทิยาลยัรว่มมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา	
ร่วมมือกันพัฒนาบทเรียนจัดทำาสื่อวิชาพื้นฐานหลัก	6	วิชา	
ไดแ้ก	่วชิาคณติศาสตร	์	ฟสิกิส	์	เคม	ี	ชวีวทิยา		ภาษาองักฤษ	
และภาษาไทย		และจดัเปน็แบบ	E-Learning	เพือ่ใหน้กัเรยีน
นักศึกษาในจุดเสี่ยงภาคใต้	ได้มีโอกาสเข้าสู่บทเรียนที่ดีโดย
ไม่มีขีดจำากัดด้านสถานที่และเวลา	 และบทเรียนจัดทำาเป็น	
2	ภาษา	คือ	ภาษาไทย	และภาษาท้องถิ่น		
 4.6 หลักสูตรความร่วมมือหน่วยงานภายนอก 
อื่นๆ 
	 มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมการส่งเสริมการปกครอง
สว่นทอ้งถิน่	จดัทำาขอ้ตกลงความรว่มมอืในการเปดิหลกัสตูร 
การเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร	ีสาขาการจดัการงานชา่ง
และผังเมือง	 สาขาการจัดการระบบสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม	 และสาขาการจัดการการคลัง	 ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ
บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ให้มีความรู้
ความสามารถ	นำาไปปฏิบัติภารกิจในการจัดบริการสาธารณะ	
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 และเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายการ 
กระจายอำานาจ	ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ		โดยได้ดำาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอำานวยการกลางในรูปพหุภาคี	 เพื่อให้การ
บริหารจัดการการเรียนการสอนเกิดสัมฤทธิ์ผล	 จำานวน	 2	
ชุด	ประกอบด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้แทนท้อง
ถิ่น	 โดยชุดที่	 1	 รับผิดชอบสาขาการจัดการงานช่างและ
ผังเมือง	สาขาการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
และชุดที่	 2	 รับผิดชอบสาขาการจัดการการคลัง	 โดยรับ
นกัศกึษารุน่แรก	ในปกีารศกึษา	2551	สาขาการจดัการงาน
ช่างและผังเมือง	จำานวน	83	คน	
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	 จากการที่ประเทศไทยได้มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 	 (Thai	 Qualifications	 
Framework	 forHigher	 Education:	 TQF	 :	 HEd)	 ซึ่ง
ประกาศใชเ้มือ่วนัที	่16	กรกฎาคม	2552	เพือ่ใหท้กุหลกัสตูร
ของทกุระดบัอดุมศกึษา	พฒันาเขา้สูเ่กณฑม์าตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 โดยกำาหนดผลการเรียนรู้ที่ 
คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย	 ๕	 ด้าน	 คือ	 ด้านคุณธรรม
จริยธรรม	 ด้านความรู้	 ด้านทักษะทางปัญญา	 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้
พฒันากรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตเิพือ่
นำาสู่การปฏิบัติโดยเน้นการสร้างความรู้	 ความเข้าใจแก่ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ	 สร้างเครื่องมือ	 ฝึกปฏิบัติ	 จัดระบบ	
กลไกและการติดตามโดยได้ดำาเนินการต่าง	ๆ	ดังนี้
 5.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ 
	 โดยการแจ้งทุกคณะ/วิทยาเขตรับทราบกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบั	อดุมศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2552	รวม
ถงึการจดัประชมุเพือ่รบัทราบนโยบายและสรา้งขอ้ตกลงใน
การปฏิบัติให้กับผู้บริหาร	 อาจารย์	 และเจ้าหน้าที่ฝ่าย

สนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรจากทุกคณะ/วิทยาเขต
 5.2 สร้างเครื่องมือเพื่อช่วยให้สามารถดำาเนิน
การตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ 
ได้ทันเวลา	
	 โดยจัดทำา	 template	 รายละเอียดของหลักสูตร	
(มคอ.2-6)	แบบรายงานขอ้มลูการพจิารณารายละเอยีดของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ	ิ ทุกระดับ	 (มคอ.02-
มคอ.06)	 เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับคณะ/วิทยาเขตนำาไปใช้
ในการจดัทำา	จดัทำามาตรฐานผลการเรยีนรู	้และจดัทำาแผนที่
แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานการเรยีนรูจ้าก
หลกัสตูรสูร่ายวชิา	(Curriculum	Mapping)	ของหมวดวชิา
ศึกษาทั่วไป	
 5.3 จัดระบบ กลไก และการติดตาม 
	 โดยจัดทำาข้อมูลสถานภาพหลักสูตรทุกหลักสูตร	 
จดัทำากรอบระยะเวลา	(timeframe)	ของการเสนอหลกัสตูร
ในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้คณะใช้วางแผนการจัดทำา/ปรับปรุง
หลักสูตร	 เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา	 ใช้กลไกในการ 
ติดตามโดยการรายงานข้อมูลสถานภาพหลักสูตรในที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการและที่ประชุมคณบดีเป็น 
ระยะๆ

5.�การพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน�คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ�� �
 (Thai Qualifications Framework for Higher 
 Education; TQF : HEd) 
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 1.2 บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
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2.�ทุนและแหล่งทุนวิจัย 76
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 7.3 โครงการอื่นๆ มีแหล่งทุนสนับสนุนจากสำ นักงานคณะกรรมการพิเศษ 
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      การวิจัย
 และงานสร้างสรรค์
 
 

	 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย	 (Research-Oriented	University)	 เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถสนับสนุนการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ	 นำาไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน	 ท้องถิ่น	
ประเทศและภูมิภาค	 การสร้างองค์ความรู้ด้วยการทำาวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก	 งานวิจัยนำาไปสู่องค์ความรู้ที่
ทันสมัย	รู้แจ้ง	รู้จริงและนำาไปสู่การเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง	การขอทุนวิจัยสนับสนุนจะเพิ่มขึ้น	มี
การกำาหนดหวัขอ้วจิยัไวร้องรบักบัการขยายตวัมากขึน้ของบณัฑติศกึษา	การเพิม่จำานวนผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่	
การจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรก็จะมีเพิ่มขึ้น		ที่ผ่านมาได้ทำาการวิเคราะห์	SWOT	ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา	ได้กำาหนด	PSU	
Research	Administrative	Roadmap	 โดยการนำาข้อจำากัดทางด้านงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและจำานวนผลงานวิจัย
ของศาสตรท์างดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรท์ีม่จีำานวนนอ้ย	การรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีต่ำา่กวา่เปา้หมาย		และ
การมีจุดแข็งด้านจำานวนผลงานวิจัยของศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กำาหนด
เป็นนโยบายในการสร้างผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้น	การนำาผลงานไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์และนำาไปพัฒนา
ใช้ประโยชน์ได้จริงและการทำา	Road	Show	หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ในช่วงปี	2549-2552	ได้มีการบริหารจัดการด้าน
การวิจัยและบัณฑิตศึกษา	 เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายต่างๆ	 	 โดยการกำาหนดมาตรฐานภาระงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ	
และเกณฑม์าตรฐานผลงานทางวชิาการของผูท้ีด่ำารงตำาแหนง่ทางวชิาการ	การออกระเบยีบมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการใหบ้รกิาร
วิจัยและพัฒนา	การมีโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักวิจัย	การประชุมเพื่อหาโจทย์วิจัย	การจัดประชุม
และบรรยายโดยพบเจ้าของแหล่งทุนวิจัย	(สกอ.	สกว.	วช.	และ	สวทช.)	การจัดอบรมการเขียนบทความเพื่อลงตีพิมพ์	การ
จัดระบบพี่เลี้ยงและการสนับสนุนให้รางวัลกับนักวิจัยใหม	่ การออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อให้รายละเอียดคำาจำากัดความ
ของนักวิจัยที่	Active	วิจัยใหม่		โดยผลงานด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษาที่สำาคัญมีดังนี้	
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ฐานข้อมูลวิจัย 2550 2551 2552 รวม

ISI 294 389 396 1,528

Scopus 485 535 438 2,082

1. ผลงานวิจัย

	 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์มผีลงานตพีมิพใ์นระดบันานาชาต	ิบทความทีล่งตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ	และทรพัยส์นิ
ทางปัญญา	ดังนี้

 1.3 ทรัพย์สินทางปัญญา 
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำาเนินกิจกรรม 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	 เพื่อส่งเสริม	 ดูแลงานด้าน
ทรพัยส์นิทางปญัญาทัง้ระบบ	เพือ่นำาผลอนัเกดิจากการวจิยั	
การประดิษฐ์คิดค้น	 หรือผลงานความคิดสร้างสรรค์ 
ของอาจารย์	 ให้สามารถยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญาได้	 อาทิ	 การตั้งคณะกรรมการทรัพย์สิน 
ทางปัญญา	 ทั้งนี้ เพื่อ	 1)	 ส่งเสริมดูแลงานทรัพย์สิน 
ทางปัญญาทั้งระบบ	 มีหน่วยสนับสนุนการจดสิทธิบัตร 
เพื่ อบริการนักวิ จั ยที่ มี ความประสงค์จะยื่ นขอจด 
ทรัพย์สินทางปัญญา	 2)	 มีการออกระเบียบมหาวิทยาลัย 
ที่เอื้อให้นักวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและ 

จดลิขสิทธิ์ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่นักวิจัย 
เจ้าของผลงานในสัดส่วนที่สูง	 (ร้อยละ	 80)	 3)	 การทำา 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา	 ซึ่งครอบคลุมการ
ดำาเนินงานการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา	 การนำา
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 การ
คุ้มครองสิทธิ์	 และการบังคับการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทาง
ปัญญา	ในปี	พ.ศ.	2551	มีผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิ
บัตรที่ยังมีอายุใช้งาน	จำานวน	21	ผลงาน	(รายการที่	1-21)		
ปี	 พ.ศ.	 2552	 มีผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น	 จำานวน	 8	 ผลงาน	 (รายการที่	 22-29) 
	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทวารสาร 2550 2551 2552 รวม

ภายในมหาวิทยาลัย 50  36  38 124

ภายนอก 39 	48 	45 132

ต่างประเทศ 10 	16 	17 	43

รวม 99 100 100 299

 1.2 บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

 1.1 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
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ชื่อผลงาน ประเภท ผู้ยื่นขอ

1.	เครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลายสด สิทธิบัตรการประดิษฐ์ รศ.ดร.สัณห์ชัย		กลิ่นพิกุล

2.	 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดลำาดับก่อนหลังสำาหรับผู้ช่วยกลืน
ลำาบาก

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ศ.นพ.วิทูร	ลีลามานิตย์

3.	 METHOD	 AND	 APPARATUS	 FOR	 THEATING	 POOR	
LARYNGEAL-	ELEVATION	DISORDER	WITH	SEQUENTIAL-
HIGH	VOLTAGE	ELECTRICAL	STIMULATION

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ศ.นพ.วิทูร	ลีลามานิตย์

4.	กรรมวิธีวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลิ้น	
และคอขณะกลืนที่บันทึกด้วยอิเล็กโตรดชนิดปิดบนผิวหนัง

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ศ.นพ.วิทูร	ลีลามานิตย์

5.	เครื่องโยกมดลูก สิทธิบัตรการออกแบบ
*จดสิทธิบัตรครั้งที่	1

ศ.นพ.หเทิญ	ถิ่นธารา

6.	เครื่องโยกมดลูก สิทธิบัตรการออกแบบ
*จดสิทธิบัตรครั้งที่	2

ศ.นพ.หเทิญ	ถิ่นธารา

7.	ระบบอบแห้งแบบถังสองชั้น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ รศ.ดร.สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์

8.	Isoprenoid	Biosynthesis สิทธิบัตร ผศ.ดร.จุไรทิพย์	หวังสินทวีกุล

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

10.	วิธีการเก็บรักษาสะตอสดในบรรจุภัณฑ์ชนิดยืดหยุ่น อนุสิทธิบัตร รศ.ไพบูลย์	ธรรมรัตน์วาสิก

11.	กรรมวิธีการผลิตมังคุดกึ่งแห้ง อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.ไพรัตน์	โสภโณดร

12.	 การสร้างเซลล์ลูกผสมซึ่งหลั่งโมโนโคลนาลแอนติบอดีต่อ
เลคติน	17	กิโลดาลตัน	ของยางธรรมชาติ

อนุสิทธิบัตร
*จดอนุสิทธิบัตรครั้งที่	1

ศ.ดร.รพีพรรณ	วิทิตสุวรรณกุล

13.	 การสร้างเซลล์ลูกผสมซึ่งหลั่งโมโนโคลนาลแอนติบอดีต่อ
เลคติน	17	กิโลดาลตัน	ของยางธรรมชาติ

อนุสิทธิบัตร
*จดอนุสิทธิบัตรครั้งที่	2

ศ.ดร.รพีพรรณ	วิทิตสุวรรณกุล

14.	ถุงรับถ่ายของเหลวในการผ่าตัดโดยใช้กล้อง อนุสิทธิบัตร ผศ.พญ.มณฑิรา	มฤคทัต

15.	กรรมวิธีการผลิตเจลซูริมิจากปลาแช่แข็งโดย
การใช้สารเติมแต่ง

อนุสิทธิบัตร ศ.ดร.สุวัฒน์	เบญจกุล
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16.	การทำานำ้ามะม่วงหิมพานต์เข้มข้น อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.อัญชลี	ศิริโชติ

17.	 วิธีการยับยั้งการเปลี่ยนสีของน้ำาปลาในระหว่างเปิดใช้
หรือเก็บรักษา

อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จักรี	ทองเรือง

18.	 สารฟอกขาวโครงใบและกระบวนการฟอกขาวโครงใบ
โดยใช้สารประกอบเปอร์ออกไซค์

อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.กุลชนาฐ	ประเสริฐสิทธิ์

19.	ดินประดิษฐ์สำาหรับงานดอกไม้และผลิตภัณฑ์จิ๋ว อนุสิทธิบัตร อ.สุรสิทธิ์	ประสารปราน

20.	นำ้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์กลิ่นดอกไม้หรือสมุนไพร อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.จรัญ	บุญญกาญจน์

21.	หุ่นยนต์ยกยางรถยนต์เพื่อสนับสนุนการกู้ระเบิด อนุสิทธิบัตร อ.ปิยพัฒน์	พูลทอง

22.	บะหมี่สำาเร็จรูปที่มีเพคตินเป็นส่วนประกอบ อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.สมฤทัย	จิตภักดีบดินทร์

23.	กระบวนการทดสอบแบบกะประมาณของปริมาณกลีเซอ
ไรด์ในไบโอดีเซล	โดยกระบวนการ
ทรานซ์เอสเตอริฟิเคชันด้วยเตาไมโครเวฟ

อนุสิทธิบัตร รศ.ดร.ชาคริต	ทองอุไร

24.	การพยาบาลผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด	
(วีซีดีคาราโอเกะ)

ลิขสิทธิ์ นางสาวกันตพร	ยอดใชย

25.	 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 เรื่อง	 การสวนปัสสาวะสำาหรับ
นักศึกษาพยาบาล

ลิขสิทธิ์ นางสาวกันตพร	ยอดใชย

26.	การพยาบาลผู้ป่วยไตวาย ลิขสิทธิ์ นางสาวกันตพร	ยอดใชย

27.	ความต้องการในการสื่อสารของผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ลิขสิทธิ์ นางสาวภารดี	จันทร์อุ่ย

28.	กระบวนการแยกสกัดเรซินกฤษณา ความลับทางการค้า ผศ.ดร.ผกามาศ	เจษฎ์พัฒนานท์

29.	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสื่อสารในผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อ
ช่วยหายใจ	PICA	ONE

ลิขสิทธิ์ นางสาวภารดี	จันทร์อุ่ย

ชื่อผลงาน ประเภท ผู้ยื่นขอ
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้มีการจัดกองทุน
วจิยัขึน้	เพือ่พฒันาเปน็มหาวทิยาลยัทีเ่นน้การวจิยั	เปน็ฐาน
การขยายงานด้านวิจัยของบัณฑิตศึกษาอย่างมีทิศทาง		 
รวมทัง้เปน็การเสรมิศกัยภาพของบคุลากรและหนว่ยงานใน
การสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองในด้านทุนวิจัย		
โดยมุ่งเน้นให้กองทุนวิจัยเป็นส่วนเกื้อหนุนระบบงานวิจัย
และบณัฑติศกึษาเปน็หลกั	สง่เสรมิและสนบัสนนุผลงานวจิยั
ใหไ้ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรม่ากขึน้		มรีะบบกระตุน้และจงูใจ
ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศการทำาวิจัยให้เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 เช่น	 การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและ
ประสบผลสำาเร็จ	การสนับสนุนการจดลิขสิทธิ์	การคัดเลือก
อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย	 และรางวัลผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ	 การบริหารจัดการกองทุนวิจัยเป็นการ
กระตุ้นให้คณะ/หน่วยงานใช้เงินตามภารกิจ	 มีระบบการ
ประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุนทุกๆ	2	ปี	กำาหนดให้
คณะ/หนว่ยงานสมทบทนุวจิยัและกจิกรรมตา่งๆ	บรูณาการ
ใหเ้กดิความเชือ่มโยงระหวา่งการวจิยักบับณัฑติศกึษา	และ
จดัสรรทนุใหแ้กน่กัศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาในเครอืขา่ย
วิจัยจากเงินทุนเริ่มแรกในปี	 2545	จำานวน	100	ล้านบาท	
โดยจดัสรรงบประมาณเงนิรายไดส้ว่นกลางประจำาป	ีไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ	 10	 ของประมาณการรายรับเข้าสมทบกองทุน
วจิยัมหาวทิยาลยั	จนถงึป	ี	2551	มหาวทิยาลยัมกีองทนุวจิยั
สะสม	จำานวน	990.07	ล้านบาท	สำาหรับปี		2552	มีจำานวน	
1,055.16	ลา้นบาท	โดยทีก่องทนุวจิยัไดม้สีว่นสนบัสนนุการ
จัดตั้งเครือข่ายวิจัย	 (สาขาความเป็นเลิศ	 สถานวิจัยความ
เป็นเลิศ	สถานวิจัย	และหน่วยวิจัย)	การให้ทุนอุดหนุนวิจัย
ในการพัฒนานักวิจัย	 	 การสนับสนุนการศึกษาในระดับ
บณัฑติศกึษา	การสนบัสนนุการศกึษาระดบัปรญิญาเอกของ
บุคลากร	 และทุนสนับสนุนกิจกรรมอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การวิจัย	 โดยการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ	ในช่วง	2	ปี	มีดังนี้
 >	 ปี	 2551	 มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ	 รวมทั้งสิ้น	 95.84	 ล้านบาท	 เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมหลักได้แก่	 การส่งเสริมการวิจัยและสนับสนุน
โครงการวิจัย	 จำานวน	 46.16	 ล้านบาท	 (ร้อยละ	 48.17)	 

2.�ทุนและแหล่งทุนวิจัย
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การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย	 จำานวน	23.14	ล้านบาท	
(ร้อยละ	 24.14)	 และสนับสนุนการจัดหลักสูตรร่วมระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย	 จำานวน	 15.01	 ล้านบาท	 
(ร้อยละ	15.67)
	 >	 ปี	 2552	 มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ	รวมทั้งสิ้น	78.233	ล้านบาท	เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมหลัก	 ได้แก่	 การส่งเสริมการวิจัยและสนับสนุน

โครงการวิจัย	 จำานวน	 	 39.559	 ล้านบาท	 (ร้อยละ	 50.6)	 
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย	จำานวน	18.293	ล้านบาท	
(ร้อยละ	23.4)	สนับสนุนการจัดหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิต
ศึกษาที่เน้นการวิจัย	 จำานวน	 10.356	 ล้านบาท	 (ร้อยละ	
13.2)	 และอื่นๆ	 เช่น	 การดำาเนินการที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยว
กับการวิจัย	การสนับสนุนรางวัลการวิจัย	จำานวน	10.025	
ล้านบาท	(ร้อยละ	12.8)

 

แหล่งทุน

2550 2551 2552 รวม
โครงการ จำานวน

เงิน 

โครงการ จำานวน

เงิน 

โครงการ จำานวน

เงิน 

โครงการ* จำานวน

เงิน 

งบประมาณแผ่นดิน 115 49.910 127 43.768 108 49.691 350 143.370

รายได้มหาวิทยาลัย 102 6.455 129 2.824 237 10.919 468 20.199

รายได้คณะ/หน่วยงาน 123 5.317 146 4.444 33 2.043 302 11.805
กองทุนวิจัยคณะ/

หน่วยงาน

174 8.067	 160 9.250 255 14.239 589 31.558

กองทุนวิจัยวิทยาเขต

หาดใหญ่

17 2.080 6 0.974 8 0.436 31 3.492

กองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัย

23 3.018 9 1.463 2 0.107 34 4.589

ภายในและต่าง

ประเทศ

301 155.263 395 158.639 429 142.862 1,125 456.765

รวม 855 230.114 972 221.365 1,072 220.300 2,899 671.780

*	โครงการนับซำ้า

จำานวนโครงการวิจัยและแหล่งทุนประเภทต่างๆ	ในภาพรวม	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2550-2552	สามารถสรุปได้	ดังน้ี



กลุ่มสาขา

2550 2551 2552

อ.ปฏิบัติ 

งานจริง

อ.ทำา

วิจัย

% 

ตาม

กลุ่ม

สาขา

อ.ปฏิบัติ 

งานจริง

อ.ทำา

วิจัย

% 

ตาม

กลุ่ม

สาขา

อ.ปฏิบัติ 

งานจริง

อ.ทำา

วิจัย

% 

ตาม

กลุ่ม

สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 498 363 38.3 524 317 36.2 546 345 38.7

วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 455 239 25.2 461 231 26.4 452 232 26.0

วิศวกรรมศาสตร์ 153 91 9.6 160 103 11.8 155 89 10.0

เกษตรศาสตร์ 102 89 9.4 103 88 10.1 104 91 10.2

บริหารธุรกิจ/พาณิชย์ศาสตร์	บัญชี	 
การจัดการ	การท่องเที่ยว	เศรษฐศาสตร์

172 45 4.7 141 40 4.6 135 33 3.7

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 115 14 1.5 117 16 1.8 112 21 2.4

ศิลปกรรม 14 0 0.0 13 0 0.0 10 0 0.0

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 248 94 9.9 260 63 7.2 246 61 6.8

สหวิทยาการ 46 11 1.2 76 15 1.7 77 15 1.7

สนับสนุนวิชาการ 7 2 0.2 7 2 0.2 14 4 0.4

รวม  1,810 948 100.0  1,862 875 100.0  1,851 891 100.0

 มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
เพือ่พฒันาบคุลากรใหม้คีวามเขม้แขง็และมศีกัยภาพในการ
เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก	 โดยสนับสนุนให้
บุคลากรได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 สนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ/เสนอผลงานทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ	 	 จัดให้มีระบบและกลไกต่างๆ	 ที่เอื้อต่อการ 
ทำาวจิยั	เชน่	ใหน้กัวจิยัมโีอกาสไดเ้ขา้ถงึแหลง่ทนุ	ทัง้ประกาศ
เชิญชวนให้บุคลากรได้รับข้อมูลต่างๆ	อย่างทั่วถึง	มีการจัด
ประชุมชี้แจงรายละเอียดของทุน	 โดยเชิญผู้แทนของแหล่ง
ทนุมาบรรยายเกีย่วกบัรายละเอยีดของทนุและวธิกีารเสนอ
โครงการขอรบัทนุ	นอกจากนี	้มกีารอำานวยความสะดวกดา้น
การเงิน	 เช่น	 	 ให้ผู้รับทุนยืมเงินเพื่อทำาวิจัยก่อนที่จะได้รับ 
งบประมาณจากแหลง่ทนุเพือ่ใหน้กัวจิยัสามารถเริม่งานวจิยั
ได้ตามแผนงาน	 และไม่หักค่าใช้จ่ายทางอ้อมของโครงการ
วิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
	 การพัฒนาเพื่ อ เป็นมหาวิทยาลัยที่ เน้นวิจั ย	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้ความสำาคัญกับการปรับ

ระบบบริหารจัดการ	 ให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากที่สุด	 โดยจัด
ทำาประกาศของมหาวทิยาลยั	เรือ่งคำาจำากดัความของนกัวจิยั
ที่	 Active	 เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันและกระตุ้นให้มี 
นักวิจัย	Active	 เพิ่มขึ้น	 อีกทั้งจัดทุนสนับสนุนสาขาความ
เป็นเลิศ	 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในสาขาที่มีศักยภาพและ
ความพร้อม	 สนับสนุนการจัดตั้งสถานวิจัย	 ความเป็นเลิศ		
สถานวจิยั	และกลุม่วจิยั	กอ่ใหเ้กดิความเขม้แขง็ในสาขาทีม่ี
ความพร้อม	 เพิ่มประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพในการทำา
วิจัย	 พัฒนาทีมวิจัย	 พัฒนานักวิจัยใหม่ให้ได้ร่วมงานกับ 
นักวิจัยผู้มีประสบการณ์การทำาวิจัยมาแล้ว	 ทำาให้สามารถ
แสวงหาทนุสนบัสนนุจากภายนอกไดเ้พิม่ขึน้		มรีะบบตรวจ
สอบโครงการวิจัยก่อนเสนอขอรับทุนทำาให้ได้โครงการที่มี
คุณภาพ	 มีระบบติดตามความก้าวหน้าการวิจัย	 ทำาให้
โครงการวิจัยส่วนใหญ่ดำาเนินการตามแผน	นักวิจัยสามารถ
ดำาเนินงานวิจัยตามแผนงาน	และเริ่มงานวิจัยเรื่องใหม่ๆ	ได้
มากขึ้น	จำานวนนักวิจัยที่ทำางานวิจัยสรุปได้ดังนี้

3.�บุคลากรที่ทำ�งานวิจัย
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาเครือข่ายวิจัยในรูปแบบต่างๆ	 อย่างหลากหลายใน
สาขาที่มีศักยภาพ	พร้อมพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและเป็น
บริบทแวดล้อมของภาคใต้	 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	
และองคป์ระกอบสนบัสนนุ	การสรา้งความเชีย่วชาญสูค่วาม
เป็นเลิศและให้สามารถดำารงสถานภาพอยู่ได้อย่างยั่งยืน	
เพื่อต่อยอดนวัตกรรมความสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาและสร้าง
เป็นทรัพย์สินทางปัญญา	 ตำารา	 หรือผลงานวิชาการ	 เพื่อ 
สง่เสรมิใหง้านวจิยัมทีศิทางชดัเจนและรองรบับณัฑติศกึษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถนำาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชนไ์ดอ้ยา่งแทจ้รงิ	ทัง้การสรา้งองคค์วามรู	้นวตักรรม
และการสนบัสนนุบณัฑติศกึษา	นอกจากนีไ้ดส้นบัสนนุใหม้ี
การจดัตัง้เครอืขา่ยวจิยัขึน้	4	ประเภท	คอื	หนว่ยวจิยั		สถาน
วิจัย	 สถานวิจัยความเป็นเลิศและสาขาความเป็นเลิศ	
ปัจจุบันมีหน่วยงานเครือข่ายวิจัย	 จำานวน	 42	 หน่วยงาน	
จำาแนกเป็น	
 4.1 หน่วยวิจัย (Research Unit ; RU) 
	 มี	15	หน่วยงาน	คือ	หน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ทางทะเล	กลุม่วจิยัฟองยางธรรมชาตแิละผลติภณัฑจ์ากยาง
ธรรมชาต	ิหนว่ยวจิยัเทคโนโลยกีารบำาบดัมลพษิสิง่แวดลอ้ม	
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร
ทะเลในระดบั	SME-OTOP	หนว่ยวจิยัเภสชักรรมเชงิโมเลกลุ	
หน่วยวิจัยพลาสติกชีวภาพ	 หน่วยวิจัยปาล์มนำ้ ามัน	
ม.อ.สุราษฎร์ธานี	 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว	 หน่วยวิจัย
วัสดุผลึก	หน่วยวิจัยการคลอดวิถีธรรมชาติ	หน่วยวิจัยพอลิ
เมอร์ทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย์	 หน่วยวิจัยแป้งและ
เส้นใยจากพืช	 หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรม
การดูแลผู้ป่วยอุบัติ เหตุ 	 หน่วยวิจัยเพศสถานะและ 
การพัฒนาสังคมเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเทศไทย	และหนว่ยวจิยัเทคโนโลยกีารแปรรปูผลติภณัฑ์
เกษตร	โดยมวีงเงนิสนบัสนนุไมเ่กนิ	200,000	บาท/ป	ีระยะ
เวลาไม่เกิน	3	ปี
 4.2 สถานวิจัย  (Research Center ; RC) 
	 มี		16	หน่วยงาน	คือ	สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มนำา้มัน 
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากนำ้ามันปาล์มและ
พืชนำ้ามัน	 สถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ำามันปาล์ม	

สถานวิจัยพื้นที่ชุ่มนำ้า	 สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย	
สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ	 สถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน	 สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเมมเบรนระยะที่	 2	 สถานวิจัยการวิเคราะห์สาร
ปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู	
สถานวิจัยศูนย์ศึกษาความขัดแย้งและความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมภาคใต้	สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยี
ชีวภาพทางเภสัชกรรม	 สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็ง 
เพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร	 สถานวิจัยโรคที่
พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด	 และสถานวิจัย
นิเวศวิทยาทางนำ้า	 (กำาลังพิจารณา)	 โดยมีวงเงินและระยะ
เวลาการสนบัสนนุไมเ่กนิ	1	ลา้นบาทตอ่ป	ีระยะเวลาไมเ่กนิ	
5	ปี

4.�เครือข่ายวิจัย
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 4.3 สถานวิจัยความเป็นเลิศ (Center of  
Excellence ; CoE) 
	 มี	 7	 หน่วยงาน	 คือ	 สถานวิจัยจีโนมและชีว
สารสนเทศ	 สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหาร
เสริม	ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย	
ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้	
สถานวจิยัความเปน็เลศิดา้นเทคโนโลยยีางพารา		สถานวจิยั
ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากร	
ธรรมชาติ	 และสถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำาส่งยา	 โดย
มีวงเงินและระยะเวลาการสนับสนุนไม่เกิน	 2	 ล้านบาท 
ต่อปี	ระยะเวลาไม่เกิน	5	ปี
 4.4 สาขาความเป็นเลิศ (Discipline of Excel-
lence ; DoE) 
	 มี	 3,	 3	 และ	 4	 หน่วยงาน	 คือ	 สาขาชีวเคมี	 (ปี	 
2544-2553)	 สาขาระบาดวิทยา	 (ปี	 2547-2556)	 สาขา
วิศวกรรมเคม	ี (ก.ค.52-ก.ค.57)	 สำาหรับสาขาเภสัชศาสตร์
ได้สิ้นสุดโครงการในปี	 2552	 โดยมีวงเงินและระยะเวลา 
การสนับสนุนไม่เกิน	 4	 ล้านบาทต่อปี	 ระยะเวลาไม่เกิน	 
5	ปี
 4.5 เครือข่ายวิจัยภายนอก 
	 ประกอบด้วย	5	เครือข่ายย่อย	คือ	1)	เครือข่ายวิจัย
และนวัตกรรม	 มีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นประธานเครือข่าย	
ประกอบด้วยโครงการย่อย	 3	 โครงการ	 คือ	 โครงการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก	
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์	

และโครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน
อุดมศึกษา	2)	 เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน	3)	 เครือ
ข่ายพัฒนานิสิตนักศึกษา	 4)	 เครือข่ายผลิตพัฒนาอาจารย์
และกำาลงัคน		และ	5)	เครอืขา่ยสง่เสรมิและพฒันาวทิยาลยั
ชุมชน
	 	 ภาคใตเ้ปน็ภมูภิาคทีม่คีวามสำาคญัตอ่การพฒันา
ประเทศในหลายมิติ	 มีอุตสาหกรรมหลักที่เป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาประเทศ	 ได้แก่ 	 อุตสาหกรรมยางพารา	
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำามัน	 อุตสาหกรรมอาหาร	 ฯลฯ	 ซึ่งมี
ศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตสูง	 แต่ยังขาดกลไก
สนับสนุนและส่งเสริม	 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่	 20	
กุมภาพันธ์	2550	ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำาเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้	 ต่อมา 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 ได้มอบหมายให้สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการจัดตั้งและบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำาเนิน
โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ขึ้นภายใต้ความ
ร่วมมือของสถาบันการศึกษา	 ภาคเอกชน	 และหน่วยงาน
ภาครัฐ	 ในภาคใต้	 โดยกรอบแนวคิดในการดำาเนินงาน
อทุยานวทิยาศาสตรภ์าคใตใ้นรปูแบบของเครอืขา่ย	ซึง่จะมี
จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลาง	 ทำาหน้าที่เชื่อมโยง/ประสาน
งานกบัเครอืขา่ยอทุยานวทิยาศาสตรใ์นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี	
นครศรีธรรมราช	พัทลุง	ปัตตานี	และภูเก็ต	ซึ่งจะมีลักษณะ
จำาเพาะตามความต้องการและศักยภาพของพื้นที่นั้น	 ๆ	 
ผลการดำาเนินงานสรุปได้	ดังนี้
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5.�การนำ�ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

แหล่งทุน RU RC CoE DoE

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 0.25 0.13

กองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ่ 0.63 0.25 0.50 1.00

รายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 0.93 1.00 1.66

งบประมาณแผ่นดิน 0.35 2.64 2.21

เงินรายได้สะสมสำานักงานอธิการบดี 0.76

อื่นๆ	(คณะ/วิทยาเขตอื่น) 1.78 4.01 4.36 1.00

																					รวม 						5 8.03 8.73 2.00

งบประมาณสนับสนุนเครือข่ายวิจัยแยกตามประเภทเครือข่าย	(หน่วย	:	ล้านบาท)

 ลำาดับ                        รายการตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมายระยะที่ 1 แผน 3 ปี ปี  ปี ปี รวม

    (2550-2552)  49-50 51 52 

     

	 1	 1.1	จำานวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะฯ		 ราย/ปี		 31		 36		 3		 19		 49		 71

	 	 1.2	จำานวนผู้ประกอบการ	(เฉพาะที่ยังอยู่ในศูนย์บ่มเพาะฯ)		 ราย		 31		 36		 3		 22		 67		 67

	 	 1.2.1	จำานวนจากข้อ	1.2	ที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว		 ราย		 -		 -		 3		 8		 46		 46

	 2		 จำานวนผู้ประกอบการที่สามารถเติบโตขึ้นเป็นธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จได้		 ราย/ปี		 -		 -		 -		 1		 -		 1

	 3		 จำานวนเอกชนที่เช่าพื้นที่เพื่อทำาวิจัย		 ราย		 -		 -		 -		 -		 -		 -

	 4	 จำานวนโครงการวิจัยและพัฒนา		 โครงการ		 51		 46		 4		 18		 24		 46

	 	 4.1	จาก	Incubatee		 โครงการ		 51		 46		 3		 11		 21		 35

	 	 4.2	อื่น	ๆ		 โครงการ		 -		 -		 1		 7		 3		 11

	 5	 จำานวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่ออกสู่เชิงพาณิชย์		 เรื่อง		 13		 21		 3		 6		 10		 19

	 	 5.1	จาก	Incubatee		 เรื่อง		 13		 21		 3		 6		 6		 15

	 	 5.2	อื่น	ๆ		 เรื่อง		 -		 -		 -		 -		 4		 4

	 6	 จำานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิจัย	พัฒนาและออกแบบ		 คน		 102		 92		 8		 22		 67		 97

	 	 6.1	จาก	Incubatee		 คน		 102		 92		 7		 14		 59		 80

	 	 6.2	อื่น	ๆ		 คน		 -		 -		 1		 8		 8		 17

	 7	 มูลค่าทางเศรษฐกิจ		 	 -		 -		 -	 	-		 -		 -

	 	 7.1	จากการบ่มเพาะ		 ล้านบาท	 -		 -		 0.27		 10.37		 23.95		 34.59

	 	 7.2	จากการยกระดับเทคโนโลยี		 	 -		 -		 -		 -		 -		 -

	 	 7.3	จากผู้เช่าพื้นที่		 	 -		 -		 -		 -		 -		 -

	 8	 จำานวนเอกชนที่ใช้ประโยชน์จากบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ		 ราย		 659		 514		 171		 85		 880		 1106

	 	 8.1	จากการอบรมทักษะทางธุรกิจ		 ราย/ปี		 550		 460		 53		 21		 506		 580

	 	 8.2	จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี		 ราย		 69		 18		 34		 21		 36		 91

	 	 8.3	จากเงินกู้ดอกเบี้ยตำ่า		 ราย		 9		 -		 2		 2		 4		 8

	 	 8.4	จากการบ่มเพาะฯ		 ราย		 31		 36		 8		 22		 67		 67

	 	 8.5	จากการเช่าพื้นที่		 ราย		 -		 -		 -		 -		 -		 -

	 	 8.6	อื่นๆ		 ราย		 -		 -		 74		 19		 267		 360

	 9		 จำานวนหน่วยงานที่ร่วมดำาเนินการกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค		 หน่วยงาน		 12		 6		 2		 6		 4		 12
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 ตามนโยบายของมหาวทิยาลยัทีจ่ะเปน็มหาวทิยาลยั
เนน้วจิยั	(Research-Oriented	University)	นัน้		การพฒันา
ระบบบริหารจัดการต่างๆ	 เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ตลอดจนการมีเอกภาพในการบริหารจัดการที่สามารถ 
สนองตอบต่อนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม	 มหาวิทยาลัย 
โดยสำานักวิจัยและพัฒนาและศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ร่วมกัน
ศึกษาต้นแบบระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ	 	 (National	
Research	Project	Management	:	NRPM)	ของสำานกังาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 และพัฒนาเป็นระบบ
บริหารงานวิจัย	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 (PSU	 
Research	Project	Management	:	PRPM)		ขึ้น	โดยเป็น
ระบบบริหารงานวิจัยแบบ	 online	 นำามาใช้ในการบริหาร
จัดการโครงการวิจัยที่ ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่ง 
งบประมาณต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 

มีการวางแผนการพัฒนาตามแหล่งงบประมาณทั้งสิ้น	
จำานวน	 6	 แหล่ง	 คือ	 งบประมาณแผ่นดิน	 เงินรายได้	
(มหาวิทยาลัย	 วิทยาเขต	 คณะ/หน่วยงาน)	 ภายนอกใน
ประเทศ	ภายนอกต่างประเทศ	Matching	Fund	(มากกว่า	
1	แหล่ง)	และงบประมาณแผ่นดิน-คืนทุน	โดยเลือกพัฒนา
แหลง่งบประมาณแผน่ดนิเปน็ระบบแรก	ผลการดำาเนนิงาน	
ฝ่ายพัฒนาระบบได้พัฒนาโปรแกรมต้นนำ้า	 (การยื่นเสนอ
ขอ้เสนอโครงการวจิยั	และรายงานสรปุดา้นตา่งๆ)	เสรจ็แลว้	
และจะดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป	 ในระยะ
แรกได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมต้นนำ้าให้กับนักวิจัยที่
เสนอขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน	 ประจำาปี	 2554	
ประมาณ	 100	 คน	 และเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทุก
วิทยาเขตที่มีนักวิจัยส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนงบ
ประมาณแผ่นดิน	ประจำาปี	2554	จำานวน	25	คน	ในเดือน
กันยายน	–	ตุลาคม	2552	

6.�ระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์�(PRPM)
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 7.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพสธ.) 
	 ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปี	 2552	 จำานวน		
4,198,800	บาท	ดำาเนินการใน	5	กิจกรรม	18	 โครงการ	
ดังนี้		
	 	 1)	 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช	 จำานวน	 3	
โครงการ	 ประกอบด้วย	 	 โครงการพื้นที่ปกปักพันธุกรรม 
สิ่งมีชีวิต	 เขาคอหงส์	 โครงการศึกษาความหลากชนิด
ประชากรและการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่
ปกปกัเขาคอหงส	์และโครงการฝกึอบรมตามกจิกรรมปกปกั
พันธุกรรมพืช	ใช้งบประมาณทั้งสิ้น		280,000	บาท		
	 	 2)	 กิจกรรมสำารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช	
จำานวน	2	โครงการ	ประกอบดว้ย	โครงการสำารวจประชากร		
เต่าทะเลบนเกาะพระทอง	 จังหวัดพังงา	 โครงการสวน
สมุนไพรและอนุรักษ์พันธุ์สมุนไพรหายาก	 ใช้งบประมาณ 
ทั้งสิ้น		220,000	บาท		
	 	 3)	 กจิกรรมอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนพ์นัธกุรรม
พืช	จำานวน	4	โครงการ	ประกอบด้วย	 	 โครงการรวบรวม
และอนุรักษ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้		โครงการ
ศกึษาพนัธกุรรมพชืผกัพืน้บา้นและไมผ้ลพืน้เมอืงภาคใตโ้ดย
ใชเ้ครือ่งหมายโมเลกลุ	โครงการขยายพนัธุแ์ละจดัเตรยีมตน้
พนัธุผ์กัพืน้บา้นและไมผ้ลพืน้เมอืงภาคใต้	เพือ่รวบรวมไวใ้น
การทดลองและนำาไปปลกูยงัถิน่เดมิ	โครงการศกึษาและการ
พฒันาการใชป้ระโยชนผ์กัพืน้บา้นและไมผ้ลพืน้เมอืงภาคใต	้
ตามภมูปิญัญาทอ้งถิน่	ใชง้บประมาณทัง้สิน้	1,364,000	บาท		
	 	 4)	 กจิกรรมศนูยข์อ้มลูพนัธกุรรมพชื	จำานวน	2	
โครงการ	ประกอบด้วย		โครงการจัดทำาฐานข้อมูลค้างคาว		
พรรณสตัวชาตแิละพรรณพฤกษาของประเทศไทย		โครงการ
ทำาฐานขอ้มลูพนัธกุรรมเขตกรรมการวจิยัพฒันา	และการใช้
ประโยชน์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้	 	 ใช้งบ
ประมาณทั้งสิ้น		300,000	บาท		
	 	 5)	 กิจกรรมพิ เศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช	จำานวน	7	โครงการ	ประกอบด้วย	โครงการ
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา	 โครงการพัฒนาและ
ปรบัปรงุพพิธิภณัฑเ์ภสชักรรมแผนไทยสมนุไพรไทย	และยา
พื้นบ้าน	 โครงการอบรมติดตาม	 และประเมินผลการ

เปลี่ยนแปลงทรัพยากรหญ้าทะเล	 ณ	 อุทยานแห่งชาติ	 
หมูเ่กาะตะรเุตา		จงัหวดัสตลู		โครงการเดนิศกึษาธรรมชาติ
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชบริเวณเขาคอหงส์	 โครงการ
สร้างจิตสำานึก	 ในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผล 
พืน้เมอืงภาคใต	้โครงการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธพ์นัธุผ์กัและ
ไมผ้ลพืน้เมอืงภาคใต	้ใชง้บประมาณทัง้สิน้	2,034,800	บาท	
 7.2 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ 
ชัยพัฒนา จำานวน	6	โครงการ	ได้แก่ 
	 	 1)	 โครงการทดสอบนำา้มนัปาลม์แบบตา่งๆ	ผสม
กบันำา้มนัดเีซลในเครือ่งยนตด์เีซลสำาหรบัการเกษตร	และไบ
โอดีเซลผสมกับนำ้ามันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่
สำาหรับยานพาหนะ	ประกอบด้วย	4	โครงการย่อย		ได้แก่	
โครงการทดสอบเครื่องยนต์การเกษตรระยะยาวด้วยนำ้ามัน
ปาล์มดิบหีบรวมชนิดลดยางเหนียวลดกรดผสมกับดีเซล	
โครงการทดสอบเครือ่งยนตย์านพาหนะระยะสัน้ดว้ยนำา้มนั
ปาลม์ดบิหบีรวมชนดิยางเหนยีวลดกรดผสมดเีซล			โครงการ
ทดสอบเครื่องยนต์ยานพาหนะระยะยาว	 ด้วยนำ้ามันปาล์ม
ดิบหีบรวมชนิดลดยางเหนียวลดกรดผสมดีเซล	 และ
โครงการทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลสำาหรับยานพาหนะ 
สมัยใหม่	(คอมมอนเรล)		
	 	 2)	 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน 
ไบโอดีเซลเพื่อการแข่งขัน	 การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกริยาที่เป็นกรด	 การพัฒนากรรมวิธีวิเคราะห์คุณภาพ 
ไบโอดีเซล	ประกอบด้วย	2	 โครงการย่อย	 ได้แก่	การผลิต 
ไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกริยาที่เป็นกรด	 และโครงการ
พัฒนากรรมวิธีวิเคราะห์คุณภาพไบโอดีเซล		
	 	 3)	 การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยผีลติภณัฑจ์าก
อุตสาหกรรมปาล์มนำ้ามัน	 ประกอบด้วย	 6	 โครงการย่อย	
ไดแ้ก	่โครงการประยกุตใ์ชนำา้มนัปาลม์ดดัแปลงในผลติภณัฑ์
อาหาร	 โครงการผลิตโมโนกลีเซอไรด์จากนำ้ามันปาล์มและ
การใช้ประโยชน์เป็นมัลซิไฟเออร์ในผลิตภัณฑ์อาหาร		
โครงการผลิตกระดาษจากวัสดุเศษเหลือของสวนปาล์มนำา้มัน		
โครงการผลิตคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้เซลลูโลสและ
อนุพันธ์ของเซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม	 โครงการผลิตและ
คณุสมบตัขิองพอลเิมอรจ์ากวสัดเุศษเหลอืโรงงานสกดันำา้มนั
ปาล์ม	 	 โครงการเก็บเกี่ยวสารมีคุณค่าจากนำ้ามันปาล์มดิบ

7.�โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
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และวัสดุเศษเหลือ			
	 	 4)	 โ คร งการวิ จั ยและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ 	 
โรงงานแปรรูปอาหารขนาดเล็กของมูลนิธิชัยพัฒนาที่บ้าน
ทุ่งรัก	อำาเภอคุระบุรี	จังหวัดพังงา
	 	 5)	 โครงการศึ กษาและพัฒนาชานำ้ ามั น
ดอยตุงของมูลนิธิชัยพัฒนา	 อำาเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัด
เชียงราย
	 	 6)	 โครงการร่วมมือในการผลิตบุคลากรเพื่อ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน
 7.3 โครงการอื่นๆ มีแหล่งทุนสนับสนุนจาก 
สำานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 	 (สน.กปร.)	 	และแหล่งทุนอ่ืน	ๆ		

รวม	3		โครงการ	ดังนี้		
	 	 1)	 โครงการปลกูขา้วเพือ่บรโิภคในสหกรณน์คิม
อ่าวลึก	จังหวัดกระบี่	
	 	 2)	 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานสกัดนำ้ามันปาล์มและผลิต
ไบโอดีเซลที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริจังหวัดนราธิวาส	
	 	 3)	 โครงการจัดทำากลไกการมีส่วนร่วมของ 
ผู้เกี่ยวข้องในการประสานงานส่งเสริมอาชีพและรายได้ใน
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ		จังหวัดนครศรีธรรมราช
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 8.1 ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 
	 เป็นทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย	จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสให้สร้างนักวิจัย
ใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูง	 และเพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยในฐานะที่สร้างผลงานดีเด่น	 โดยเริ่มให้ทุนวิจัยตั้งแต่	 
ปีพ.ศ.	 2538	 เป็นต้นมา	 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมธีวิจัยอาวุโส	 สกว.	 จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี	สำาหรับปี	2551-2552	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มีทุนเมธีวิจัยอาวุโส	3	โครงการ	ดังนี้

8.�ผลงานเด่นด้านการวิจัย

 ชื่อโครงการ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. คณะ งบประมาณ (บาท)

1.	สถานะและบทบาทของการวิจารณ์

ในการศึกษาวรรณคดีไทย

รศ.ดร.ดวงมน	จิตร์จำานงค์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

4,500,000

2.	สารต้านแบคทีเรีย	ต้านเชื้อรา	และ	

ต้านอนุมูลอิสระจากเชื้อรา	และพืชที่

คัดเลือก

ศ.ดร.วัชรินทร์	รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ 7,488,680	

3.	การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของ

ผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำา

ศ.ดร.สุทธวัฒน์	เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7,490,000

 8.2 ทุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
	 ศ.ดร.รพีพรรณ	 วิทิตสุวรรณกุล	 คณะวิทยาศาสตร์	 ดำาเนินการศึกษาวิจัย	 “โครงการผลิตภัณฑ์ทำาให้ผิวขาว	 โดย 
สารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มนำ้ายางพารา	 :	 กระบวนการผลิตก่อนระดับโรงงาน”	 และ	 “โครงการผลิตภัณฑ์ทำาให้ผิวขาว	
โดยสารออกฤทธิช์วีภาพจากซรีัม่นำา้ยางพารา	:	กระบวนการผลิตระดับโรงงานขนาดเล็ก”	วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุ	
รวมทั้งสิ้นจำานวน	11,400,000	บาท
 8.3 แผนงานวิจัย “ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
	 	 1)	 แผนงานวิจัยบูรณาการ	 “ปัญหา	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้”	 ปีที่	 1	 วงเงินงบประมาณ	14,000,000	บาท	
ดำาเนินการวิจัยตั้งแต่วันที่	15	สิงหาคม	2549	ถึง	วันที่	15	สิงหาคม	2550	(จำานวนโครงการวิจัย	13	โครงการ)
	 	 2)	 การวิจัยต่อเนื่องใน	5	แผนงานย่อยของแผนงานวิจัยบูรณาการ	“ปัญหา	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้”	โครงการ
ตอ่เนือ่งปทีี	่2	วงเงนิงบประมาณ	14,000,000	บาท	ดำาเนนิการวจิยัตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน	2551	ถงึเดอืนตลุาคม	2552	(จำานวน
โครงการวิจัย	11	โครงการ
 8.4 รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ปี 2550-2552)
	 	 1)	 ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์
   >	 ชุดนำ้ายาทดสอบสาร	TMD
   >	 กาแฟเพื่อการลดละเลิกบุหรี่
   >	 แผ่นมาส์กหน้า	แผ่นมาส์กขอบตา	และวัสดุและ	ZnO	ในนำ้ายางปิดบาดแผล	Nanocell	จากปลายข้าว
   >	 เตาชีวมวล
   >		 อุปกรณ์แยกยางพาราจากนำ้าฝน
   >		 ถุงนิ้วมือสำาหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
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 ชื่อโครงการ ชื่อธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริษัท	ไทยนาโน

เซลลูโลส	จำากัด

เภสัชกรสมบัติ	รุ่งศิลป์ แผ่นมาส์กหน้า	/	แผ่นมาส์ก

ขอบตา	/	วัสดุปิดบาดแผล	

Nanocell

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตภูเก็ต

บริษัท	ลมเล	อันดามัน	

จำากัด

คุณมานะ	ใจเกลี้ยง เตาชีวมวล

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ห้างหุ้นส่วนจำากัด	เอ็ม

เอ็มเฮิร์บโปรดักส์

คุณเกษณัสฐา	วงศ์

วิวัฒน์

แชมพูผสมสมุนไพรสำาหรับ

สุนัข

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตปัตตานี

ห้างหุ้นส่วนจำากัด	ไทย

โกลด์โปรดักส์

คุณสุไฮลา	แสงจันทร์ นมแพะพาสเจอร์ไรส์	/	สบู่นม

แพะ	/	โยเกิร์ตนมแพะ

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคใต้	มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์

บริษัท	ญาณินทร์เบด	

(อินเตอร์เนชั่ลแนล)	

จำากัด

คุณชาลี	เขมะพันธุ์

มนัส

เตียงป้องกันและรักษาแผล

กดทับ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	

มหาวิทยาลัยทักษิณ

บริษัท	บ้านไทยเฮิร์บ	

จำากัด

คุณพัชรี	หนูแดง เครื่องสำาอางจากนำ้ามันรำาข้าว

สังข์หยด

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บริษัท	เกรซฮับ	จำากัด คุณสมชาย	เขตนิมิตร อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ	

ECOGREEN

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	เขต

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต

Micro	Wind	Turbine คุณกฤษดา	แก้วแกม Micro	Wind	Turbine

   >		 เตียงคนไข้ป้องกันและรักษาแผลกดทับ
   >		 เครื่องสำาอางค์และผลิตภัณฑ์สปาจากนำ้ามันรำาข้าวสังข์หยด
   >	 อาหารปลาสวยงามแช่แข็ง
	 	 2)	 ผู้ประกอบการเด่น	 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้มีบทบาทสำาคัญในการดำาเนินพันธกิจด้านการบ่มเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี	การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา	เพื่อนำาผลงานวิจัยและพัฒนา	ตลอดจนนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	10	และ	
11	 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสนับสนุนสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้	(Knowledge	Base	Economy)	และสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	(Creative	Economy)	เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์	 สินค้าและบริการบนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่	 
ยงัผลใหผู้ป้ระกอบการและภาคอตุสาหกรรมสามารถดำาเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนื	สำาหรบัผูป้ระกอบการเดน่สามารถสรปุไดด้งันี้
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     การบริการวิชาการ
 
 

 
 

	 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำานโยบาย	 แผนกลยุทธ์และแผนดำาเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคมไว้อย่างชัดเจน
ในนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี	พ.ศ.	2550-2554	เป้าประสงค์ที่	4	เพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้าง
ตอ่การแสวงหาความรู	้ดว้ยมติ	ิรปูแบบ	และภารกจิทีม่กีารบรูณาการอยา่งหลากหลายและทัว่ถงึ	เพือ่พฒันาทรพัยากรบคุคล
สูส่งัคมแหง่ภมูปิญัญาและการเรยีนรู	้ภายใตห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการนโยบายดา้นบรกิาร
วิชาการของมหาวิทยาลัย	 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	 เป็นประธานคณะกรรมการ	 และมี 
รองอธิการบดีของวิทยาเขตรวมทั้งผู้แทนจากคณะ/หน่วยงานที่มีการดำาเนินการให้บริการวิชาการร่วมเป็นคณะกรรมการ	
มหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการวิชาการ	 เช่น	ศูนย์คอมพิวเตอร์	 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	
สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 เครือข่าย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังมีการให้บริการโดยหน่วยงานภายในของคณะ/หน่วยงาน	 ทั้งทางด้าน
สาธารณสุข	วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	และสังคมศาสตร์	นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และระเบียบใน
การใหบ้รกิารวชิาการแกส่งัคม	เพือ่ใชส้ำาหรบัการปฏบิตังิานดา้นบรกิารวชิาการแกส่งัคมใหม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้	คอื	1)	ระเบยีบ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรว์า่ดว้ยการใหบ้รกิารวชิาการ	พ.ศ.	2551	2)	แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเสนอโครงการและการบรหิาร
โครงการบริหารวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ	พ.ศ.	2551	และ	3)	แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการบริการทางวิชาการ	(เพิ่มเติม)	การดำาเนินงานปี	2551-2552	มีดังนี
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 1.1 กิจกรรมบริการวิชาการ 
	 ปี	 2551	 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวิชาการ	 รวม	
21,239	กจิกรรมตอ่อาจารยป์ระจำาและนกัวจิยัทีป่ฏบิตังิาน
จริงจำานวน	1,741	คน	โดยกลุ่มสนับสนุนวิชาการมีการจัด
กิจกรรมสูงสุด	 7,318	 กิจกรรม	 รองลงมากลุ่มสาขา
เกษตรศาสตร์ 	 6 ,062	 กิจกรรม	 	 และกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	3,735	กิจกรรม	สำาหรับ
ปี	 2552	 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวิชาการ	 รวม	 19,622	
กิจกรรมต่ออาจารย์ประจำาและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง
จำานวน	 1,800	 คน	 โดยกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์มีการจัด
กิจกรรมสูงสุด	 8,444	 กิจกรรม	 	 รองลงมากลุ่มสนับสนุน
วชิาการ	4,832	กจิกรรม	และกลุม่สาขาวทิยาศาสตรก์ายภาพ
และชีวภาพ	2,586	กิจกรรม
 1.2 การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม 
  ปี	 2551 มีค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันเป็น
จำานวนเงิน	180.155	ล้านบาท	ต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง	
1,729	 คน	 คิดเป็นสัดส่วน	 104,196.45	 :	 1	 โดยกลุ่ม
สนับสนุนวิชาการ	 มีค่าใช้จ่ายและมูลค่าสถาบันในการ 
ให้บริการสูงสุดเป็นจำานวนเงิน	55.81	ล้านบาท	รองลงมาก
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์เป็นจำานวนเงิน	41.03	ล้านบาท	
และกลุ่ มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชี วภาพ		 
เปน็จำานวนเงนิ	19.62	ลา้นบาท	สำาหรบัป	ี2552	มคีา่ใชจ้า่ย
และมูลค่าของสถาบันเป็นจำานวนเงิน	 125.09	 ล้านบาท	 
ต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง	 1,800	 คน	 คิดเป็นสัดส่วน	
78,255.81	:	1	โดยกลุ่มสนับสนุนวิชาการ	มีค่าใช้จ่ายและ
มูลค่าสถาบันในการให้บริการสูงสุดเป็นจำานวนเงิน	 19.56	
ล้านบาท	รองลงมาเป็นกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์เป็นจำานวน
เงิน	37.35	ล้านบาท	และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ		เป็นจำานวนเงิน	32.75	ล้านบาท
 1.3 การบริการวิชาการผู้ด้อยโอกาส 
	 ปี	 2551	 มีค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่เป็นจำานวนเงิน	
157.62	ล้านบาท	ต่องบดำาเนินการจำานวน	3,599.78	ล้านบาท	
คิดเป็นร้อยละ	 4.38	 โดยกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์	 มีค่าใช้
จา่ยและมลูคา่สถาบนัในการใหบ้รกิารวชิาการผูด้อ้ยโอกาส

สูงสุดเป็นจำานวนเงิน	 110.48	 ล้านบาท	 รองลงมากลุ่ม
สนับสนุนวิชาการเป็นจำานวนเงิน		2.94	ล้านบาท	และกลุ่ม
สาขาวทิยาศาสตรก์ายภาพและชวีภาพ	เปน็จำานวนเงนิ	6.34	
ล้านบาท	 	 	 สำาหรับปี	 2552	 มีค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่เป็น
จำานวนเงิน	 17.62	 ล้านบาท	 ต่องบดำาเนินการจำานวน	
3,480.89	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 0.51	 โดยกลุ่มสาขา
มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์คีา่ใชจ้า่ยและมลูคา่สถาบนั
ในการให้บริการวิชาการ	ผู้ด้อยโอกาสสูงสุดเป็นจำานวนเงิน	
3.49	ล้านบาท	รองลงมากลุ่มสนับสนุนวิชาการเป็นจำานวน
เงิน	 	 2.43	ล้านบาท	และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ	เป็นจำานวนเงิน	2.66	ล้านบาท			

1.�การดำ�เนินการด้านบริการวิชาการ
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 1.4 รายรับสุทธิที่ เกิดจากการจัดกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ 
	 ปี	2551	มีจำานวน	113.80	ล้านบาท	โดยแยกออก
เป็น	2	ส่วน		ส่วนที่	1	จากสถาบันเป็นผู้จัดจำานวน	42.97	
ล้านบาท	 และส่วนที่	 2	 จากงบประมาณภายนอกจำานวน	
70.83	 ล้านบาท	 ต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงจำานวน	 
1,729	คน	คิดเป็นสัดส่วน	65,822.40	 :	1	 โดยกลุ่มสาขา
วิศวกรรมศาสตร์	 มีรายรับในการให้บริการวิชาการ 
สูงสุดจำานวน	 49.42	 ล้านบาท	 รองลงมาเป็นกลุ่ม
วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพจำานวน	17.85	ล้านบาท	
และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นจำานวนเงิน	
15.24	ล้านบาท		สำาหรับปี	2552	มีจำานวน	49.49	ล้านบาท	
โดยแยกออกเป็น	 2	 ส่วน	 	 ส่วนที่	 1	 จากสถาบันเป็นผู้จัด
จำานวน	 31.95	 ล้านบาท	 และส่วนที่	 2	 จากงบประมาณ
ภายนอกจำานวน	17.55	ล้านบาท	ต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
จริงจำานวน	1,800	คน	คิดเป็นสัดส่วน	27,499	:	1	โดยกลุ่ม
วทิยาศาสตรก์ายภาพและชวีภาพ	มรีายรบัในการใหบ้รกิาร
วิชาการสูงสุดเป็นจำานวนเงิน	 16.34	 ล้านบาท	 รองลงมา

เป็นกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์	 จำานวนเงิน	 12.77	 ล้านบาท	
และกลุ่มสนับสนุนวิชาการ	9.09	ล้านบาท		
    1.5 อาจารย์ที่ เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน	 เป็นกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
	 ปี	 2551	 มีจำานวน	 649	 คน	 	 ต่ออาจารย์ประจำา
ทั้งหมดจำานวน	 2,039	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 31.83	 โดย 
กลุม่สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ	มอีาจารยท์ีอ่อกไปใหบ้รกิาร
วิชาการสูงสุดจำานวน	 248	 คน	 รองลงมากลุ่มสาขา
วทิยาศาสตรก์ายภาพและชวีภาพ	จำานวน	138	คนและกลุม่
สาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์	 	 บัญชี	 	 การจัดการ 
การทอ่งเทีย่ว		เศรษฐศาสตร	์จำานวน	86	คน		ขณะทีป่	ี2552	
มีจำานวน	673	คน	ต่ออาจารย์ประจำาท้ังหมดจำานวน	2,128	
คน	 คิดเป็นร้อยละ	 31.6	 โดยกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์	 มี
อาจารย์ที่ออกไปให้บริการวิชาการสูงสุดจำานวน	 153	 คน	
รองลงมากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	
จำานวน	146	คน	และกลุม่สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ	จำานวน	
110	คน				
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    1.6  หน่วยงานบริการวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ
หลายหน่วยงาน	ทั้งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย	
และเป็นหน่วยงานภายในของคณะ/หน่วยงาน	ดังนี้
	 	 1)	 การใหบ้รกิารวชิาการโดยหนว่ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 ศูนย์คอมพิวเตอร์	 	 ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์	สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง	ศูนย์บ่ม
เพาะวสิาหกจิ	สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม		
	 	 2)	 การใหบ้รกิารวชิาการโดยหนว่ยงานภายใน
ของคณะ/หน่วยงาน	ได้แก่	ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร	
เพื่อการส่งออก	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 ศูนย์วิศวกรรม
พลังงาน	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่ง
แวดล้อม	 คณะการจัดการสิ่ งแวดล้อม	 ศูนย์ข้อมูล
ตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้	 คณะวิทยาการจัดการ	 พิพิธภัณฑ์
สถานธรรมชาตวิทิยา	50	พรรษา	สยามบรมราชกมุารี	คณะ
วิทยาศาสตร์	
	 	 3)		การใหบ้รกิารวชิาการดา้นสาธารณสขุ	ไดแ้ก	่
โรงพยาบาลสงขลานครนิทร	์คณะแพทยศาสตร	์โรงพยาบาล
ทันตกรรม	คณะทันตแพทยศาสตร์		ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมและภูมิปัญญาตะวันออก	 คณะพยาบาลศาสตร์		
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน		คณะเภสัชศาสตร์	
 1.7 ขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการกบัหนว่ย
งานภายนอก 
  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรม์โีครงการบรกิาร
วิชาการกับหน่วยงานภายนอกดังนี้
	 	 1)	 ปี	 2552	 มีโครงการบริการวิชาการตาม
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	 รวม	 50	
โครงการ	 งบประมาณ	72.29	ล้านบาท	 โดยได้ดำาเนินการ
จดัทำาขอ้ตกลงความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภายนอก			จำานวน	
7	ฉบับ	ได้แก่	กรมปศุสัตว์	มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ	
ประเทศไทย	เพือ่ดำาเนนิโครงการประเมนิผล	และการพฒันา
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่	จ.ระนองและสงขลา	สำานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 แผนงาน	 การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ	 และข้อมูลสำาหรับ	 SMEs	 กิจกรรมการ
พัฒนาระบบเตือนภัยประจำาปีและรายงานสถานการณ์	
SMEs	 รายสาขา	 	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เรื่อง	 การเป็นเครือข่าย 

ห้องปฏิบัติการกับกรมวิทยาศาสตร์บริการภายใต้โครงการ
ขยายเครอืขา่ยหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ	(ระยะที	่2)			สำานกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร			ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่	11	
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 เพื่อดำาเนินงานโครงการพัฒนา		
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม	 (ระยะที่	 2)	
ธนาคารกสิกรไทยและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	
วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี	เพือ่ดำาเนนิงานโครงการสง่เสรมิการ
จัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	ปี	2552		
	 	 2)	 ปี	 2551	 มีโครงการบริการวิชาการตาม
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	 รวม	 73		
โครงการ	งบประมาณ	127.50	ล้านบาท	โดยได้ดำาเนินการ
จดัทำาขอ้ตกลงความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภายนอก			จำานวน	
9	ฉบับ	 	 ได้แก่	สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม		เพือ่ดำาเนนิโครงการนำารอ่งการสรา้งและพฒันา
ผูป้ระกอบการใหมใ่นหลกัสตูร	SMEs	University	(หลกัสตูร
นอกระบบการศึกษาภาคปกติ)		สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม	เพือ่ดำาเนนิโครงการพฒันาระบบ
เตอืนภยัประจำาป	ีและรายงานสถานการณ์	SMEs	รายสาขา			
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 เพื่อ
ดำาเนินโครงการการทำาการส่ือสารสาธารณะ	(SMEs	Corner)	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 /	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร	์วทิยาเขตภเูกต็	/	สมาคมดำานำา้ทดีเีอ	(ประเทศไทย)	
/	กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่	/	กรมอทุยานแหง่ชาต	ิ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	/	กองเรือภาคที่	3	กองเรือยุทธการ	/
สำานักงานการท่องเที่ยว	และกีฬาจังหวัดภูเก็ต	/สำานักงาน	
โบราณคดี	 กรมศิลปากร	 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภเูกต็	เพือ่ความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการดำานำา้	การกฬีา
ทางนำา้	และการอนรุกัษท์รพัยากรทางทะเลของประเทศไทย		
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
กระทรวงสาธารณสุข	กรมอุตุนิยมวิทยา	ด้านอุตุนิยมวิทยา	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถาบัน
อุดมศึกษา	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า		สำานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ในการ
ดำาเนินกิจกรรม	 เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	
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	 ในปี	 2551	 สำานักงานสถิติแห่งชาติและสำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	ได้จัดทำาผลการสำารวจ
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตและความพึงพอใจต่อบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อสังคมประจำาปี	2551	 เพื่อสำาหรับ
เป็นข้อมูลรายงานผลต่อ	ก.พ.ร.	 สำาหรับผลการสำารวจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 พบว่าในภาพรวมความ 
พงึพอใจตอ่บทบาทของสถาบนัอดุมศกึษาทีม่ตีอ่สงัคมอยูใ่น
ระดับพอใจ	ได้คะแนนเฉลี่ย	4.11	หรือร้อยละ	82.20	โดย
มีประเด็นการประเมิน	3	บทบาท	ประกอบด้วย	
 2.1 บทบาทด้านการตอบสนองความต้องการ
ของสังคม  
	 ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัพอใจมาก	4.23	คะแนน
หรือร้อยละ	 84.60	 โดยประเด็นที่พึงพอใจสูงสุด	 (คะแนน
เฉลี่ย	4.28)	มี	2	ประเด็น	ได้แก่	การสืบสานและทำานุบำารุง

2.�ความพึงพอใจต่อบัณฑิตและความพึงพอใจต่อบทบาทของสถาบัน� �
� อุดมศึกษาที่มีต่อสังคม

ศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณ	ี และการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย
หรือผลงานทางวิชาการ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ 
ท้องถิ่น	
 2.2 บทบาทด้านการชี้นำาสังคม  
	 ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัพอใจ	4.06	คะแนน	หรอื
รอ้ยละ	81.20	โดยประเดน็ทีม่คีวามพงึพอใจสงูสดุ	(คะแนน
เฉลี่ย	4.08)	ได้แก่	การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมและ
ชุมชน
 2.3 บทบาทด้านการเตือนสติสังคม 
	 ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัพอใจ	4.05	คะแนน	หรอื
รอ้ยละ	81.00	โดยประเดน็ทีม่คีวามพงึพอใจสงูสดุ	(คะแนน
เฉลี่ย	4.09)	ได้แก่	การส่งเสริมกระบวนการเพื่อสร้างความ
โปร่งใสและความเป็นธรรมทางการเมือง
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 3.1 โครงการบรกิารวชิาการ ปงีบประมาณ 2551 
  มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการที่สำาคัญ	ดังนี้
	 	 1)		โครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการ
ความรูส้ขุภาวะ	คณะวทิยาการจดัการไดร้บัดำาเนนิงานสรา้ง
เสรมิสขุภาพโครงการระบบออนไลนเ์พือ่การจดัการความรู้
สขุภาวะ	ใหก้บัสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุ
ภาพ	(สสส.)	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งเสรมิสนบัสนนุและ
พัฒนาเครื่องมือยุคดิจิตอลเพื่อการจัดการความรู้ด้านสุข
ภาวะ	 ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายอันได้แก่	 (1)	
บุคลากรด้านสุขภาวะที่เป็นภาคี	สสส.	และ	(2)	ประชาชน
ไทยโดยทัว่ไป		โดยการจดัการและนำาเสนอความรูช้ดัแจง้ใน
รูปแบบข้อความเอกสาร	 factsheet	 สื่อมัลติมีเดีย	 ฐาน
ขอ้มลู	และ	Information	Visualization	โครงการนีม้ผีูช้ว่ย
ศาสตราจารย์	ดร.ธวัชชัย		ปิยะวัฒน์	เป็นหัวหน้าโครงการ	
โดยมีระยะเวลาดำาเนินโครงการ	36	เดือน	เริ่มตั้งแต่วันที่	1	
มิถุนายน	 2551	 ถึงวันที่	 31	 พฤษภาคม	 2554	 ได้รับงบ
ประมาณสนบัสนนุจากสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้ง
เสริมสุขภาพ	(สสส.)	จำานวน	27.46	ล้านบาท
							 	 2)	 โครงการขับเคลื่อนแผนสุขภาพจังหวัด
สงขลาเพือ่การบรูณาการโดยเอาพืน้ทีเ่ปน็ตวัตัง้	พ.ศ.2551-
2553	สถาบนัวจิยัระบบสขุภาพ	ภาคใต	้มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์	 (สวรส.ภาคใต้	 ม.อ.)	 ได้รับการสนับสนุนจาก
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	
ดำาเนินโครงการขับเคล่ือนแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาเพ่ือการ 
บรูณาการโดยเอาพืน้ทีเ่ปน็ตวัตัง้	พ.ศ.2551-2553	มจีงัหวดั
สงขลาเปน็พืน้ทีเ่ปา้หมาย		มภีารกจิหลกัในการผลกัดนัและ
ขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะของ
ภาคประชาชนผา่นแผนสขุภาพ	จงัหวดัสงขลาประกอบดว้ย
ประเด็นเนื้อหา	 บุคลากร	 กลุ่มตัวแทนความคิด	 ตัวแทน
หน่วยงาน	องค์กร	กลุ่มอาชีพที่หลากหลายและครอบคลุม
พื้นที่ระดับจังหวัด	เชื่อมประสานภาคีที่รับงบสนับสนุนจาก	
สสส.	 ได้แก่	 โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่	
โครงการชุมชนเป็นสุข	มาร่วมพัฒนาแผนงานและกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่	 เชื่อมประสานภาครัฐ	 อปท.	 
ภาควชิาการ	ภาคองคก์รทางเศรษฐกจิกบัภาคประชาชนใน

การสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัด	 โครงการนี้มีผู้ช่วย
ศาสตราจารย	์ดร.ภก.พงคเ์ทพ		สธุรีวฒุ	ิเปน็หวัหนา้โครงการ		
มีระยะเวลาดำาเนินการ	25	เดือน	เริ่มตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	
2551	 	 ถึงวันที่	 31	 มีนาคม	 2553	 	 ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก	สสส.	จำานวน	11.50	ล้านบาท
	 	 3)	 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำารวจ
ออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น	ที่ร่องนำ้าปาก
ตะโก	จงัหวดัชมุพร	และทีป่ากรอ่งนำา้คลองจมกูโพรง	จงัหวดั
ชมุพร	คณะวศิวกรรมศาสตร	์ไดร้บัเปน็ทีป่รกึษา	เพือ่ปฏบิตัิ
งานตามโครงการศกึษาความเหมาะสมและสำารวจออกแบบ	
เพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นที่ร่องนำ้าปากตะโก	
จังหวัดชุมพร	 และที่ปากร่องนำ้าคลองจมูกโพรง	 จังหวัด
ชุมพร	 ให้กับกรมการขนส่งทางนำ้าและพาณิชยนาวี	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ	
วศิวกรรมและสิง่แวดลอ้ม	และสำารวจออกแบบเพือ่กอ่สรา้ง
เขื่อนกันทรายและคลื่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอัน
เปน็การบรรเทาความเดอืดรอ้นของชาวบา้นทีใ่ชง้านในการ
สญัจรทางเรอืและจอดเรอื	กอ่ใหเ้กดิความปลอดภยัตอ่ชวีติ
และทรัพย์สินของประชาชน	 ตลอดจนประหยัดค่าใช้จ่าย
ของรัฐและของประชาชน	 เพิ่มรายได้ให้ชาวประมงอย่าง
ยัง่ยนื		รวมทัง้สำารวจและออกแบบรายละเอยีดองคป์ระกอบ
โครงการ	และโครงสรา้งเขือ่นกนัทรายและคลืน่ใหม้ผีลกระ
ทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	 ตลอดจน
ประมาณค่าก่อสร้าง	จัดทำาเอกสารประกวดราคา	แบบราย
ละเอยีด	รายการประกอบแบบ	ขอ้กำาหนดและเอกสารตา่งๆ	
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำาเนินงานขั้นต่อไป	โครงการนี้มีผู้
ชว่ยศาสตราจารยพ์ยอม	รตันมณ	ีเปน็หวัหนา้โครงการ	โดย
มีระยะเวลาดำาเนินการ	 12	 เดือน	 เริ่มตั้งแต่วันที่	 10	
พฤษภาคม	 2551	 ถึง	 10	 พฤษภาคม	 2552	 	 ได้รับงบ
ประมาณสนับสนุนจำานวน	11.01	ล้านบาท	 (จากกรมการ
ขนส่งทางนำ้าและพาณิชยนาวี		ร่องนำ้าปากตะโก	6.97	ล้าน
บาท	และคลื่นปากร่องนำ้าคลองจมูกโพรง	4.04	ล้านบาท)	
	 	 4)	 โครงสรา้งปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝัง่บรเิวณ
บา้นหวัแหลม	(ฝัง่กระโจม)	คณะวศิวกรรมศาสตร	์ไดร้บัเปน็
ทีป่รกึษาเพือ่ปฏบิตังิานโครงสรา้งปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝัง่
บริเวณบ้านหัวแหลม	 (ฝั่งกระโจม)	 หมู่ที่ 	 12	 ตำาบล 

3.�โครงการบริการวิชาการที่สำ�คัญ
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บางมะพร้าว	 อำาเภอหลังสวน	 จังหวัดชุมพร	 ให้กับกรม 
การขนส่งทางนำ้าและพาณิชยนาวี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง	
บรเิวณบา้นหวัแหลม	(ฝัง่กระโจม)	หมู	่12	ตำาบลบางมะพรา้ว	
อำาเภอหลังสวน	จังหวัดชุมพร	และกำาหนดแนวทาง	วิธีการ
ป้องกันและแก้ไขที่	 เหมาะสม	 ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่	
รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการใช้งานของชายหาด	 อีกทั้ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
บริเวณข้างเคียง	 รวมทั้งสำารวจออกแบบรายละเอียด
โครงสร้างเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง	บริเวณบ้านหัวแหลม	
(ฝัง่กระโจม)	รวมทัง้จดัเตรยีมเอกสารประกอบการประกวด
ราคาก่อสร้างโครงสร้างดังกล่าวโครงการนี้มีผู้ช่วยศาสตรา
จารย์พยอม	 รัตนมณี	 เป็นหัวหน้าโครงการ	 โดยมีระยะเวลา
ดำาเนินการ	8	เดือน	เร่ิมต้ังแต่วันท่ี	10	พฤษภาคม	2551–9	
มกราคม	2552	ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการขน
ส่งทางนำ้าและพาณิชยนาวีจำานวน	2.694	ล้านบาท
	 	 5)	 โครงการศึกษาประยุกต์ใช้ตัวแบบหน่วย
สืบสวนอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจรเพื่อนำาไปสู่การ
ปฏิบัติ	(พื้นที่ศึกษา	:	ภาคใต้)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับ
เป็นที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการศึกษาประยุกต์ใช้
ตวัแบบหนว่ยสบืสวนอบุตัเิหตจุากการขนสง่และจราจรเพือ่
นำาไปสู่การปฏิบัติ	 (พื้นที่ศึกษา	 :	ภาคใต้)	 ให้กับสำานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 (สนข.)	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนำาองค์ความรู้	 ตัวแบบและกระบวนการ	
ในการดำาเนนิการของหนว่ยสบืสวนอบุตัเิหตทุีไ่ดจ้ากผลการ
ศึกษามาประยุกต์ใช้ดำาเนินการต่อเนื่อง	 โดยให้มีการ
ปรับปรุงองค์ประกอบของหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุให้เหมาะ
สม	เชน่	บคุลากรในหนว่ย	อปุกรณเ์พิม่เตมิทีจ่ำาเปน็	นำาแบบ
ฟอร์มการจัดเก็บการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจากการขนส่ง
และจราจร	 (Crash	 Investigation	 Report	 Form)	 และ
ระบบฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาในโครงการระยะที่	 1	 มา
พิจารณาทบทวนปัญหา	อุปสรรค	ข้อบกพร่อง	และดำาเนิน
การปรับปรุง	 แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	 สำารวจข้อมูลอุบัติเหตุ
ลักษณะเชิงลึกในพื้นที่ศึกษา	 ซึ่งเป็นการเพิ่มจำานวนข้อมูล	
(Sample	Size)	ให้มากขึ้น	ให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่	
สนข.โดยการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและการ
ทำางานวจิยักบัสถาบนัทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นการสบืสวน
อุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจรในเชิงลึกในต่างประเทศ	

โครงการนี้มี	 ศาสตราจารย์	 ดร.พิชัย	 	 ธานีรณานนท	์ เป็น
หัวหน้าโครงการ	โดยมีระยะเวลาดำาเนินการ	10	เดือน	เริ่ม
ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2551	–	31	มกราคม	2552	ได้รับงบ
ประมาณสนับสนุนจากสำานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร	(สนข.)	จำานวน	2.46	ล้านบาท
 3.2 โครงการบริการวิชาการ  ปีงบประมาณ 2552   
  มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการที่สำาคัญ	ดังนี้
	 	 1)	 โครงการการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซล 
สู่มาตรฐาน	 ปรับปรุงขบวนการผลิตในเฟส	 1	 และเฟส	 3	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 โดยสถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากน้ำามันปาล์มและพืชน้ำามัน	 รับเป็นที่ปรึกษาใน
โครงการการพฒันาการผลติไบโอดเีซลสูม่าตรฐาน	ปรบัปรงุ
ขบวนการผลติในเฟส	1	และเฟส	3	ใหก้บัจงัหวดักระบี่		โดย
ทำาการศกึษาและออกแบบปรบัปรงุขบวนการผลติในเฟส	1	
และเฟส	3	โรงงานตน้แบบการผลติไบโอดเีซลในเชงิพาณชิย์	
ขนาดกำาลังการผลิต	 10,000	 ลิตร/วัน	ณ	 ชุมนุมสหกรณ์ 
ชาวสวนปาล์มนำ้ามันกระบี่	 จำากัด	 ตำาบลคลองยา	 อำาเภอ
อ่าวลึก	 จังหวัดกระบี่	 โครงการนี้มีรองศาสตราจารย์	
ดร.ชาคริต	ทองอุไร	 เป็นหัวหน้าโครงการ	 โดยมีระยะเวลา
ดำาเนินโครงการ	 300	 วัน	 เริ่มตั้งแต่วันที่ 	 9	 มีนาคม	 
2550	–	มกราคม	2553		ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สำานักงานจังหวัดกระบี่	จำานวน	4.76		ล้านบาท
	 	 2)	 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูล	
(GIS-MIS	 Database	 Consolidation)	 และคลังข้อมูล
จังหวัดสงขลา	 (Songkhla	 Data	 Warehouse)	 ศูนย์
คอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้รับเป็นที่
ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบบูรณาการฐาน
ขอ้มลู	(GIS-MIS	Database	Consolidation)	และคลงัขอ้มลู
จังหวัดสงขลา	 (Songkhla	 Data	Warehouse)	 ให้กับ
สำานักงานจังหวัดสงขลา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการบรหิารราชการของจงัหวดัสงขลา	อำานวย
ความสะดวกในการจดัการขอ้มลูของหนว่ยงานตา่งๆ	ภายใน
จังหวัดสงขลา	 โครงการนี้มีผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	
เป็นหัวหน้าโครงการ	 โดยมีระยะเวลาดำาเนินงาน	 180	 วัน	
เริม่ตัง้แตว่นัที	่20	มนีาคม	2552	ไดร้บังบประมาณสนบัสนนุ
จากสำานักงานจังหวัดสงขลา	จำานวน		4.19	ล้านบาท
	 	 3)	 โครงการศึกษาสำารวจข้อมูลด้านการขนส่ง
และจราจรเพื่อจัดทำาแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค	 จังหวัด
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สงขลา		คณะวศิวกรรมศาสตร	์ไดร้บัเปน็ทีป่รกึษาเพือ่ปฏบิตัิ
งานศึกษาสำารวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำา
แผนแม่บทในเมืองภูมิภาค	จังหวัดสงขลา	ให้กับสำานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 (สจร.)	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจร
ในลักษณะของแผนบูรณาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด	 ทั้งทางบก	 ทางนำ้าและทางอากาศ	 เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมในเขตเมือง	 ระหว่างเมืองและภูมิภาคให้มีความ
สะดวก	รวดเรว็	และปลอดภยั	พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
การคมนาคมใหม้คีวามเหมาะสมกับศกัยภาพในการพฒันา
ด้านเศรษฐกจิ	และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	การ
ลงทุน	 และการท่องเที่ยว	 โครงการนี้มีศาสตราจารย์	 ดร.	
พิชัย	ธานีรณานนท์	 เป็นหัวหน้าโครงการ	 โดยมีระยะเวลา
ดำาเนินงาน	 8	 เดือน	 เริ่มตั้งแต่วันที่	 30	 มกราคม	 –	 29	
กันยายน	2552	 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำานักงาน
นโยบายและแผนการขนสง่และจราจร	(สจร.)	จำานวน	2.39	
ล้านบาท
	 	 4)	 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ	
SMEs	คณะวศิวกรรมศาสตร	์ไดร้บัเปน็ทีป่รกึษาเพือ่ดำาเนนิ
โครงการพฒันาประสทิธภิาพการผลติของ	SMEs		ใหก้บักรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ
ปรกึษาแนะนำา	ชว่ยเหลอื	SMEs	ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤต
เศรษฐกิจในประเด็นต่างๆ	 ได้แก่	 การลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน	 การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต	 การลด

ความสูญเปล่า	 ด้านแรงงานและลดความผิดพลาดในการ
บริหารธุรกิจ	 หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิต	การเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงาน	การเพ่ิมความสามารถ
ดา้นโลจสิตกิส	์โครงการนีม้ผีูช้ว่ยศาสตราจารยค์ำารณ	พทิกัษ	์
เป็นหัวหน้าโครงการ	 โดยมีระยะเวลาดำาเนินการ	 4	 เดือน	
เริ่มตั้งแต่วันที่	25	พฤษภาคม	–	24	กันยายน	2552		ได้รับ
งบประมาณสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม	จำานวน	
2	ล้านบาท
	 	 5)	 โครงการแนวทางการสง่เสรมิใหเ้กดิกองทนุ
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	 กรณี
ศึกษาจังหวัดปัตตานี	 ยะลา	 นราธิวาส	 สถาบันวิจัยระบบ
สุขภาพ	 ภาคใต้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 (สวรส. 
ภาคใต้	มอ.)	ได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต	ิ สาขาเขตพื้นที่สงขลา	 ให้ดำาเนินโครงการ
แนวทางการส่งเสริมให้เกิดกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถ่ิน
ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	 กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี	 ยะลา	
นราธวิาส	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาแนวทางการสง่เสรมิ
ใหเ้กดิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพทอ้งถิน่ในพืน้ที	่3	จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้	 และศึกษารูปแบบกิจกรรมของกองทุน 
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้	 โครงการนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ภก.พงค์เทพ	 
สุธีรวุฒิ	เป็นหัวหน้าโครงการ	โดยมีระยะเวลาดำาเนินงาน	9	
เดือน	เริ่มตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2552	–	31	ธันวาคม	2552		
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	สาขาเขตพื้นที่สงขลา	จำานวน	1	ล้านบาท
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การทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม
 
 

            มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินงานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมโดยได้กำาหนดเป้าหมายแผนการดำาเนินงานที่ชัดเจน		มีการ
จัดทำาแผนงานทางด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นแนวทางหลักในการดำาเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	 	 	 และได้
แตง่ตัง้คณะกรรมการขบัเคลือ่นแผนงานทางดา้นวฒันธรรม		เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานเปน็ไปตามแผนทีก่ำาหนดไว	้สรา้งบรรยากาศ		
สร้างแกนนำา	สร้างเครือข่ายและโครงการ/กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยโดยคณะ/หน่วยงาน		เป็นช่องทางให้
นักศึกษาเข้าถึงงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย	 	 โดยมีศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	 	 วิทยาเขตหาดใหญ่		
เปน็หนว่ยงานหลกัในการทีจ่ะขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานทางวฒันธรรมในวทิยาเขตหาดใหญ	่	สถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณิ
วัฒนา		คณะศิลปกรรมศาสตร์		สาขาวิชาศิลปศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์	เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน
วฒันธรรมในวทิยาเขตปตัตาน	ี	โดยสรา้งบคุคลากรทางดา้นวฒันธรรมออกไปสูส่งัคม	ดว้ยกระบวนการเรยีนการสอน	สำาหรบั
การดำาเนินงานทางด้านวัฒนธรรมในแต่ละวิทยาเขต		ดำาเนินการโดยงานกิจการนักศึกษา	วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี		ตรัง	และ
ภเูกต็		ผลการดำาเนนิงานดา้นการทำานบุำารงุวฒันธรรมในรอบป	ี2551-2552	จดัโครงการ/กจิกรรม	2,025	และ	1,362	โครงการ/
กิจกรรม		คิดเป็นร้อยละ	6.83	และ	4.55	ของจำานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ภาคปกติทั้งหมด			ค่าใช้จ่ายและมูลค่าใน
การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมใช้งบประมาณ	30.317	และ	33.887	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.97	และ	0.97	ของงบดำาเนินการ
ของมหาวทิยาลยั	และมผีลงาน/ชิน้งานของการพฒันาองคค์วามรูแ้ละสรา้งมาตรฐานทางดา้นศลิปวฒันธรรม	จำานวน	79	และ	
34	ชิ้น	ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญมีดังนี้
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 1.1 การกำาหนดนโยบาย ที่ชัดเจนปฏิบัติได้	และมี
แผนงานรองรับ	
	 คณะ/หน่วยงานต่างๆ	 ได้ให้ความร่วมมือกับ
มหาวทิยาลยัในการกำาหนดนโยบายการดำาเนนิงานดา้นทำานุ
บำารุงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถปฏิบัติได้และมีแผนงาน
รองรับอย่างชัดเจน	 มีการใช้ข้อมูลออนไลน์ที่คณะ/หน่วย
งานได้รายงานผ่านเว็บไซต์ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน	 โดย
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา		คณะศิลปกรรมศาสตร์	และคณะรัฐศาสตร์		
ไดก้ำาหนดแผนงานรองรบันโยบายทีม่เีปา้หมายชดัเจน	มกีาร
กำาหนดกิจกรรม/โครงการ	 ขั้นตอนการดำาเนินงานที่
สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน
 1.2 การกำาหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็น
ประโยชน ์สอดคลอ้งกบัแผนงาน	และมกีารดำาเนนิกจิกรรม
อย่างต่อเนื่อง	
	 ทุกคณะ/หน่วยงานพยายามที่จะขับเคลื่อนการ
ดำาเนินงานทางด้านทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 อย่าง
จริงจัง	 เพื่อให้งานด้านวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา	 โดยมีคณะ/หน่วยงานที่ได้
ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลการดำาเนินงานอยู่ใน
ระดับดี	 	 มีกิจกรรม/โครงการปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติงาน	
หรอืปฏทินิการดำาเนนิงานโครงการ/กจิกรรมในแตล่ะคณะ/
หน่วยงาน	 ที่มีลักษณะของกิจกรรมที่หลากหลายแตกต่าง
กันออกไปตามความถนัดของคณะ/หน่วยงาน

1.�นโยบายทางด้านการทำ�นุบำ�รุงวัฒนธรรม

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยคณะ/หน่วยงาน	
ได้จัดกิจกรรม/โครงการทางด้านทำานุบำ ารุ งศิลปะ 
และวฒันธรรมโดยคณะบรูณาการเขา้กบัการเรยีนการสอน
ของอาจารยใ์นรายวชิาและการพฒันานกัศกึษา		สว่นหนว่ย
งานจะเนน้การบรูณาการเขา้กบัการบรกิารวชิาการ	และการ
จัดทำากิจกรรม/โครงการทางด้านการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา	 เช่น	 โครงการจากพี่สู่น้อง	 :	 สร้างสรรค์ศิลป์ 
สู่ท้องถิ่น	 	 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์	 	 โครงการนวด 

2.�การบูรณาการงานด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่นๆ�

แผนไทยกบัการอนรุกัษภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่	ของสำานกัสง่เสรมิ
และการศึกษาต่อเนื่อง		โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม	 	 โครงการการ 
ศึกษากับมิติจิตใจของศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ซึ่งบูรณาการเข้ากับการพัฒนานักศึกษา	 	 กิจกรรม	
ม.อ.วิชาการ	 	 โครงการภูมิปัญญาโนราภาคใต้	 :	 เทคนิค 
การแสดงโนราและโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม	 
เป็นต้น
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	 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการดำาเนินงานทางด้าน
วัฒนธรรมอย่างสมำ่าเสมอ	และมีการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดทำากิจกรรม/โครงการทางด้านวัฒนธรรม	 เพิ่มเติม
จากงบประมาณเงนิรายได	้จดักจิกรรมประชมุ	และบรรยาย
เกีย่วกบัการดำาเนนิงานวฒันธรรม	การพฒันางานวฒันธรรม	
และการแลกเปลีย่นมาตรฐานการทำางานดา้นวฒันธรรมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้แก่มหาวิทยาลัยจาก
ประเทศมาเลเซีย	จำานวน	20	 	มหาวิทยาลัย	 (Visit	 from	
Malaysian	Universities	 	 Cultural	 Council	 to	 PSU)				
นอกจากนี้มีการสร้างบรรยากาศด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภายในมหาวิทยาลัย	 	 ได้แก่	 	 โครงการส่งเสริมดนตรีไทย	
โครงการจดัการแสดงโขนพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา	โครงการ

3.�การส่งเสริมการดำ�เนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ
� และนานาชาติ�

โขนสัญจร	 	 การจัดงานประเพณีลอยกระทง	 	 โครงการ 
ไหว้ครูนาฏศิลป์	 	 โครงการทางด้านวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับนโยบายบ่มเพาะคนดีของมหาวิทยาลัย	 	 โครงการการ
ประกวดผ้าไทยในงานสงกรานต์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ		
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	
(UITM)	โครงการแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมระหวา่งสถาบนั
อุดมศึกษาในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	
มาเลเซีย	 และอินโดนีเซีย	 ครั้งที่	 11	 (The	 	 IMT-GT		 
Varsity	Carnival)		โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
และกองกิจการนักศึกษา	 	 	 การจัดทำาฐานข้อมูลด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม		การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรม	ประชุม	เสวนาทางวิชาการ
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	 มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้าง
มาตรฐานของงานด้านวัฒนธรรม	 โดยผู้เชี่ยวชาญและมี
ความเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ	 รวมทั้ง
ดำาเนนิการจดัโครงการสรา้งสรรคผ์ลงานทางดา้นวฒันธรรม		
เชน่	โครงการแลกเปลีย่น	SAT-UMT		ของคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “เทคนิคการ
แสดงหนงัตะลงุในยคุโลกาภวิฒัน”์			ของสถาบนัวฒันธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา	 	 	 โครงการวิจัย	 เรื่อง	 ภูมิไท	 ชุดไทย	
ของศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	 	 จัดทำาผลงาน
สร้างสรรค์ดนตรีประกอบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย

ประกอบการแสดงละครผู้ชนะสิบทิศ	 	 โครงการประกวด
ดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	
สยามบรมราชกุมาร	ี ประเภทวงมโหร	ี ระดับประถมศึกษา
และมธัยมศกึษา	ซึง่เปน็การยกระดบัมาตรฐานในการทำางาน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคของมหาวิทยาลัยอีกทาง
หนึ่ ง 	 นอกจากนี้ มี โ ค ร งการที่ เ ป็ นแนวปฏิบั ติ ที่ ดี 	 
(Good	 Practices)	 ได้แก่	 โครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร	 โดย
สถาบนัวฒันธรรมศกึษากลัยาณวิฒันา		และโครงการพฒันา
นกัศกึษาดว้ยกระบวนการแสดงโขน	โดยศนูยส์ง่เสรมิศลิปะ
และวัฒนธรรม	

4.�การกำ�หนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม

5.�การเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
� และนานาชาติ

	 มหาวิทยาลัยโดยคณะ/หน่วยงาน	 ได้จัดให้มีการ
แสดงศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น	 ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ	พร้อมทั้งได้จัดทำาเอกสารทางวิชาการเพื่อ
การเผยแพร่	 มีความร่วมมือในการให้บริการวิชาการด้าน
ศลิปวฒันธรรมกบัสงัคมในระดบัตา่งๆ		เชน่	การจดัโครงการ
วฒันธรรมสญัจรทีจ่งัหวดัภเูกต็		การเผยแพรข่อ้มลูดา้นศลิป
วัฒนธรรมผ่านรายการโทรทัศน์	 ในรายการ	 “สานใจ	
ไทยร่มเย็น”	 ทางช่อง	 7	 ช่อง	 5	 และทางทรูวิชั่น	 ช่อง	
MCOT2	รายการพนัแสงรุง้	ทางสถานไีทย	PBS	และเอกสาร
แสดงในงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษาในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ	ณ	ประเทศมาเลเซีย			
โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม		
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 6.1  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบ 
องค์รวม ด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม	
	 ดำาเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	
และสถาบันสันติศึกษา	 โครงการนี้ได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในว่าเป็นโครงการที่มี
แนวปฏิบัติที่ดี		(Best		Practices)	ก่อให้เกิดระบบคุณค่า
หรอืคา่นยิมทีน่บัถอืความดงีามและคณุธรรมจรยิธรรม	มรีปู
แบบการดำาเนินกิจกรรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย
กระบวนการศิลปะท่ีหลากหลายและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
กลุ่มเพื่อนำาไปสู่การรับรู้และการแสดงออกของตัวตน	(self		
expression)	การเหน็และรูจ้กัตวัตน/การรูเ้ทา่ทนัความรูส้กึ
นึกคิดของตนเอง	(self	awakening)	ความรู้สึกตัว	การต่ืนรู้	
(self	awareness)	เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง	โดย
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาทั่วไปที่มีความสนใจและ
นักศึกษากลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ	จำานวน		50		คนต่อการ
จัดโครงการ	1	ครั้ง	

 6.2 โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 
  ดำาเนินการโดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยา
ณิวัฒนาโครงการนี้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน	 ว่าเป็นโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี		
(Best	 	 Practices)	 มีการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
ประจำาปีติดต่อกันกว่า	 17	 ปี	 ในรูปของการจัดแสดง
นทิรรศการ	การสาธติหตัถกรรมพืน้บา้น	การแสดงนาฏศลิป์
และดนตร	ีเพือ่เปดิโอกาสใหผู้ม้คีวามสามารถดา้นวฒันธรรม
นำาเสนอผลงานแก่สังคม	 	 ออกร้านจำาหน่ายสินค้า
อุตสาหกรรม	สินค้าอุปโภคบริโภค	เป็นต้น	
 6.3 โขนสงขลานครินทร์ 
	 มหาวทิยาลยัใหค้วามสำาคญักบัภารกจิทางดา้นการ
ทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูป
ธรรม	 โดยเฉพาะการแสดงโขนที่เป็นศิลปะชั้นสูงของชาติ	
เริ่มมีการฝึกซ้อมและจัดแสดงให้กับนักศึกษาตั้งแต่ป	ี พ.ศ.	
2528	และได้จัดการแสดงอย่างต่อเนื่องทั้งในมหาวิทยาลัย
และภายนอก	จนในปี	พ.ศ.	2549	ทางศูนย์ส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย	 พูน
พิพัฒน์	 จัดการแสดงขึ้นในวิทยาเขตหาดใหญ่	 ซึ่งนักศึกษา
ของทัง้สองวทิยาเขตแสดงรว่มกนั	และไดด้ำาเนนิการฝกึซอ้ม
และจดัการแสดงอยา่งตอ่เนือ่งจนถงึปจัจบุนั	มกีารขยายตอ่
ไปยังวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตตรัง	 ปัจจุบันมี
นกัศกึษามาเขา้รว่มการแสดงโขนเกอืบทกุคณะในวทิยาเขต
หาดใหญ่	 ซึ่งนักศึกษาจะมาร่วมฝึกซ้อมกันใน	 วันจันทร์	 –
พฤหัสบดี	เวลา	19.00	–	21.00	น.	ของทุกวัน	โดยวิทยากร
ของศนูยเ์ปน็ผูส้อนและจดัการการแสดงโขนขึน้ประจำาทกุป	ี
และไดส้รา้งเครอืขา่ยไปยงัวทิยาเขตตา่งๆ	โดยจดัทำาเปน็โขน
สหวิทยาเขต	 สร้างเครือข่ายไปยังวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	 
จัดโขนสัญจรทุกปีและใช้นักศึกษาของวิทยาเขตสุราษฎร์ 
เข้าร่วมแสดง	ขณะนี้กำาลังขยายไปยังวิทยาเขตตรัง	
 6.4 โครงการเปิดพื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรม 
ตันหยงบุหงา อุทยานศิลปวัฒนธรรมมลายูปาตานี 
	 มลูนธิเิอเซยี	ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุและมอบหมายให้
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์	
วทิยาเขตปตัตานี	เปน็เจา้ภาพในการจดังาน	โดยโครงการนี้
ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์และมูลนิธิ

6.�ผลงานเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
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เอเชีย	 (Asia	 Foundation)	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		สำานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี	 	 สภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี	
มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้	 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ	
ศูนย์พิทักษ์วัฒนธรรมภาคใต้เพื่อประชาธิปไตย	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	เครือข่ายอาสาสมัครสื่อสันติภาพชายแดน
ใต	้และชมรมศลิปวฒันธรรมมาลายปูระเทศไทย	กำาหนดการ
จัดงาน	25-27	มิถุนายน	พ.ศ.2553	โดยมีกิจกรรมดังนี้	
	 	 1)		งานวิชาการ	 โดยการรวบรวม	 คัดเลือก	 
และพิจารณา	 ผลงานวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ชาติพันธุ์มลายูปาตานี	 ภาษาและวรรณกรรมมลายูปาตานี	
วัฒนธรรมการศึกษามลายูปาตานี	 วิถีชีวิตและศิลปะการ
แสดง	 สุนทรียภาพและศิลปะร่วมสมัย	 มีผลงานรวมทั้งสิ้น	
15	บทความ	โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์	
และเจ้าของผลงานจะได้นำาเสนอบทความบนเวทีวิชาการ
	 	 2)		งานนทิรรศการศลิปะและการแสดงพืน้บา้น
ชาวมลายู-ปาตานี	 จัดสร้างซุ้มนิทรรศการต่างๆ	 เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมมลายูดั้งเดิม	 และตั้งเวทีสำาหรับการแสดง
ศลิปะการละเลน่เตม็รปูแบบ	เพือ่ใหผู้ม้ารว่มงานไดร้บัความ

รู้และสัมผัสกับความงดงามโดยตรงจากศิลปินชาวบ้านที่
ดำารงชีวิตอยู่คู่มากับศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้นมาช้านาน	
นิทรรศการศิลปะ	ประกอบด้วย	ซุ้มลิเกฮูลู	วายากูเละ	โนราห์	
สีละ	มะโย่ง	กรงนก	ทอผ้า	ย้อมผ้า	วรรณกรรม	วัฒนธรรม
การเรียนรู้		กริช	โต๊ะบีแด	การแพทย์พื้นบ้าน	การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม	เรือกอและ	และการจัดแสดงบนเวที
 6.5 ศิลปะมวยไชยาและลิเกป่า 
	 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน	ี
ได้จัดทำาโครงการ	“สืบสานศิลปวัฒนธรรม	ม.อ.	สู่ชุมชน”	
ขึ้นเป็นประจำาทุกปี	ณ	เวทีลานถนนคนเดิน	บริเวณสะพาน
นริศ	 อ.เมือง	 จ.สุราษฎร์ธานี	 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ของไทยและของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	และสอดแทรกความ
รู้ทางวิชาการ	 ผ่านการแสดง	 การสาธิต	 และการบรรยาย	
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	 สร้างความตระหนัก	 และการเล็ง
เห็นคุณค่าในเรื่องดังกล่าว	ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชน
จะได้ร่วมกันสืบทอด	 สืบสานไปยังกลุ่มชนรุ่นหลังต่อไป	
สำาหรับปี	2552	ได้นำาศิลปะมวยไทยไชยาและลิเกป่า	มานำา
เสนอถ่ายทอด	เพื่อสร้างกระแสการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
สู่ ชุมชน	 โดยได้รับ เกียรติจากผู้ ว่ าราชการจั งหวัด
สุราษฎร์ธานีกล่าวเปิดงาน	 กิจกรรมภายในงานมีการ
บรรยายพรอ้มสาธติการรำามวยไทยไชยาในทา่ทางตา่งๆ	โดย
ครูแปรง	 ผู้ก่อตั้งมูลนิธิมวยไทยไชยาและการฉายวิดิทัศน์
แนะนำาประวัติของมวยไชยา	
 6.6 งานสานสัมพันธ์สืบศิลป์ถิ่นปักษ์ใต้ 
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตภูเก็ต	 
รวมพลงันกัศกึษา	ม.อ.	ทัง้	5	วทิยาเขต	จดักจิกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม	 ครั้งที่	 3	 “สานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม	 
สบืศลิปถ์ิน่ปกัษใ์ต”้	ณ	ศนูยก์ารคา้จงัซลีอน	ปา่ตอง	จงัหวดั
ภูเก็ต	 เพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยที่เน้นกิจกรรมด้าน
การทำานบุำารงุศลิปะและวฒันธรรมไทย	เริม่ดำาเนนิการตัง้แต่
ปี	 2552	มีจุดมุ่งหมาย	 เพื่อการอนุรักษ์	 ส่งเสริม	 เผยแพร่	
และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียม
ประเพณไีทย	และเปน็การปลกูฝงัคา่นยิมใหมใ่หแ้กน่กัศกึษา
และกระตุ้นให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย	 โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	เช่น	ศูนย์การค้าจังซีลอน	
ให้การเอื้อเฟื้อด้านสถานที่	โรงแรมในบริเวณป่าตองได้ช่วย
ประชาสมัพนัธใ์หน้กัทอ่งเทีย่วไดท้ราบ	ทีส่ำาคญัคอืความรว่ม
มือร่วมใจของนักแสดงจากทั้ง	5	วิทยาเขต	ชมรมดนตรีไทย	
ชมรมคนสร้างภาพ	 บุคลากรกลุ่มงานสนับสนุนงานกิจการ
นักศึกษา	และนักศึกษาจากวิทยาเขตภูเก็ตทุกคน
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104  6.7  โครงการนาฏยรสบทละคร ครั้งที่ ๒ 
	 จดัโดยฝา่ยสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม	สโมสรนกัศกึษา
คณะแพทยศาสตร	์มกีลุม่เปา้หมายเปน็นกัเรยีนจากโรงเรยีน
มธัยมในจงัหวดัสงขลา	อาจารย	์และนกัศกึษามหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์	 รวมทั้งประชาชนที่สนใจ	 	 โดยรูปแบบ
กิจกรรมแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	ส่วนที่	1	บอร์ดนิทรรศการ	10	
บอรด์	โดยจดัแสดงทีใ่ตห้อ้งประชมุทองจนัทร	์หงศล์ดารมภ	์
ได้แก่	บอร์ดพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับงานด้านการแสดง		
บอร์ดโขน	 	 บอร์ดละครเพลง	 บอร์ดเพลงทรงเครื่อง	 และ
บอร์ดฝึกซ้อมการแสดง	ส่วนที่	2	จัดการแสดงในรูปแบบที่

เป็นเอกลักษณ์และสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทย	มีทั้งหมด	
3	ชุดการแสดง	คือ	 	การแสดงโขน	ตอน	ถวายพล	ยกรบ	 
อันเป็นวิถีชีวิตของกลุ่มคนชั้นสูงในราชสำานัก	 เห็นความ
สัมพันธ์ของเจ้านายกับไพร่ฟ้า		การแสดงละครเพลง	เรื่อง	
กามนิต	วาสิฏฐี	อันเป็นละครที่สะท้อนให้เห็นถึงการหลอม
รวมของวฒันธรรมระหวา่งวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมตา่ง
ชาติอย่างเหมาะสมลงตัว	 และการแสดงเพลงทรงเครื่อง	
เรื่อง	 ขุนช้างขุนแผน	 ตอน	 วันทองหึง	 อันบ่งบอกความ
สัมพันธ์ของคนในครอบครัวและการประนีประนอม
ปรองดองกัน
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ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
กับสังคมและชุมชนภาคใต้ 
1.� การส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์�� 107�
2.�� บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการมีส่วนร่วมแก้ปัญหา
� สามจังหวัดชายแดนใต้�� 109� �
3.�� การจัดกิจกรรม/โครงการที่สำ�คัญ� 112
 3.1  โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ชุมชนพหุวัฒนธรรม   
 3.2 ศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่     
 3.3 สถาบันสันติศึกษา  
 3.4 การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ที่วิทยาเขตปัตตานี 
 3.5 การสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านระบบ E-learning  
 3.6  แผนการวิจัยปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้
  



ความสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยกับ
สังคมและชุมชนภาคใต ้

 

	 มหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามสำาคญักบัการสรา้งความสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยักบัสงัคมและชมุชนภาคใต	้	และไดก้ำาหนด
พนัธกจิ	เปา้ประสงค	์กลยทุธเ์พือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัสงัคมภาคใตไ้วใ้นนโยบายและแผนพฒันามหาวทิยาลยัในชว่ง
ปี	พ.ศ.	2550-2554	เป็นมหาวิทยาลัยที่เอื้ออาทรต่อการพัฒนาชุมชน	(university-community	engagement)	โดยการ
สร้างศักยภาพของชุมชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง	 (nurturing	 community)	 มีความยั่งยืน	 ผ่านกระบวนการสอน	 บริการ
วิชาการ	และการวิจัย	 โดยใช้แนวทางสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต	ร่วมมือกับชุมชนและ
ท้องถิ่น	บนฐานของความเข้าใจอันดีต่อกัน	ให้บริการวิชาการต่อชุมชน	โดยชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความต้องการ	เพื่อให้เกิด
การพฒันาทีย่ัง่ยนื	และการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลทีม่คีณุภาพตอ่ชมุชน	วธิกีารดำาเนนิงานเนน้การใหค้วามรว่มมอืกบัจงัหวดั
ในเขตที่ตั้งของวิทยาเขต		การให้ความช่วยเหลือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น	ความเชื่อมโยงกับโรงเรียน	ความเชื่อมโยงกับภาค
อุตสาหกรรม	การเข้ามีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาในเขต	3	จังหวัดชายแดนที่กำาลังมีความไม่สงบ	การวิจัยปัญหาท้องถิ่น
และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีชุมชนร่วมวิจัย	กระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับภูมิภาค	เคารพในความต่างวัฒนธรรม
ของชุมชนและความเท่าเทียมกันทุกชั้นของสังคม	(social	inclusion)	การดูแลเยาวชน	ultra-poor	(โครงการต้นกล้าสงขลา
นครนิทร)์	โครงการบณัฑติอาสา	การนำาผลงานวจิยัไปสูก่ารเพิม่รายไดใ้หก้บัชมุชน	การมหีนว่ยงาน	onestop	service	สำาหรบั
การบริการวิชาการภายนอก	การกลมกลืนมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยแท้จริง	ให้ชุมชนรู้สึกว่าสามารถพึ่งพา
มหาวิทยาลัยได้และเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยเป็นที่คาดหวังของเขาได้	ในรอบปี	2551-2552	มีผลการดำาเนินการดังนี้
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	 จากปรัชญาและทิศทางของมหาวิทยาลัยในระยะ
ยาว	 มุ่งพัฒนา	 “แก่นใน”	 คือจิตใจของบัณฑิตให้มีความ
เข้าใจเพื่อนมนุษย์	 เพราะเชื่อว่าสถาบันการศึกษาที่มี
วิทยาการอันยิ่งใหญ่	 เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่ได้จาการวิจัย	
จะพฒันาไดย้ัง่ยนืกต็อ้งจากการทีม่บีคุลากรและบณัฑติทีม่ี
จิตใจที่ดี	 มหาวิทยาลัยจะเป็นแหล่งรวมนักปราชญ์	 สร้าง
ชุมชนให้มีปัญญา	 เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 และมีความ
แขง็แกรง่ในสาขาทีเ่ปน็ความตอ้งการและตามนโยบายของ
รัฐ	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร	์ทีม่นีายสมพร	ใชบ้างยาง	เปน็ประธาน	และมผีูท้รง
คุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ	 เป็นคณะกรรมการร่วม	 และ
ได้มีการเสนอความเห็นในการทำาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในหลายส่วน	ดังนี้	
	 1.1	 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาจุดเด่นตามศักยภาพ
ของตนเอง	 มากกว่าจะต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	
เพราะนโยบายในการพัฒนาประเทศเขียนขึ้นโดยมีปัจจัย
ประกอบหลายอย่าง	 ควรนำาผลการวิจัยไปสู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างแท้จริงหรือนำาการวิจัย	 “จากหิ้งสู่ห้าง”	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งให้ชุมชนภาคใต้ได้เห็นความเข้มแข็ง	
	 1.2	 ควรเชือ่มโยงการพฒันาทางวชิาการไปสูค่รใูน
โรงเรียนมัธยมให้เกิดความเข้มแข็งตามไปด้วย	

	 1.3	 ผลงานวิจัยที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นการ
เอื้อความรู้ให้กับต่างชาติมากกว่าคนไทยด้วยกัน	
	 1.4		 ไมค่วรนำามหาวทิยาลยัเขา้ไปสูก่ระแสแหง่การ
แข่งขันกับสถาบันอื่นในสิ่งที่ซำ้าซ้อนกัน	แต่ต้องสร้างสิ่งใหม่
ที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเอง	 หลายมหาวิทยาลัยจาก
ส่วนกลางและภูมิภาคอื่น	 ได้ลงมาทำาวิจัยในเรื่องของยาง	
ปาล์ม	 และพลังงาน	 ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของภาคใต้โดย
เฉพาะ	และมหีลายหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาภาค
ใตต้อ้งการรว่มทำาวจิยักบันกัวชิาการมหาวทิยาลยั	เชน่	เรือ่ง
เกี่ยวกับทะเลสาบสงขลาที่เป็นที่รวมของ	6	ลุ่มนำ้าย่อย	ดัง
นั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรใช้โอกาสที่เป็นจุดแข็ง
ในการทำาวิจัยในเรื่องของภาคใต้	
	 1.5	 ควรมกีารบรูณาการงานวจิยัโดยดงึสถาบนัการ
ศึกษาในภาคใต้อื่นๆ	เข้าร่วม	
	 1.6	 ตอ้งมแีรงจงูใจทีด่แีละชดัเจน	เชน่	เรือ่งของทนุ	
ค่าตอบแทนงานวิจัย	 มีการส่งเสริมความก้าวหน้าของนัก
วิชาการเพื่อดึงดูดอาจารย์ไม่ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่น		
	 1.7	 การศึกษาต่อเนื่องกำาลังเป็นที่ต้องการของ
คนในบางอาชพีทีต่อ้งการพฒันาความรู	้และเพิม่วฒุทิางการ
ศึกษา	 เช่น	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการความรู้
ด้านกฎหมาย	สิ่งแวดล้อม	การจัดการกรณีพิพาทแต่ต้องมี

1.�การส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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การทำาการตลาดที่ดีเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
	 1.8	 มหาวิทยาลัยมีหลากหลายสาขาวิชาที่สนอง
กับการแก้ปัญหาท้องถิ่น	
	 แตส่ิง่หนึง่ทีย่งัเปน็จดุออ่นในการเขา้ถงึชมุชนคอืการ
สื่อสาร	 เนื่องจากอาจารย์ผู้มีความรู้ทางวิชาการบางคนจะ
ไม่สามารถสื่อความเข้าใจกับระดับชาวบ้านได้	
	 1.9	 มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาของภูมิภาคอาเซียน	
	 มีการช่วยเหลือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศเพือ่นบา้นในสาขาทีเ่รามคีวามพรอ้ม	ควรเพิม่ความ
ร่วมมือกับต่างชาติ	 ทั้งการรับนักศึกษาและการเชื่อมโยง
เครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ	
	 1.10	 การทำาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	 ควรมีการ
เชื่อมโยงกับองค์กรภายนอก	
	 ควรมีการเชิญหน่วยงานในท้องถิ่นมาพูดคุยเพื่อ
กำาหนดทศิทางการพฒันารว่มกนั	ควรมองประโยชนข์องทัง้
ภาคใต้ไม่เน้นเฉพาะจังหวัดที่เป็นตั้งมหาวิทยาลัย	
	 ซึง่คณะกรรมการไดเ้หน็ชอบในหลกัการ	การพฒันา
ระยะยาวของมหาวิทยาลัย	 โดยเน้นให้นำาแผนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างแท้จริง	เป็นผู้นำาทางวิชาการในภาคใต้	มีข้อมูล
ทีต่อบโจทยว์จิยัในภาคใตไ้ดท้ัง้หมด	เพือ่ชว่ยพฒันาทอ้งถิน่
ให้เข้มแข็ง	 โดยเป็นการแข่งกับตนเอง	 ไม่ต้องมุ่งแข่งขันกับ
สถาบันอื่น
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	 2.1	มหาวทิยาลยัมนีโยบายสงัคมพหวุฒันธรรม	การ
อยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง	 อย่างเสมอภาคและ
เคารพซึ่งกันและกัน	 เข้าใจซึ่งกันและกัน	 นโยบายนี้ได้ถูก
ถ่ายทอดให้กับองค์การนักศึกษา	 สภานักศึกษา	 และผู้นำา
นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว	 และดำาเนินการอย่างต่อ
เนื่อง	เพื่อให้	ม.อ.เป็นต้นแบบของสังคมพหุวัฒนธรรมให้ได้
และเพื่อการนำาไปสู่การประยุกต์ใช้กับสังคมภายนอกได้	
	 2.2	 นกัวชิาการของมหาวทิยาลยั	ไดร้บัการยอมรบั
จากสงัคมระดบัประเทศและตา่งประเทศมากโดยเฉพาะนกั
วิชาการจากคณะรัฐศาสตร์	 และคณะศึกษาศาสตร์	 ได้รับ
เชิญไปบรรยายในแวดวงต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ข้อมูลและ 
ผลการศกึษาจากวทิยาเขตปตัตานี	ใชเ้ปน็ทีอ่า้งองิระดบัชาติ	
เช่น	 นักวิชาการของมหาวิทยาลัยจากคณะรัฐศาสตร์	 ได้
ประมวลองค์ความรู้ในประเด็นของความขัดแย้ง	โดยจัดทำา
เปน็สมดุปกขาว	นำาเสนอรฐับาล	พล.อ.สรุยทุธ	์จลุานนท	์ใน
เรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
	 2.3	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 	 ด้วยความ
สามารถของคณะแพทยศาสตร์ทุกวันนี้เป็นสถานที่ดูแลคน
เจบ็จากความไมส่งบ	บคุลากรโรงพยาบาลปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ย

2.�บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการมีส่วนร่วมแก้ปัญหา�
� สามจังหวัดชายแดนใต้�

หวัใจทีเ่ปีย่มลน้ดว้ยความเมตตา	จนทำาใหโ้รงพยาบาล	ม.อ.	
เป็นที่ยอมรับนับถือและรู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทย	
ชว่งทีม่เีหตกุารณห์นกั	ทมีงานของโรงพยาบาลทำางานตลอด	
24	ชั่วโมง		ภายหลังมหาวิทยาลัยได้เพิ่มงบประมาณ	และ
เตรียมความพร้อมการรองรับคนไข้อุบัติ เหตุ 	 ด้วย 
งบประมาณเครื่องมือแพทย์กว่า	500	ล้านบาท	และกำาลัง
กอ่สรา้งอาคารฉกุเฉนิมลูคา่ประมาณ	750	ลา้นบาทอกีหนึง่
อาคาร
	 2.4	 มหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลายหลักสูตรที่
รองรับความต้องการของชุมชนในพื้นที	่ เช่น	 สาขาอิสลาม
ศึกษา	 สาขากฏหมายอิสลาม	 สาขาครุอิสลาม	 สาขา
เศรษฐศาสตรอ์สิลาม	สาขาการจดัการอสิลาม	สาขามาลายู
ศกึษา	สาขาภาษามาลาย	ูสาขาภาษาอาหรบั	สาขารฐัศาสตร์
ทีเ่ปดิสอนทีป่ตัตาน	ีจะเนน้การปกครองสงัคมพหวุฒันธรรม	
รัฐศาสตร์ข้ามแดน	เป็นต้น	สาขาเหล่านี้เป็นความต้องการ
ของชุมชน	ในการที่จะจรรโลงอัตลักษณ์ของชุมชน
	 	 2.5	 ในการดำาเนินการเชิงโครงสร้างการบริหาร
มหาวิทยาลัยกำาลังจะพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ	 สาม
จังหวัดให้เข้มข้นมากขึ้น	และได้จัดตั้งเป็น	Center	for	the	
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Study	of	Conflict	and	Cultural	Diversity	in	Southern	
Thailand	 (ศูนย์ศึกษาความขัดแย้งและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคใต้)	 เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
อยา่งยัง่ยนื	มสีถาบนัสนัตศิกึษาทีจ่ะสรา้งบคุคลากรทางดา้น
การจัดการความขัดแย้ง	 และมีสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา	 เพื่อศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อนัจะนำาไปปรบัใชใ้นการอยูร่ว่มกนัของสงัคมพหวุฒันธรรม
อยา่งสนัตสิขุ	และอกีหนว่ยงานหนึง่ทีม่หาวทิยาลยัจดัตัง้ขึน้
คือศูนย์ประสานงานการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้	 ที่
วิทยาเขตปัตตานี	 ซึ่งทำาหน้าที่ประสานงานการทำางานของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กับมหาวิทยาลัยอื่นใน
ประเทศไทยภายใต้ปฏิญญาหาดใหญ่	และ	ศอ.บต.
	 2.6	 มหาวทิยาลยัโดยคณะ/หนว่ยงานตา่งๆ	รบัการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ	 ได้แก่	 1)	 ร่วมมือกับคณะ
แพทยศาสตร์	และสวรส.ภาคใต้	รับบุคลากรทางการแพทย์
ที่จบจากตะวันออกกลางมาอบรมเพื่อสอบใบประกอบ
วชิาชพี		2)	รว่มมอืกบัคณะศกึษาศาสตรน์ำาอสุตาซทีจ่บจาก
ตะวนัออกกลางมาอบรมในหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี

ครู	 และการจัดหลักสูตรอบรมครูตาดีกา	 การจัดอบรม 
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 และการจัด
อบรมผู้บริหารมัสยิด	โดยมีเป้าหมายโครงการจำานวน	1,250	คน
	 2.7	 การให้นักศึกษาทำากิจกรรมร่วม	 เช่น	 การนำา
เยาวชนจากพื้นที่ มาติ ว เข้ม เพื่ อ เตรียมตัวสอบเข้ า
มหาวิทยาลัย	 หลายคณะนำาเยาวชนมาเข้าค่ายดนตรีและ
ศิลปะ	เป็นต้น	
	 2.8	 คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	
ผลิตแพทย์ให้กับสามจังหวัดภาคใต้	 (ปัตตานี	 ยะลา	
นราธิวาส)	ปีละ	30	คน	
	 2.9	 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนจำานวน	 10	 ทุน
ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 เพื่อไปเรียนที่
มหาวิทยาลัย	อัล-อัซฮาร์	ประเทศอียิปต์เป็นเวลา	1	ปี	และ
โอนหนว่ยกติกลบัมายงัมหาวทิยาลยั	(วทิยาลยัอสิลามศกึษา
ส่งรุ่นแรกไปเรียนที่ประเทศอินโดนีเซีย	 จากการติดต่อ 
เปิดโอกาสให้ก่อน)
	 2.10	 มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	ผลิตส่ือการสอน	

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำ ป

ี 2
55

1-
25

52
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

สง
ขล

าน
คร

ินท
ร์

110



E-learning	สอนวิชาสามัญ	เช่น	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	
ชวีวทิยา	ภาษาองักฤษ	ภาษาไทยใหแ้กน่กัเรยีนในพืน้ทีเ่สีย่ง
ภัย	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถสอบแข่งขัน
เขา้มหาวทิยาลยั	เพือ่ชดเชยกบัเวลาเรยีนของนกัเรยีนที่	ขาด
หายไปเนื่องจากโรงเรียนต้องปิดเรียนเป็นช่วงๆ	 แล้วแต่
เหตกุารณไ์มส่งบ	และชดเชยกบัการทีค่ณุครจูำานวนมากยา้ย
ออกจากพื้นที่	ได้รับทราบว่าเป็นที่นิยมของนักเรียนมาก
	 2.11	จัดทำาแผนพัฒนาขยายวิทยาเขตปัตตานี	เพื่อ
ให้เยาวชนในพื้นที่	 มีโอกาสและทางเลือกในการเรียนใน
มหาวทิยาลยัมากขึน้	โดยการเปดิคณะใหม่	และเปน็สาขาที่
สังคมมีความต้องการสูง	 ได้แก่	 คณะเภสัชศาสตร์	 คณะ
พยาบาลศาสตร	์คณะหรอืสาขาเทคโนโลยอีาหาร	และสาขา
วิศวกรรมศาสตร์	 ซึ่งแผนพัฒนานี้	 ศอ.บต.ได้นำาเสนอคณะ
รัฐมนตรีและอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	 2.12	มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการจัดการ 
คัดเลือกนักเรียนในพื้นที่	 เข้ารับทุนจำานวนปีละกว่า	1,000	
ทนุที	่สกอ.	และมหาวทิยาลยัตา่งๆ	รว่มกนัสนบัสนนุทนุเพือ่
เรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ	ในประเทศไทย
	 2.13	คณะศกึษาศาสตรร์ว่มกบักระทรวงศกึษาธกิาร	
จัดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	 ให้แก่ครู
อาชีวศึกษาในพื้นที่
	 2.14	การสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ
ในการดำาเนินการหลักสูตรอบรมผู้ช่วยพยาบาล	 เพื่อเพิ่ม
โอกาสของคนในพื้นที่ในการทำางานทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ	 เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอิสลามศึกษา	
คณะพยาบาลศาสตร์	 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ยะลา
	 2.15	วิทยาลัยอิสลามศึกษาจัดอบรมบัณฑิต 
ว่างงาน	เพื่อเตรียมความพร้อมในการหางานทำาในประเทศ
และประเทศในตะวันออกกลาง
	 2.16	สถาบนัสนัตศิกึษาไดร้วบรวมองคค์วามรูใ้นแง่
มุมต่างๆ	 เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้	 และจัดพิมพ์เป็น
หนงัสอืชือ่	“นอกนยิามความเปน็ไทย	ไทย-ปตัตาน:ี	เมือ่เรา
ไม่อาจอยู่ร่วมและแบ่งแยกจากกันได้”	 ขณะนี้ได้วางตาม
ร้านหนังสือแล้ว
	 2.17	สมาคมรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตรภ์าค
ใต้	ซึ่งมีคณะวิทยาการจัดการ	และคณะรัฐศาสตร์	เข้าร่วม
อย่างแข็งขัน	 จัดประชุมวิชาการทุกปีในเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
การสรา้งสนัตสิขุชายแดนใต	้เชน่	ในป	ี2548	จดัประชมุภาย

ใต้หัวข้อเรื่อง	 “การสร้างความสมานฉันท์และร่วมกันฟื้นฟู
ท้องถิ่นภาคใต้”	เป็นต้น
	 2.18	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้มีส่วน 
ในการให้ความสนับสนุนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์	ให้มีศักยภาพในการดูแลระบบการศึกษาในพื้นที่	
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์โดยตรงในการสร้างสันติสุข	 ด้วยการที่
คณะแพทยศาสตรร์บัดแูลนกัศกึษาแพทยข์องมหาวทิยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์	 คณะหลายคณะของมหาวิทยาลัย
กำาลังร่วมพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์	 พยาบาลศาสตร์	
วิศวกรรมศาสตร์	ศิลปศาสตร์	ให้แก่มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์
	 2.19	 สำานักวิทยบริการ	 ที่วิทยาเขตปัตตานีได้ 
ติดตามข่าวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์จังหวัดชายแดนใต้มา 
ตลอดและนำาข่าวเหล่านั้นทำาเป็น	 collection	 ขณะนี้มี
จำานวนกวา่	70,000	ขา่ว	สามารถคน้หาเหตกุารณไ์ดท้กุเวลา	 
collection	นีก้จ็ะเปน็ฐานขอ้มลูขา่วทีส่ำาคญัใหน้กัวชิาการ
ได้ศึกษา
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	 เพื่อเสริมสร้างความใกล้ชิดชุมชน	 มหาวิทยาลัยได้
จดักจิกรรม/โครงการ	โดยจดัตัง้ศนูย	์สถาบนั	และหนว่ยงาน
ระดบัคณะ	โดยการจดัโครงการทางการศกึษาใหช้มุชน	ดงันี	้
 3 .1 โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ชุมชนพหุ
วัฒนธรรม  เป็นการสานสัมพันธ์สังคมพหุวัฒนธรรม	
 โดยการนำางานวิจัยประยุกต์มาใช้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาหรือสร้างแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติใน
ชุมชนหรือสถานที่อื่นๆ	 ซึ่งมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน
ทั้งข้อมูลพื้นฐานของประชากร	ประวัติศาสตร์ชุมชน	ความ
เป็นมา	 วัฒนธรรมชุมชนและวิถีชีวิตอย่างรอบด้านและ
ชัดเจน	จึงจะแก้ไขปัญหาและร่วมกำาหนดวิธีการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข		โดยดำาเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้
	 	 1)	 การจัดกิจกรรม	“เมื่อนักศึกษามุสลิมเยือน
วดัและนกัศกึษาพทุธเยอืนมสัยดิ”		ณ	ชมุชนตำาบลตะโหมด	
อ.ตะโหมด	จ.พัทลุง	เป็นโครงการการศึกษาวิจัยภาคสนาม	
(Field	 Research)	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้การศึกษา
ชุมชนพหุวัฒนธรรม	(Pluralism	Community)	เพื่อเสริม
สรา้งการปฏสิมัพนัธใ์นหมูน่กัศกึษาดว้ยรปูแบบใหม่ๆ 	ทีก่า้ว
ข้ามความแตกต่างทางศาสนาและชาติพันธุ์และสามารถ
เรียนรู้ร่วมกัน	ในประเด็นที่เกี่ยวกับการยอมรับความหลาก
หลายในความเป็นศาสนิก	 สามารถอยู่กับความต่างของ
ความเชือ่	ความศรทัธาของเพือ่นทีน่บัถอืศาสนาตา่งจากตน	
และเรียนรู้ว่าเพื่อนต่างศาสนิกเหล่านั้นมีความเชื่อความ
ศรัทธาและวิถีชีวิตที่ต่างจากตนอย่างไร	 โดยออกแบบ
กิจกรรมให้มีการการจุดประกายการเรียนรู้โดยการนำา
นักศึกษาต่างศาสนาต่างสาขา	ต่างคณะ	ภาควิชา	สาขาการ
ศึกษาและชั้นปี	 ร่วมเดินทางลงชุมชนศึกษาเรียนรู้	 ฟังเจ้า
อาวาส	โตะ๊อหิมา่ม	ผูน้ำาชมุชนและชาวบา้น	ผา่นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะสามารถสร้างมุมมองใหม่ๆ	 ผ่านการ
ทัศนศึกษาชุมชนที่อยู่ร่วมกันในแบบพหุลักษณ์หรือพหุ
วัฒนธรรมอย่างมีความสุข		
	 	 2)	 การจดัคา่ยกจิกรรมนกัศกึษา	“สานสมัพนัธ์
พหุวัฒนธรรม”	 แกนนำานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ	โดยกจิกรรมสรา้งความผกูพนัรว่มกบันกัศกึษาจาก
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	 เป็นธงนำาคนหนุ่มสาวสู่การสร้าง

สันติสุขสู่ชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน	 โดยนำานักศึกษาชั้น 
ปีที่	1	ของมหาวิทยาลัย	ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา	
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา	 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนและ
เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งพุทธและมุสลิมที่บ้านทุ่งหวัง	
ต.ทุ่งหวัง	 อ.เมือง	 จ.สงขลา	 เพื่อศึกษาความเป็นมาของ
หมูบ่า้น	อาชพีหลกัของชาวบา้น	ประเพณขีองแตล่ะศาสนา	
การรวมกลุม่ออมทรพัยข์องชาวบา้นและปญัหาทีเ่กดิขึน้ใน
ชมุชน	โดยมผีูน้ำาชมุชน	ไดแ้ก	่นายก	อบต.ทุง่หวงั	โตะ๊อหิมา่ม	
และผู้นำาศาสนาร่วมบรรยายถึงการอยู่ร่วมกันให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่ผิดใจกัน	
	 	 3)	 การสัมมนาเพื่อเรียนรู้สานสัมพันธ์พหุ
วัฒนธรรม	โดยผู้นำานักศึกษาของมหาวิทยาลัย	ร่วมกับผู้นำา
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
อบุลราชธาน	ีมหาวทิยาลยัสโุขทยั	ธรรมาธริาช	มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม	มหาวทิยาลยับรูพา	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา	มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา	และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	ลงพื้นที่หมู่บ้านปาตาบูดี	ต.แหลมโพธิ์	
อ.ยะหริง่	จ.ปตัตาน	ีลอ่งเรอืในอา่วปตัตาน	ีเพือ่ศกึษาสภาพ
ภูมิประเทศและป่าชายเลนในพื้นที่รอบอ่าวชายฝั่งของ
สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี	ร่วมละหมาดวัน
ศุกร์กับชาวบ้าน	 รวมทั้งเยี่ยมชุมชนเชื้อสายไทยในเมือง	
อะลอสตาร	์ประเทศมาเลเซยี	และไปแลกเปลีย่นวฒันธรรม	
ที่มหาวิทยาลัยอุตตระ	รัฐเคดาห์	ประเทศมาเลเซีย
 3.2 ศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่  
	 ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 เห็น
ชอบให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่ขึ้นใน
วิทยาเขตปัตตานี	 ซึ่งสืบเนื่องจากที่ประชุมวิชาการ	 เรื่อง	
บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการแก้ไขปัญหาชายแดนภาค
ใต้	 โดยศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่มีวัตถุประสงค์
เพื่อระดมความร่วมมือและรวมพลังของมหาวิทยาลัย	 26	
แห่ง	ทั่วประเทศไทย	ที่จะใช้การศึกษาเป็นธงนำาในการเข้า
มามีส่วนร่วมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต	้ ตาม
ภารกจิ	4	ดา้นของมหาวทิยาลยั	คอื	การเรยีน	การสอน	การ
วิจัย	การบริการวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		โดยมี
แนวทางการดำาเนินงานเพื่อให้บทบาทมหาวิทยาลัยในการ
สร้างสันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความคล่องตัว	

3.�การจัดกิจกรรม/โครงการที่สำ�คัญ 
 

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำ ป

ี 2
55

1-
25

52
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

สง
ขล

าน
คร

ินท
ร์

112



รวบรวม	และนำาเสนอในรปูแบบตา่ง	ๆ 	โดยศนูยฯ์	ไดด้ำาเนนิ
การจดัทำาเวบ็ไซต	์ซึง่ม	ีAddress	เปน็	hydec.pn.psu.ac.th	
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสาร	 รวบรวมและนำาเสนอกิจกรรม	
โครงการต่างๆ	 โดยทุกมหาวิทยาลัยที่มีโครงการสามารถ
กรอกข้อมูล	Upload	ไฟล์เอกสาร	หรือรูปภาพได้		สำาหรับ
โครงการภายใต้ปฏิญญาหาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	ปีงบประมาณ	2551	มีจำานวน	35	โครงการ	และ
ปีงบประมาณ	2552		จำานวน	71	โครงการ	กิจกรรมส่วน
ใหญ่		ได้แก่
	 กจิกรรมที	่1	:	โครงการคา่ยผูน้ำานกัศกึษา	โดยการนำา
ผูน้ำานกัศกึษาจาก	26	มหาวทิยาลยัมารว่มกนัออกแบบคา่ย	
เพื่อดูแลเยาวชนที่เป็นนักเรียนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	
และหลังจากนั้น	 องค์การนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย
ทั้ง	26	มหาวิทยาลัยก็จะดำาเนินกิจกรรมค่ายในสาระต่างๆ
กัน	 เช่นค่ายวิทยาศาสตร์	 ค่ายคอมพิวเตอร์	 ค่ายภาษา
อังกฤษ	ค่ายศิลปะและวัฒนธรรม
	 กิจกรรมที่	 2	 :	 โครงการอบรมครูตาดีกา	 ที่จะมี
การนำาครูตาดีกาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไปอบรมที่
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ	 เราจะเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงรายก่อน	
	 กิจกรรมที่	3	 :	 โครงการนำานักศึกษารัฐศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ไปศึกษา
วิชารัฐศาสตร์ที่คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1	
ภาคการศกึษา		และโอนหนว่ยกติกลบัทีม่หาวทิยาลยัสงขลา	
นครินทร์	 บนพื้นฐานความเชื่อว่าถ้าเราให้โอกาสกับทั้งครู	
นักเรียน	และนักศึกษา	ในพื้นที่	 ได้มีโอกาสสัมผัสกับไออุ่น
ของวัฒนธรรมนอกพื้นที่	 จะทำาให้เกิดความเข้าใจในการ
ดำารงอยู่ของสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	
	 กิจกรรมที่ 	 4	 : 	 การสานเสวนานักวิชาการ 
ไทย-มาเลเซีย	 เพื่อให้นักวิชาการของทั้งสองประเทศ	 ได้มี
ส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขมากขึ้น
 3.3 สถาบันสันติศึกษา 
 ได้จัดเริ่มก่อตั้ งขึ้นในปลายปี	 2548	 	 โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้	ผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการด้านสันติศึกษาโดยเฉพาะ
การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	 	 เพื่อคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาและชุมชนให้ดำารงอยู่ด้วยความสันติสุข	 และ
ศึกษาวิจัย	 ผลิตบัณฑิต	 เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
มนุษย์ด้านกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธ	ี

รวมทัง้เพือ่เผยแพรค่วามรูด้า้นสทิธมินษุยชน		และประสาน
งานกับหน่วยงานอื่นๆ		ในการดำาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน	 	 โดยการนำาแนวทาง	 “สันติวิธี”	 มาใช้เป็น
ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม	 โดยผล
การดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้	
		 	 1)		ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง	จัดตั้งขึ้นเพื่อ
สรา้งองคค์วามรูด้า้นการจดัการความขดัแยง้ในสงัคมโดยใช้
การวิจัยเป็นพื้นฐาน	 และเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 หลักสูตรศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต	สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา	สำาหรับ
ระดับปริญญาตรี	เปิดสอนรายวิชาการจัดการความขัดแย้ง	
รวมทัง้มกีารจดักจิกรรมนอกเหนอืจากการสอนและการวจิยั
ในรปูแบบของ	Life	Long	learning	ไดแ้ก่	โครงการคยุผา่น
หนัง	 โครงการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมทัศนศึกษา	
“เมื่อมุสลิมเยือนวัด	 พุทธมามกะเยือนมัสยิด”	 กิจกรรม	
“ลานบา้นดนิควน”	โครงการนกัศกึษากบัการสรา้งสนัตภิาพ
ภาคใต	้(	Dream	Keeper	II)	โครงการ	Dreamkeeper	และ
จัดตั้งชมรมสันติศึกษา
	 	 2)	 ศนูยจ์ติตปญัญาศกึษา	เปน็การศกึษาทีเ่นน้
กระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ	 ให้ผู้
ศึกษาย้อนกลับไปหารากของคุณค่าและความหมายที่แท้
จริงของการเรียนรู้	 สะท้อนคิดให้เห็นความเป็นพลวัตรไม่
หยดุนิง่	สามารถมองเหน็สรรพสิง่ตามความเปน็จรงิทีม่คีวาม
สมัพนัธเ์ชือ่มโยงกนัและเปลีย่นแปลงตลอดเวลาโดยใชห้ลกั
คำาสอนทางศาสนา	 ดนตรี	 ศิลปะ	 ธรรมชาติ	 โดยเปิดสอน
รายวิชาชีวิตและความสุข	(Life	and	Happiness)	เป็นวิชา
เลอืกเสรทีีค่ณะพยาบาลศาสตร	์วทิยาเขตหาดใหญ	่และการ
อบรมระยะสั้น	จำานวน	12	หลักสูตร	 ได้แก่	หลักสูตรรู้จัก
ชีวิต	รู้จักรักรู้จักตน	หลักสูตรองค์รวมแห่งชีวิตและสุขภาพ	
หลักสูตรรู้จักธรรมชาติรู้จักชีวิต	 หลักสูตรคุณคือโลก	
หลักสูตรชีวิตกับการเรียนรู้	 หลักสูตรเผชิญหน้ากับวิกฤต	
หลักสูตรชีวิตกับการเข้าถึงความจริงความดีความงาม	
หลักสูตรการศึกษาแบบบูรณาการ	 หลักสูตรวิถีแห่งพลัง
ปรชีาญาณของธรรมชาต	ิหลกัสตูรสนุทรยีสนทนา	หลกัสตูร
ชีวิตทางเลือก	และหลักสูตรดุลยภาพชีวิต
	 	 3)	 ศูนย์สันติวิธีในวิถีอิสลาม	 จัดตั้งขึ้นเพื่อ
สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพ
โดยใชห้ลกัการทางศาสนาอสิลามมาพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั
มิติทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสร้าง
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สนัตภิาพ	เนน้ในเขตพืน้ที่	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้		ดำาเนนิ
ภารกิจโดยการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท	 สาขาวิชา
ศาสนากับสันติศึกษา	และการเปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	
4	รายวชิา	และดำาเนนิการวจิยั	โดยมแีนวทางในการวจิยั	คอื	
การเปรยีบเทยีบแนวคดิทางดา้นสนัตศิกึษาของศาสนาตา่งๆ		
ศกึษาความขดัแยง้หรอืเหตกุารณค์วามรนุแรงในชมุชนและ
สิทธิมนุษยชน
	 	 4)		ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา	 จัดตั้งขึ้นเพื่อ
พฒันาองคค์วามรูด้า้นสทิธมินษุยชนในบรบิทสงัคมไทยและ
เผยแพร่สิทธิมนุษยชนในฐานะหลักสันติธรรมแก่นักเรียน	
นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป	โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีภ่าคใต	้
โดยมีภารกิจในการอบรมระยะสั้นและการวิจัย
 3.4 การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่วิทยาเขต
ปัตตานี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่พึ่งของชุมชน
ในการดูแลประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งปัญหาสุขภาพกายและจิตใจ	 ซึ่งขาดแคลน
พยาบาลเป็นจำานวนมาก	 มีความต้องการพยาบาลในอัตรา
สูง	 โดยที่คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะแรกในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ที่เปิดดำาเนินการรับนักศึกษาใน
วิทยาเขตปัตตานี	 โดยจะเปิดสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 (Thai	 Qualifications	
Framework	 for	Higher	Education,	TQF:HEd)	ปีการ
ศกึษา	2552	ซึง่คาดวา่สามารถเปดิรบันกัศกึษารุน่แรกไดใ้น
ปีการศึกษา	2554	ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์	วิทยาเขต
ปัตตานี	 มีสำานักงานอยู่ที่อาคาร	 4	 คณะวิทยาการสื่อสาร		
โดยได้ดำาเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่เป็น
อาจารย์	และเตรียมสถานที่ในการสร้างห้องปฏิบัติการและ
อุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนโรงพยาบาล	 เนื่องจากนักศึกษา
พยาบาลต้องฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการก่อนฝึกปฏิบัติจริง
กับคนไข้	 อาชีพพยาบาลมีผลต่อชีวิตของคนไข้	 จึงต้องใช้ 
งบประมาณจำานวนมากในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์			
อีกทั้งข้อมูลส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษามุสลิมเข้า
ศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน
มาก	และจำานวนร้อยละ	97	เป็นวิชาชีพที่มีงานทำาแน่นอน	
ดังนั้นการเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ที่วิทยาเขตปัตตานี	 จะ
เปน็ตวักระตุน้ใหม้นีกัศกึษาดา้นนีเ้พิม่ขึน้ในพืน้ทีภ่าคใต	้ซึง่
เป็นข้อได้เปรียบของนักเรียนชาวมุสลิมหรือไทยพุทธที่
สามารถสือ่สารดว้ยภาษาอาหรบัได้	และเปน็ทีต่อ้งการของ
ตลาดโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนต้องการพยาบาลที่

สามารถสือ่สารดว้ยภาษาอาหรบั	เนือ่งดว้ยมชีาวอาหรบัมา
ใช้บริการด้านการรักษาพยาบาลในประเทศไทยปีละ	 2-3	
ล้านคน	 และเป็นการเพิ่มโอกาสของนักเรียนในภาคใต้ที่
สามารถเลือกเรียนวิชาชีพด้านพยาบาลมากขึ้น	เพิ่มโอกาส
การได้งานทำาและการเลือกไปทำางานต่างประเทศหรือ
ทำางานในภูมิลำาเนาบ้านเกิดของตัวเอง		และประเด็นสำาคัญ
มหาวทิยาลยัมคีวามมัน่ใจวา่การกอ่ตัง้คณะพยาบาลศาสตร์
น่าจะเป็นจุดเล็กๆ	ที่ทำาให้เกิดสันติสุขในชายแดนใต้
 3.5 การสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านระบบ  
E-learning ให้นักเรียนในชายแดนใต้  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมมือกับคณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กทช.)	สร้างโอกาส
ทางการศึกษาผ่านระบบระบบ	 E-learning	 ให้นักเรียนใน
พื้นที่เสี่ยงชายแดนใต้	 โดยลงนามความร่วมมือโครงการ
ต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัด
ชายแดนใต้	 ซึ่งจะดำาเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา	 5	 ปี	
ระหวา่งป	ี2553-2555	ภายใตก้รอบงบประมาณ	74.46	ลา้น
บาท	 โดยสนับสนุนบุคลากรผู้สอน	 และเพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสารให้ได้คุณภาพทั้งสัญญาณภาพและเสียงไปยัง
โรงเรียนปลายทาง	 รวมถึงขยายขอบเขตการเรียนการสอน	
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E-learning	ใน	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้กำาหนดแผนที่จะ
ขยายโรงเรียนปลายทางปีละ	5	แห่ง	จากเดิม	9	แห่ง	เพื่อ
ให้นักเรียนในพื้นที่สามารถแข่งขันกับนักเรียนพื้นที่อื่นได้	
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในชายแดนใต้	 โดยมี
วตัถปุระสงคห์ลกั	เพือ่ตอ้งการถา่ยทอดการจดัการเรยีนการ
สอนใน	6	รายวิชา	ได้แก่	คณิตศาสตร์	ภาษาไทย	อังกฤษ	
ฟิสิกส์	เคมี	และชีววิทยา	ผ่านการสอน	2	รูปแบบ	คือ
	 	 1)	 รูปแบบที่	1	แบบ	Real	time	Interactive	
ที่มีโรงเรียน	 มอ.วิทยานุสรณ์	 และมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 ทั้ง	 5	 วิทยาเขต	 เป็นโรงเรียนต้นทางในการ
ถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	
ไปยังโรงเรียนปลายทางและวิทยาลัยชุมชนทั้ง	9	แห่งได้แก่	
วิทยาลัยชุมชนยะลา	 นราธิวาส	 ปัตตานี	 สงขลา	 สตูล	
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์	โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี	และ	โรงเรียนเบตงวีระ
ราษฎร์ประสาน		นอกจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน
รูปของเทปบันทึกที่ดูแลโดยมหาวิทยาลัยผนวกกับสื่อที่ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้ง	6	วิชาที่จะถูกจัดเก็บ

เพือ่เปดิโอกาสใหน้กัเรยีนสามารถสบืคน้และศกึษาภายหลงั
ได้ตลอดเวลา
	 	 2)	 รูปแบบที่	2		เป็นการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนอเิลค็ทรอนกิสท์ีม่ภีาพเคลือ่นไหวและเอกสารประกอบ
ให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตัวเอง	 โดยมีแบบทดสอบวัด
ความรูใ้หว้ดัผล	ซึง่ชว่ยยกระดบัการเรยีนการสอนใหแ้กเ่ดก็
ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
 3.6 แผนการวิจัยปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้	
 เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำาไปสู่การ
แก้ปัญหาและพัฒนา	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 	 ที่
มหาวทิยาลยัพยายามเนน้บทบาทเพือ่การชีน้ำาชมุชน	สงัคม	
และหน่วยงานภาครัฐ	 และเป็นข้อมูลเผยแพร่เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานการแก้ปัญหาและพัฒนา	3	จังหวัดชายแดนภาค
ใต้	 เป็นไปอย่างถูกต้องตรงทิศทาง	 โดยการสนับสนุนจาก
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 ใช้งบประมาณรวม	
15.15	ลา้นบาท	ประกอบดว้ย	5	แผนงาน	13	โครงการยอ่ย	
ดังนี้	
	 	 1)	 โครงการเกี่ยวกับชาติพันธุ์มลายูและการ
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สร้างความเข้าใจหลากหลายทางวัฒนธรรม	 จำานวน	 2	
โครงการ	 ได้แก่	 โครงการวิจัยเรื่องมลายูปาตานี:	ชาติพันธุ์	 
อัตลักษณ์	และการเปลี่ยนแปลง	โดย	ผศ.วรวิทย์	บารู	และ
โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม	
เพื่อเสริมสร้างสันติสุขใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดย	
รศ.ดลมนรรจน์	บากา
	 	 2)	 โครงการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	
จำานวน	 3	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพทางการตลาดของอาหารฮาลาลเพื่อการ 
ส่งออกของประเทศไทย	โดย	ผศ.ไพรัช	วัชรพันธุ์		โครงการ
วจิยัเรือ่งศกัยภาพและขอ้จำากดัการผลติขา้วเพือ่ความมัน่คง
ของชาวนาในจังหวัดปัตตานี	 โดย	 รศ.สมบูรณ์	 เจริญจิระ
ตระกลู	โครงการวจิยัเรือ่งแนวทางพฒันาการจดัการประมง
ชายฝัง่โดยองคก์รทอ้งถิน่จงัหวดัปตัตาน	ีและนราธวิาส	โดย	
อ.เกื้อ	ฤทธิบูรณ์
	 	 3)	 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายด้านความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 ภาษา	 และรูป
แบบการบริหารสำาหรับพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
จำานวน	 2	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการวิจัยเรื่อง	 การศึกษา
นโยบาย	มาตรการ	และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบ	
และการพัฒนาพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดย	ผศ.ดร.
บษุบง	ชยัเจรญิวัฒนะ	และคณะ		โครงการวจิยัเรือ่งรปูแบบ
บรหิารพืน้ที่	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	โดย	รศ.ดร.อาคม	ใจ
แก้ว
	 	 4)	 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการฝึก
อบรมทีส่รา้งการเรยีนรูข้า้มวฒันธรรมใหก้บัเจา้หนา้ทีร่ฐัใน
พื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 การรับรู้ข่าวสารของ

ประชาชนและการย้ายถิ่นโครงการด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพทางนโยบาย	 การจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 สถาบันศึกษาปอเนาะ	
การพัฒนาศักยภาพสตรี	และเยาวชน	จำานวน	3	โครงการ	
ได้แก่	โครงการวิจัยเรื่องการกำาหนดและประเมินสมรรถนะ
บุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมในพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้	โดย	ดร.ชาลี	ไตรรัตน์		โครงการวิจัยเรื่องผลกระทบ
จากสถานการณค์วามรนุแรงดา้นความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพย์สินกรณีการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนในพื้นที่	 3	
จงัหวดัชายแดนภาคใต	้และแนวทางแกไ้ข	โดย	ผศ.ปยิะ	กจิ
ถาวร		โครงการวจิยัเรือ่งขา่วสารและการรบัรูข้องประชาชน
ในพื้นที่ 	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 	 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการสื่อสารของสื่อบุคคลในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน	โดย	อ.จารุณี	
สุวรรณรัศมี
	 	 5)	 โครงการวจิยัเพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพทวิ
ภาษา	 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอสิลาม	สถาบนัศกึษาปอเนาะ	ใน	3	จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้	จำานวน	3	โครงการ	ไดแ้ก	่โครงการวจิยัเรือ่งรปูแบบ
การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารทวิภาษาระดับ 
เบื้องต้นของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐใน	 3	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดย	ผศ.ดร.ปราถนา	กาลเนาวกุล	
โครงการวิจัยเรื่องวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนากรอบ
หลักสูตรในโรงเรียนตาดีกา	และสถาบันศึกษาปอเนาะ	โดย	
ผศ.ดร.อิบราเฮม	ณรงค์รักษาเขต	 โครงการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอสิลามเพือ่บรูณาภาพสงัคมใน	3	จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้	โดย	รศ.ดร.ชุมศักดิ์	อินทร์รักษ์
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ความร่วมมือกับต่างประเทศ
1.�การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศ� 119
 1.1 การทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 1.2  ข้อตกลงความร่วมมือภายใต้เครือข่ายต่างๆ  
 1.3  การจัดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 1.4 ความร่วมมือภายใต้เครือข่าย IMT-GT UNINET 
2.�การพัฒนาสู่สมรรถนะสากลขององค์กร�บุคลากร�และนักศึกษา� 123  
 2.1 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ   
 2.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากรสายสนับสนุน 
   ภายใต้โครงการ IMT-GT UNINET  
 2.3 โครงการอบรมทักษะงานด้านวิเทศสัมพันธ์   
 2.4 โครงการ PSU Young Ambassador   
 2.5 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ  
3.�การดูแลนักวิชาการและนักศึกษาจากต่างประเทศ� 125
 3.1 การจัดตั้งชมรมนักศึกษาต่างชาติ  
 3.2  การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ  
 3.3  การจัดสรรทุนสำ หรับนักศึกษาต่างชาติ  
 3.4 การจัดหลักสูตรสอนภาษาไทยสำ หรับนักศึกษาต่างชาติ  
4.�การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นนานาชาติ� 126
 4.1 คณะกรรมการสร้างระบบการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัย 
   นานาชาติและความพร้อมในการรับนักศึกษาต่างชาติ  
 4.2 การจัดแปลแบบฟอร์มต่างๆ สำ หรับนักศึกษาต่างชาติ  
 4.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
5.�การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ� 127
  �ของมหาวิทยาลัยไปสู่ประชาคมโลก 
 5.1 การจัดทำ เอกสารประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ  
 5.2 Website ของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาต่างประเทศ  
 5.3 การพัฒนาเว็บไซต์ www.interaffairs.psu.ac.th 
 5.4 การจัดนิทรรศการการศึกษาในต่างประเทศ 
6.�การสนับสนุนภารกิจสำ�คัญของมหาวิทยาลัย 129
 6.1 การถวาย/มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ผู้นำ /
   บุคคลสำ คัญของต่างประเทศ 
 6.2 การต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศระดับราชวงศ์/ผู้นำ /บุคคลสำ คัญของต่างประเทศ 
 6.3 การจัดตั้งกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa
 6.4 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ



7        ความร่วมมือกับต่างประเทศ
 
 

 

	 มหาวิทยาลัย	มีเป้าหมาย	นโยบาย	และแผนการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ	โดยการผลักดันให้คณะ/หน่วย
งานให้ความสำาคัญ	 ในการดำาเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศและกระตุ้นให้เพิ่มความร่วมมือกับต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง	เพื่อรองรับนโยบายการยกระดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่ความเป็นสากล	(World	Class	University)	อันจะส่งผลให้มีการ
เพิ่มจำานวนชาวต่างชาติที่มาเยือนมหาวิทยาลัย	 ทั้งในลักษณะการมาเยือนภายใต้การทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 
(Memorandum	of	Understanding	:	MOU)	และไม่มีข้อตกลงความร่วมมือ	รวมท้ังการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยภายใต้
วัตถุประสงค์อื่นๆ	ในทุกลักษณะ	โดยในปีการศึกษา	2551-2552	มีการดำาเนินการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	ดังนี้
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 1.1  การทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
	 	 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
และองค์กรต่างๆ	 ในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น	ตามนโยบาย
เปิดความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและองค์กร 
ในประเทศต่างๆ	 อย่างกว้างขวาง	 กิจกรรมสำาคัญที่ช่วย 
ผลักดันให้การดำาเนินงานตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง	 คือ	 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
กับสถาบันการศึกษาและองค์กรในต่างประเทศ	 โครงการ
ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 
กับต่างประเทศ	 และโครงการความร่วมมือกับสถาบัน 

1.�การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศ

จำานวนประเทศที่มี  MOU กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำาแนกตามภูมิภาค 

ที่ ภูมิภาค (Region) จำานวนประเทศ จำานวน MOU

1 ทวีปเอเชีย	(ASIA) 11 75

2 ยุโรป	(EUROPE) 13 39

3 อเมริกาเหนือ	(NORTH	AMERICA) 	2 29

4 โอเชียเนีย	(OCEANIA) 	2 23

5 แอฟริกา	(AFRICA) 	2 	4

6 ดินแดน	หรือ	อื่นๆ	(OTHERS/
ORGANIZATION)  3 	5

รวม  33                      175

การศึกษาและองค์กรในต่างประเทศ	 จนถึงพฤษภาคม	 
2553	 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวชิาการ	จำานวน	175	ฉบบั	ครอบคลมุสถาบนัการศกึษา
และองค์กรต่างๆ	 ใน	 33	 ประเทศ	 ณ	 เดือนพฤษภาคม	 
2553	 	 ได้มีการดำาเนินการด้านการลงนามในข้อตกลง 
ความรว่มมอืทางวชิาการ	ทัง้ในสว่นของการลงนามใน	MOU	
ใหม่	 และการดำาเนินการต่ออายุ	MOU	 จำานวน	 23	 ฉบับ	
(MOU	ใหม่	12	ฉบับ	และ	MOU	ต่ออายุ	11	ฉบับ)	และ	
55.43%	 ของ	MOU	 มีผลการดำาเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง	 
สรุปได้ดังนี้
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จำานวน MOU จำาแนกตามประเทศของสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ

ที่ ประเทศ (Country) จำานวน MOU  (ฉบับ) Active
1 Australia 18 	1
2 Austria 	1 -
3 Belgium 	1 	1
4 Bosnia	and	Herzegovina 	1 	1
5 Canada 	5 	2
6 People’s	Republic	of	China 28 17
7 Denmark 	4 	2
8 Egypt 	1 	1	
9 France  7 	4
10 Germany 	4 	2
11 Indonesia  8 	5
12 Japan 15  9
13 Korea  7 	5
14 Lao	People’s	Democratic	Republic 	1 	1
15 Malaysia 11  8
16 Mongolia 	1 -
17 Myanmar	(Union	of	Myanmar) 	1	 	1
18 Namibia 	1 	1
19 Netherlands 	1 	1
20 New	Zealand 	5  3
21 Norway 	2 	2
22 Pakistan 	1	 	1
23 Philippines 	1 -
24 Portugal 	2 	2
25 Serbia	(Republic	of	Serbia) 	1 	1
26 Spain 	2 	1
27 Sweden 	1 	1
28 Sudan 	2 	1
29 Taiwan 	4 	4
30 United	Kingdom 12 	4	
31 United	State	of	America 24 14
32 Vietnam 	1 -
33 UNESCO 	1 	1

รวม                                 175 97
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หลักสูตร
มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
คณะ

           รุ่นที่ 1
          ปี/จำานวน

รุ่นที่ 2
ปี/จำานวน

1. 	 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร	(3+1)

					Sichuan	University ศิลปศาสตร์ 										2550	/	47	คน 2552	/	21	คน

2. 	 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต	 สาขาภาษาจีนเพื่อ
การสื่อสาร	(3+1)

					Guangxi		Normal	
					University

ศิลปศาสตร์ 										2551	/	30	คน 2553	/	6	คน

3. 	 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต	 สาขาภาษาจีนเพื่อ
การสื่อสาร	(3+1)

					Fudan	University ศิลปศาสตร์ 										2552	/	16	คน -

4 . 	 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิ ต 	 ส า ข าภ าษาจี น	
(หลักสูตรนานาชาติ)	(2+2)

					Beijing	Language	and	
					Culture	University	
					(BLCU)		

ศิลปศาสตร์ 										2553	/	18	คน -

5 . 	 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาจีน	
(หลักสูตรนานาชาติ)	(2+2)

					Yunnan	University
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

										2548	/	18	คน
2549	/	12	คน
2550/17	คน

 1.2  ขอ้ตกลงความรว่มมอืภายใตเ้ครอืขา่ยตา่งๆ 
ที่สำาคัญ ได้แก่ 
								 	 1)	 เครือข่าย	ASEA-UNINET	ซึ่งมีสมาชิกเป็น
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาจำานวน	 57	 แห่ง	 จาก
ประเทศในทวีปยุโรปและเอเชีย	
		 	 2)		เครือข่าย	 IMT-GT	UNINET	มีสมาชิกเป็น
มหาวทิยาลยั/สถาบนัการศกึษาจำานวน	9	แหง่	จากประเทศ
อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 และไทย	 โดยเครือข่ายความร่วมมือ
เหล่านี้สนับสนุนให้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ	

อาท	ิดา้นการแลกเปลีย่นนกัศกึษา/บคุลากร	การทำาวจิยัรว่ม	
การศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก	การจดัประชมุ/สมัมนาทาง
วิชาการ	 การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์	 นักวิจัยและผู้
เชี่ยวชาญ	
		 	 3)		เครือข่ายอื่นๆ	อีก	11	เครือข่าย		
 1.3  การจัดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
			 	 1)		การจัดหลักสูตรร่วม	 3+1	 และ	 2+2	 กับ
มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน	มีดังนี้
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	 2)		การจัดหลักสูตร	Study	Abroad	กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	มีดังนี้

หลักสูตร
มหาวิทยาลัยในต่าง

ประเทศ
คณะ

รุ่นที่ 1
ปี/จำานวน

รุ่นที่ 2
ปี/จำานวน

 
Study	Abroad

 
Jiangxi	Normal	
University	(JXNU)

 
ศิลปศาสตร์

 
2551	/	4	คน

 
-

Study	Abroad Universiti	Sains	
Malaysia

ศิลปศาสตร์ 2551	/	41	คน 2553	/	16	คน

Study	Abroad Guangxi		Normal
University

ศิลปศาสตร์ 2553

Study	Abroad University	of	
Queensland

ศิลปศาสตร์ 2553

Study	Abroad University	of	Malaya นิติศาสตร์ 2553	/	20	คน -

	 3)		การจดัโปรแกรม	Jointly	Management	คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	 ได้ลงนามใน	 The	 Agreement	 for	
Jointly	–	Managed		Master’s	Degree	Program	กับ	
Jiangxi	University	of	Science	and	Technology	(JUST)	
สาธารณรฐัประชาชนจนี	เริม่ในปี	2549	ปจัจบุนัมนีกัศกึษา
ที่ศึกษาอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	จำานวน	8	คน	
และสำาเร็จการศึกษาแล้ว	2	คน	คือ	Mr.	Kuang	Shilei	และ	
Mr.	 Wang	 Xianwei	 จากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์
 1.4 ความร่วมมือภายใต้เครือข่าย IMT-GT 
UNINET
	 เครือข่าย	 IMT-GT	 UNINET	 มีสมาชิกก่อตั้ง	 8	
สถาบัน	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัย	 Andalas	 มหาวิทยาลัย	 
Sumatera	Utara	มหาวทิยาลยั	Syiah	Kuala	มหาวทิยาลยั	
Teknologi	 MARA	 มหาวิทยาลัย	 Sains	 Malaysia	
มหาวิทยาลัย	Utara	Malaysia	มหาวิทยาลัยทักษิณ	และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
เครอืขา่ยดา้นการสอนและการวจิยั	สรา้งโอกาสในการแลก
เปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา	 สนับสนุนให้มีการติดต่อ
ระหวา่งนกัวชิาการ	นกัศกึษา	และบคุลากร	ของมหาวทิยาลยั
สมาชิก	พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกันในลักษณะ
ของ	 Joint	 Study	 Programs	 สนับสนุนและร่วมมือกัน

ทำาการศกึษาวจิยัในเรือ่งทีเ่ปน็ประโยขนต์อ่การพฒันาพืน้ที่	
IMT-GT	 และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆที่เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกรรม	IMT-GT	ในปี	2002	ได้ให้การรับรอง	
Universitas	 Riau	 จากประเทศอินโดนีเซียเข้าเป็นสมาชิก
เพิ่ม	 โดยมหาวิทยาลัยสมาชิกแต่ละแห่งจะผลัดเปลี่ยนกัน
ทำาหน้าที่เป็น	 IMT-GT	 UNINET	 Secretariat	 ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเกียรติ์ให้ทำาหน้าที่ดัง
กล่าว	2	ครั้ง	คือ	ช่วงปี	1996-1997	และช่วงปี	2001-2003	
กิจกรรมที่สำาคัญมีดังนี้	
	 	 1)		IMT-GT	UNINET	Bi-annual	Conference	
เปน็การเปดิโอกาสใหอ้าจารยแ์ละนกัศกึษาไดม้กีารสมัมนา/ 
นำาเสนอผลงานทางวิชาการ	 รวมทั้งยังมีอาจารย์และ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัทีไ่มไ่ดเ้ปน็สมาชกิ	IMT-GT	UNINET	
ร่วมนำาเสนอผลงานด้วย	 	 ซึ่งมหาวิทยาลัยสมาชิกจะ
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาทุกๆ	2	ปี	
	 	 2)		IMT-GT	UNINET	Varsity	Carnival	เป็น
กิจกรรรมที่จัดให้มีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	 การ
แข่งขันกีฬา	 การสัมมนาในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ	 เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้มีการเปิดโลกทัศน์	 พบปะเพื่อนใหม่
จากสถาบันต่างๆ	 ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยสมาชิกจะผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกๆ	 ปี	 โดยมีกองกิจการ
นักศึกษาเป็นหน่วยดำาเนินการหลัก
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 จากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมการ
พัฒนาสู่สมรรถนะสากลขององค์กร	 บุคลากรทุกฝ่ายและ	
นกัศกึษา	โดยสง่เสรมิใหม้หาวทิยาลยัมบีรรยากาศความเปน็
สากล	 และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองทุก
ดา้น	โดยการเขา้รบัการอบรม	สมัมนา	ศกึษาดงูาน	เสนอผล
งานทั้งในและต่างประเทศ	 การศึกษาต่อทั้งในและต่าง
ประเทศ	โครงการความรว่มมอืดา้นการแลกเปลีย่นบคุลากร
และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาและองค์กรในต่าง
ประเทศ	 และโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
และองค์กรในต่างประเทศ	ซึ่งภารกิจที่สนับสนุนและสนอง
ตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย	ที่สำาคัญ	ได้แก่	
 2.1 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  (English 
Camp) 
	 เป็นโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษา	ให้สามารถพัฒนาการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ	

2.�การพัฒนาสู่สมรรถนะสากลขององค์กร�บุคลากร�และนักศึกษา

การดำาเนินการโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2544-2552  

รายการ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552
 
Camp	leader	 2	 9	 19	 24	 23	 23	 29	 22	 19 

นักศึกษา	 10	 69	 98	 128	 72	 88	 226	 129	 90 

Subsidy	

จากมหาวิทยาลัย	 100,000	 267,753	 603,061	 100,000	 800,000	 800,000	 800,000	 756,500	 800,000 

เงินบริจาค	 -	 70,000	 -	 30,000	 -	 -	 -	 -	 - 

ค่าลงทะเบียน

จากนักศึกษา	 10,000	 69,000	 98,000	 320,000	 194,400	 220,000						470,000						322,500						442,500 

ค่าใช้จ่ายต่อ

หัวนักศึกษา	 11,000	 5,895	 7,154	 3,516	 13,811	 11,591	 10,044	 8,364	 13,806 

นักศึกษา	:	

Camp	leader	 5:1	 7.7:1	 5.2:1	 5.3:1	 3.1:1	 3.8:1	 7.8:1	 6:1	 4.7:1

ตลอดจนให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับชาวต่างประเทศ	และเข้าใจถึง	“ความเป็น
สากล”	ของภาษาและการดำารงชีวิต	เป็นกิจกรรมที่ดำาเนิน
การต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2544	ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจาก	Ball	State	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ในการจัดหาอาจารย์และนักศึกษามาทำาหน้าที่เป็น	Camp	
Leader	 โดยมีการพัฒนารูปแบบของการดำาเนินงานเป็น
ลำาดับ	 มีการจัดให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีการ
ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ	
(Pre-test	และ	Post-test)	โดยมี	Camp	Leader	ทำาการ
ประเมินอีกแนวทางหนึ่งด้วย	ทั้งนี้	 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาภายหลังการเข้าร่วมโครงการ	 พบว่า	 มีการ
พัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น	 ทั้งจากผลการสอบ
และผลการประเมนิจาก	Camp	Leader	โดยมผีลการดำาเนนิ
การต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน	ดังนี้	
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ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ด้วย		เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน
สถาบนัการศกึษาทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ	ทีเ่ปน็
ประเทศเพื่อนบ้าน	 อาทิ	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม	จนถึงปี	2552	ซึ่งเป็นปีที่	10	มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น		141	คน	
 2.4  โครงการ PSU Young Ambassador  
	 เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างงานวิเทศสัมพันธ์	
นักศึกษาจากชมรมวิเทศสัมพันธ์	 และนักศึกษาจากชมรม
ภาษาจีน	 โดยเป็นการอบรมในสถานที่เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรูด้า้นภาษาตา่งประเทศทัง้ภาษาองักฤษและภาษาจนี	
และการอบรมนอกสถานที่	ซึ่งจะจัดให้มีการทัศนศึกษา	ณ	
สถานทีส่ำาคญัตา่งๆ	รวมไปถงึมหาวทิยาลยัในประเทศเพือ่น
บ้านใกล้เคียง	อาทิ	ประเทศมาเลเซีย	และประเทศสิงคโปร์	
ทั้งนี้	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาส
ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	 รวมถึงได้มีโอกาสได้ใช้
ทักษะทางภาษาที่ได้รับการอบรมมาในสถานการณ์จริง	
สำาหรบัป	ี2552	จดัขึน้เปน็ครัง้ที	่9	โดยมนีกัศกึษาจากชมรม
วิเทศสัมพันธ์	และชมรมภาษาจีนเข้าร่วมจำานวน	40	คน	
 2.5  โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา
กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคต่างๆ 
	 ในปี	 2552	 มีข้อตกลงความร่วมมือ	 ในการจัด
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 อาทิ	 Jiangxi	 University	 of	 
Science	 and	 Technology	 (JUST),	 Jiangxi	 Normal	
University	 (JXNU),	 Guangdong	 University	 of	 
Technology	(GDUT)	และ	South	China	Agricultural	
University	 (SCAU)	 ซึ่งเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศผูม้าเยอืน	สลบักบัการแสดงทางศลิปวฒันธรรมของ
ประเทศเจ้าของบ้าน	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลป
วฒันธรรมใหท้ัง้	2	ฝา่ยไดรู้จ้กัและเรยีนรูว้ฒันธรรมเพิม่มาก
ขึ้น	 ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการดำาเนินโครงการแลก
เปลี่ยนบุคลากร	 และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ	 	 12	
โครงการ	

 2.2 โครงการพฒันาสมรรถนะสากลของบคุลากร
สายสนับสนุน ภายใต้โครงการ IMT-GT UNINET 
	 ลักษณะกิจกรรมเป็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน	
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศในเครือ
ข่าย	IMT-GT	UNINET	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากรสายสนับสนุน	 มุ่งเน้น
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ 	 พบปะพูดคุย 	 แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์	 ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี
ระหวา่งมหาวทิยาลยัในกลุม่เครอืขา่ย	IMT-GT	UNINET	อนั
จะเปน็การเสรมิสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยั
ในประเทศเพื่อนบ้านให้มีความเข้มแข็ง	ซึ่งได้ดำาเนินการจัด
ศึกษาดูงาน	3	รุ่น	รุ่นละ	40	คน	สถานที่ที่ศึกษาดูงานเป็น
มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย	8	แห่ง	ได้แก่		Universiti	
Sains	Malaysia	:	USM	/	Universiti	Kebangsaan	Malaysia	:	
UKM	/	Universiti	Utara	Malaysia	:	UUM	/	Universiti	
Putra	Malaysia	:	UPM	/	University	of	Malaya	:	UM	
/	Universiti	Malaysia	Perlis	:	UniMAP	/	Multimedia	
University	:	MMU	/	International	Islamic	University	
Malaysia	:	IIUM
 2.3 โครงการอบรมทักษะงานด้านวิเทศสัมพันธ์  
	 การจัดอบรมทักษะงานด้านวิเทศสัมพันธ์	 สำาหรับ
เจา้หนา้ทีว่เิทศสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยั	คณะ	และวทิยาเขต	
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ	์ และเชื่อม
โยงเครือข่ายงานวิเทศสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย	 และ
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 เพื่อรองรับนโยบายการยกระดับมหาวิทยาลัยเข้า
สู่การเป็น	World	 Class	 University	 มหาวิทยาลัยได้มี 
นโยบายส่งเสริมและเร่งขยายจำานวนการรับนักศึกษา 
ต่างชาติ	 โดยการดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการ
ดูแลนักศึกษาต่างชาติ	ดังนี้
 3.1 การจัดตั้งชมรมนักศึกษาต่างชาติ 
	 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้การดำาเนินกิจกรรมของ
ชมรมนกัศกึษาตา่งชาตมิคีวามใกลช้ดิและผสมกลมกลนืกบั
การดำาเนนิกจิกรรมของชมรมตา่งๆ	มากขึน้	โดยจดักจิกรรม
ในลักษณะต่างๆ	 ได้แก่	 การจัดประชุมพบปะนักศึกษา 
ต่างชาติ	การจัดกิจกรรมใน	งาน	ม.อ.วิชาการ	การจัดสอน
ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน
อำาเภอหาดใหญแ่ละชมุชนใกลเ้คยีง	การจดัการแขง่ขนักฬีา
รว่มกบัชมรมตา่งๆ	ของนกัศกึษาไทย	และการจดัทศันศกึษา
ให้แก่นักศึกษาต่างชาติใหม่	จึงมอบหมายให้หน่วยกิจกรรม
นานาชาติ	 เป็นหน่วยงานดูแลและประสานงานการดำาเนิน
กิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างชาติ	ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม	2552

 3.2  การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ 
	 มหาวิทยาลัยได้จัดการปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษา 
ต่างชาติ	วิทยาเขตหาดใหญ่	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2551	เป็น 
ปแีรก	โดยมวีตัถปุระสงค	์เพือ่เปน็การแนะนำาขอ้มลูเบือ้งตน้
ต่างๆ	ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
ใหมท่ีเ่ริม่มาศกึษาทีม่หาวทิยาลยั	ตลอดจนเพือ่เปน็การเปดิ
โอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มี
โอกาสพบปะกนั	มกีารดำาเนนิกจิกรรมรว่มกนั		โดยในปกีาร
ศกึษา	2551	มนีกัศกึษาตา่งชาตวิทิยาเขตหาดใหญ	่	เขา้รว่ม
การปฐมนเิทศ	69	คน	และในปกีารศกึษา	2552		มนีกัศกึษา
ต่างชาติวิทยาเขตหาดใหญ่เข้าร่วม	58	คน			
 3.3  การจัดสรรทุนสำาหรับนักศึกษาต่างชาติ 
	 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เร่งให้เพิ่มจำานวน
นกัศกึษาตา่งชาตใินมหาวทิยาลยั	และกระชบัความสมัพนัธ์
กับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มีความ
สัมพันธ์ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน	 โดยการให้ทุนการศึกษา
แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาเพื่อมา
ศึกษาที่มหาวิทยาลัย	 ได้ดำาเนินการจัดทำาประกาศ
มหาวิทยาลัย	 เรื่อง	 ทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาต่างชาติ	
และจัดตั้งงบประมาณ	 ซึ่งมีทุน	 3	 ประเภท	 ได้แก่	 1)	 ทุน	
President	Scholarship	เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด	2	ทนุ		2)	ทนุทีม่หาวทิยาลยัและคณะออก
ค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่ง	4	ทุน	และ	3)	 	ทุนที่คณะออกค่าใช้
จา่ยทัง้หมดและมหาวทิยาลยัสนบัสนนุเฉพาะในสว่นของคา่
ลงทะเบียนส่วนหนึ่ง	 นับตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2549	 มี
นกัศกึษาตา่งชาตทิีไ่ดร้บัทนุการศกึษาจากมหาวทิยาลยั	22	
ทุน	
 3.4 การจัดหลักสูตรสอนภาษาไทยสำาหรับ
นักศึกษาต่างชาติ 
	 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ฝกึทกัษะการพดู	การสนทนาเพือ่
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำาวันให้แก่นักศึกษาต่างชาติ	 ซึ่ง
คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้สอน		ในปีการศึกษา	2551-2552	มี
การดำาเนินการ	2	รุ่น	คือ	รุ่นที่	1	จำานวน	25	คน	และรุ่นที่	
2	จำานวน	26	คน	

3.�การดูแลนักวิชาการและนักศึกษาจากต่างประเทศ
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 มหาวิทยาลัยได้เตรียมพร้อมในทุกมิติ	ทุกภาคส่วน	
ทั้งในส่วนมหาวิทยาลัย	 บุคลากร	 นักศึกษา	 ทั้งที่เป็น	 
Hardware	และ	Software	ได้มีการดำาเนินการต่างๆ	ทั้งที่
เป็นงานเชิงนโยบายและงานเชิงปฏิบัติ	ดังนี้
 4.1 คณะกรรมการสร้างระบบการเตรียมความ
พรอ้ม ในการเปน็มหาวทิยาลยันานาชาตแิละความพรอ้ม
ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 
	 จากนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ในช่วงปี	
พ.ศ.	 2550-2554	 	 เป้าประสงค์ที	่ 3	 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มี
ความรู้	 ความสามารถดำารงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความ
เป็นไทยมีทักษะชีวิต	สำานึกสาธารณะ	และสมรรถนะสากล	
ได้กำาหนดตัวชี้วัดระดับการดำาเนินงาน	 (KPIs)	 ในการเป็น
มหาวิทยาลัยนานาชาติ	คือ	จำานวนหลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรสองภาษา	 และจำานวนนักศึกษาต่างชาติ	 เพื่อให้
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ	ทั้ง
ด้านกายภาพ	เอกสาร	บุคลากร	นักศึกษา	ฯลฯ	ปัจจุบันมี
ความพร้อมในด้านบุคลากรมีคุณวุฒิสูงเป็นที่ยอมรับของ
สังคมระดับประเทศและระดับนานาชาติ	 มีหลักสูตร
นานาชาติที่หลากหลายสาขาวิชา	 มีความเป็นเลิศในหลาย
สาขาวิชา	 และมีความพร้อมด้านระบบสิ่งอำานวยความ
สะดวกเพื่อรองรับการเรียนการสอน	 อาทิ	 ห้องปฏิบัติการ
และระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานสากล	 อุปกรณ์เครื่อง
มือต่างๆ	ที่ทันสมัย
 4.2 การจัดแปลแบบฟอร์มต่างๆ สำาหรับ
นักศึกษาต่างชาติ 
	 เพื่ออำานวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติที่
ศกึษาอยูใ่นทกุขัน้ตอน	ตัง้แตก่ารรบัสมคัรเขา้ศกึษา	ระหวา่ง
การศกึษา	จนสำาเรจ็การศกึษา	ซึง่มแีบบฟอรม์ตา่งๆ	สำาหรบั
นักศึกษาต่างชาติ	 จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วประมาณ	
40	 รายการ	 อาทิ	 แบบฟอร์มต่างๆ	 ของกองทะเบียนและ
ประมวลผล	 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี	 แบบฟอร์มต่างๆของสำานัก
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ	 	 สัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย	 (ชาวต่างประเทศ)	 การประกันสุขภาพ	ฯลฯ	
และจัดส่งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทำาการประชาสัมพันธ์	
โดยการบันทึกบน	Website	ของหน่วยงานนั้นๆ	

 4.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
	 จากแผนกลยุทธ์วิเทศสัมพันธ์	 ปี	 2551-2554	 เร่ง
พัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากรทุกระดับ	 ลักษณะของ
การดำาเนินโครงการ	เป็นการจ้างชาวต่างชาติมาปฏิบัติงาน
ในตำาแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ	 เพื่อทำาหน้าที่พัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย	
ตัง้แตป่	ี2551	โดยกำาหนดภาระงานสอน	12	ชัว่โมง/สปัดาห	์
ผลการดำาเนินโครงการ	 พบว่า	 บุคลากรให้ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการเป็นจำานวนมาก	 ซึ่งนอกจากได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ความมั่นใจในการพูด	อ่าน	 เขียน	
หรือสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติแล้ว	 ส่วนหนึ่งยัง
เป็นการเพิ่มโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรจากต่างคณะ/หน่วยงาน	 โดยมีอาจารย์ชาวต่าง
ประเทศปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น	 จำานวน	 2	 ราย	 คือ		
Ms.	Krista	Dawn	Quesenberry		และ	Ms.	Kelli	Lynne	
Hammes	มีบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการเข้า
ร่วมโครงการ	258	คน	

4.�การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นนานาชาติ
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 5.1 การจัดทำาเอกสารประชาสัมพันธ์เป็นภาษา
ต่างประเทศ (อังกฤษ/จีน/อารบิค) 
	 โดยไดป้ระชาสมัพนัธเ์อกสารไปยงัสถาบนัการศกึษา
และองคก์รตา่งๆ	ทีม่คีวามรว่มมอืทัง้ภายในและตา่งประเทศ	
และประชาสมัพนัธผ์า่นชาวตา่งชาตทิีม่าเยอืนมหาวทิยาลยั	
ไดแ้ก	่เอกสารแนะนำามหาวทิยาลยัฉบบัภาษาองักฤษ/ภาษา
อารบิค/ภาษาจีน	 แผ่นพับแนะนำามหาวิทยาลัยฉบับภาษา
อังกฤษ/ภาษาจีน		เอกสารคู่มือแนะนำาการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	
สำาหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศและบุคลากรชาวต่างชาติ		
วารสารเผยแพร่ข่าวกิจกรรมด้านต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	และ
เอกสารเผยแพร่ผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย	

 5.2 Website ของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาต่าง
ประเทศ 
	 มหาวิทยาลัยได้จัดทำาโครงการพัฒนา	Website	 
ทั้งระบบ	 โดยพัฒนาเป็น	 Website	 4	 ภาษา	 ได้แก่	 
ภาษาไทย	 อังกฤษ	 จีน	 และอารบิค	 มีงานประชาสัมพันธ์	
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ขณะนี้	Website	ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ	 ได้เผยแพร่แล้ว	 ตั้งแต่ต้นปี	 2552		 
ในส่วน	Website	 ภาษาจีน	 	 สถาบันขงจื้อกำาลังดำาเนิน 
การ	 	 และ	 Website	 	 ภาษาอารบิค	 วิทยาลัยอิสลาม 
ศึกษากำาลังดำาเนินการแปลในส่วนของภาษาอาหรับ

5.�การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
� ของมหาวิทยาลัยไปสู่ประชาคมโลก
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 5.3  การพัฒนาเว็บไซต์  www.interaffairs.psu.ac.th 
	 เพือ่เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธข์อ้มลูและกจิกรรม
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นข้อมูลที่นักศึกษา/	ชาวต่างชาติ
ที่สนใจและต้องการสืบค้นข้อมูล	 อาทิ	 Scholarship	 
for	International	Students/International	Programs/
Visa	 Procedure	 for	 International	 Students/PSU	 
International	Newsletter/PSU	Welcome	Guide/PSU	
in	 Brief/ทำาเนียบนักวิเทศสัมพันธ์	 ม.อ.	 และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์	 อาทิ	 Visitors’	 News/
กจิกรรมโครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมกบัมหาวทิยาลยัใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน/โครงการค่ายภาษาอังกฤษ	 
(PSU-BSU	English	Camp)	เป็นต้น
 5.4 การจัดนิทรรศการการศึกษาในต่างประเทศ 
มีดังนี้
	 	 1)	 Lao	International	Fair	on	Education	
2009	มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดนิทรรศการการศึกษา	ที่
จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการส่งออก	 ระหว่างวันที่	 9-11	
มกราคม	2552	ณ		กรงุเวยีงจนัทน	์	สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว	 มีผู้สนใจสอบถามและรับเอกสารประมาณ		
500	 คน	 และสาขาวิชาที่มีผู้สนใจมากอันดับต้น	 ๆ	 ได้แก่	
วศิวกรรมศาสตร	์	ทรพัยากรธรรมชาต(ิปา่ไม)้		เศรษฐศาสตร	์	
บรหิารธรุกจิ		การทอ่งเทีย่ว	ระบาดวทิยา		ทนัตแพทยศาสตร	์

นิติศาสตร์	 รัฐศาสตร์	 ภาษาศาสตร์	 และการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม
	 	 2)	 Thailand	 International	 Education	
Exhibition	 2009	 :	 TIEE	 2009	 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัด
นิทรรศการการศึกษานานาชาติของไทย	ปี	2552	ระหว่าง
วันท่ี	9-11	ตุลาคม	2552	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ	
ซึง่จดัโดยกรมสง่เสรมิการสง่ออก	รว่มกบังานประชาสมัพนัธ	์
คณะวิทยาการจัดการ	คณะบริการและการท่องเที่ยว	และ
คณะวิเทศศึกษา	ซึ่งเป็นโครงการที่จัดเป็นประจำาทุกปี
	 	 3	)	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ	 ณ	
กุ้ยหลิน	 มหาวิทยาลัยและสถาบันขงจื้อได้เดินทางไป
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี	 3	
หลักสูตร	 คือ	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาวิชาการ
จัดการ	 (ภาษาอังกฤษ)	 คณะวิทยาการจัดการ	 หลักสูตร
บรหิารธรุกจิบณัฑติ	สาขาวชิาการบรกิารและการทอ่งเทีย่ว	
คณะการบริการและการท่องเที่ยว	 และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต	 สาขาออกแบบและผลิตสื่อดิจิตอล	
(นานาชาติ)		โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ	ระหว่างวัน
ที	่19-24	พฤษภาคม	2553	ทีโ่รงเรยีนมธัยมในเมอืงกุย้หลนิ	
มณฑลกว่างสี	 3	 แห่ง	 คือ	 Guilin	 Vocational	 School,	
Guilin	 High	 School	 และ	 Guilin	 Zhongshan	 High	
School	 โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจและ 
เข้าร่วมชมมากกว่า	500	คน
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 6.1 การถวาย/มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แด่ผู้นำา/บุคคลสำาคัญของต่างประเทศ
	 	 1)	 สม เด็ จพระราชาธิบดี แห่ งมา เล เซี ย		
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรไ์ดถ้วายปรญิญารฐัศาสตรด์ษุฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขารัฐศาสตร์แด่	 His	 Majesty	 
Al-	Wathiqu	Billah	Tuanku	Mizan	Zainal	Abidin	Ibni	
Al-Marhum	Sultan	Mahmud	Al-Muktafi	Billah	Shah	
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย	 ได้ดำาเนินการเมื่อวันที่	
11	มนีาคม	2552	ณ	โรงแรมแมนดารนิโอเรยีนเตล็	กรงุเทพฯ	
โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีประมาณ		120		คน
	 	 2)	 นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน	
มหาวิทยาลัยได้ถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กติตมิศกัดิ	์แดน่ายกรฐัมนตรแีหง่ราชอาณาจกัรบาหเ์รน	His	
Royal	 Highness	 Prince	 Khalifa	 bin	 Salman	 Al	
Khalifa	 โดยได้ดำาเนินการไปเมื่อวันที่	 13	สิงหาคม	2552	
ณ	 โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล	 กรุงเทพ	 และในโอกาส

เดยีวกนันี	้นายกรฐัมนตรแีหง่ราชอาณาจกัรบาหเ์รนไดม้อบ
เงินเพื่อสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	
จำานวน	1	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	
 6.2 การต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ ระดับ
ราชวงศ์/ผู้นำา/บุคคลสำาคัญของต่างประเทศ
	 	 1)	 HM	 Ashi	 Tshering	 Pem	Wangchuck	
สมเด็จพระชนนีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน	 เสด็จเยือน
มหาวทิยาลยัเปน็การสว่นพระองค	์เมือ่วนัที	่10-11	ธนัวาคม	
2552	 ทรงทอดพระเนตรการดำาเนินงานของคณะทันต
แพทยศาสตร	์และ	การดำาเนนิงานดา้นภมูปิญัญาตะวนัออก	
คณะพยาบาลศาสตร์	 เพื่อเป็นแนวทางในการทำาความร่วม
มือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและราชอาณาจักร
ภูฏาน	 โดยได้ประทับแรม	ณ	 เรือนประทับรับรองภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	การเสด็จเยือนครั้งนี้	ถือเป็น
จุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับประเทศภูฏาน	ซึ่งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกองทุน	

6.�การสนับสนุนภารกิจสำ�คัญของมหาวิทยาลัย



The	Youth	Development	Fund	ซึง่สมเดจ็พระชนนทีรง
เปน็ประธาน	โดยไดม้อบทนุระดบับณัฑติศกึษาแกน่กัศกึษา
ภูฏาน	ในสาขาชีววิทยา	ระบาดวิทยา	การบริการและการ
ทอ่งเทีย่ว	และใหท้นุเพิม่เตมิอกี	5	ทนุ	จากคณะวทิยาศาสตร	์
คณะพยาบาลศาสตร์	และคณะทันตแพทยศาสตร์
	 	 2)	 D.Y.T.M	Tuanku	Syed	Faizuddin	มกุฎ
ราชกุมาร	แห่งรัฐเปอร์ลิส	ประเทศมาเลเซีย	และพระชายา	
ได้เสด็จเยือนมหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	28-29	เมษายน	2553	
โดยทรงมาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วม
มือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ	
Allianze	College	of	Medical	Sciences	(ACMS)	ประเทศ
มาเลเซีย	ในวันพฤหัสบดีที่	29	เมษายน	2553	เวลา	9.00	
น.	 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่	 เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการ
ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์	 การศึกษา	และ	ความเป็น
มืออาชีพ	หลังจากนั้น	ได้ทรงเยี่ยมชมกิจกรรมด้านวิชาการ
ของคณะพยาบาลศาสตร์	 และหอผู้ป่วยเด็ก	 โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์	คณะแพทยศาสตร์
 6.3 การจัดตั้งกองทุน His Royal Highness 
Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa
	 นายกรฐัมนตรแีหง่ราชอาณาจกัรบาหเ์รนไดม้อบเงนิ	
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	จำานวน	
1	ล้านดอลลาร์สหรัฐ		ซึ่งส่วนหนึ่งได้จัดตั้งเป็นกองทุน	His	
Royal	 Highness	 Prince	 Khalifa	 bin	 Salman	 Al	
Khalifa	 มีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุน	
ได้ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน	 โดยสนับสนุน
กิจกรรมความร่วมมือกับราชอาณาจักรบาห์เรน	 มุ่งเน้น
กิจกรรมของนักศึกษาทั้งสองฝ่าย	 สนับสนุนกิจกรรม	 
“ผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”	 สนับสนุน
กจิกรรมโครงการตน้กลา้สงขลานครนิทร	์และสนบัสนนุทนุ
นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ที่วิทยาเขตปัตตานี
 6.4 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
	 	 1)	ความร่วมมือกับประเทศเซอร์เบีย	(University	
of	Novi	Sad		:	UNS)	เป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำาเนินการ
มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2546	สำาหรับปี	2552	เป็นต้นไปจะถือเป็น	
Forum	 สำาคัญสำาหรับ	 International	 Conference	
ระหว่างหลายมหาวิทยาลัยใน	 ASEAN	 และ	 Europe	 
(โดยมี	 ม.อ.	 และ	 UNS	 เป็นแกนนำา)	 อันจะนำาไปสู่ 	 
International	 publication/Joint	 publication/Joint	
research/Research	 (MS	 &	 PhD)	 co-supervision/ 

Research	 attachment	 และอื่นๆ	 โดยมีแผนงานที่เป็น 
รูปธรรมดังนี้
	 ปี	 2552	 International	 Conference	 ด้าน	 
Science	&	Technology	ที่	Serbia
	 ปี	 2553	 International	 Conference	 ด้าน	 
Bio-Science	ที่ประเทศไทย
	 ปี	 2554	 International	 Conference	 ด้าน	 
Science	&	Technology	ที่ประเทศไทย
	 ปี	 2555	 International	 Conference	 ด้าน	 
Bio-Science	ที่	Serbia
	 ทุกๆ	 ปี	 จะมีการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร	 คณาจารย์	
และนกัศกึษา	ฝา่ยละ	40-50	คน	โดยคณะทีเ่กีย่วขอ้ง	ไดแ้ก	่
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	 	 คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร	 คณะวิทยาศาสตร์ 	 และคณะ
เภสัชศาสตร์	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มอบทุน	 Ph.D.	 2	
ทุนแก่นักศึกษาหรือบุคลากรจาก	UNS	ด้วย	ขณะเดียวกัน
บคุลากรของมหาวทิยาลยักส็ามารถเขา้ศกึษา	Ph.D	ที	่UNS	
โดยมี	Special	arrangement	ต่างๆ	ซึ่งสามารถเจรจาได้
เป็นกรณีๆ	เช่น	ค่าเล่าเรียนพิเศษ	;	Sandwich		program	
;	Joint	supervision	เป็นต้น	กิจกรรมที่ผ่านมาและที่กำาลัง
ดำาเนินการมีดังนี้
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	 -	 Student	 Exchange/Study	 Abroad	 คณะ
ต่างๆ	ได้มีการรับนักศึกษาจาก	UNS	มาฝึกงานภายใต้การ
กำากบัดแูลของคณะ	โดยเริม่ตัง้แตป่ี	พ.ศ.	2546	ซึง่นกัศกึษา
ของทัง้สองฝา่ยรบัผดิชอบคา่ตัว๋เครือ่งบนิ	สำาหรบัทีพ่กัและ
ค่าเบี้ยเลี้ยง	 	 มหาวิทยาลัยเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบ	 	 เป็น
โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในต่าง
ประเทศ	 และคณะวิทยาศาสตร์	 ได้มีการเสนอสาขาความ
รว่มมอืใหมท่างดา้นชวีวทิยาและคณติศาสตร	์เพือ่เพิม่ความ
เขม้แขง็ทางดา้นวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานใหก้บันกัศกึษา	สำาหรบั
ปี	 2552	 UNS	 มีกำาหนดส่งนักศึกษามาฝึกงานที่	 ม.อ.	
ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม	จำานวน	13	คน	โดยฝึกงาน
ทีค่ณะวศิวกรรมศาสตรจ์ำานวน	11	คนและคณะเภสชัศาสตร์
จำานวน	2	คน
	 -	 Joint	conference		สาขา	Engineering	ได้มี
การจัดประชุมครั้งแรก	เมื่อปี	พ.ศ.	2546	สำาหรับปี	2552	
นี้	เป็นการจัดประชุมครั้งที่	4	ระหว่างวันที่	28-30	เมษายน	
2552	ณ	UNS	และคณะจะพยายามผลักดันให้เกิดงานวิจัย
ร่วมโดยอาจจะเริ่มต้นด้วยการตั้งเป็น	co-advisor	สำาหรับ
สาขา		Bioscience	จัดประชุมครั้งแรก	เมื่อปี	พ.ศ.	2549	
โดยมคีณะทรพัยากรธรรมชาติ	คณะวทิยาศาสตร์	และคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร	 เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด	 ครั้งที่สอง
จัดเมื่อ	22-25	มิถุนายน	2551	 	 โดยมีผู้เข้าร่วมจาก	ม.อ.	
จำานวน	16	คน	และครัง้ทีส่าม	จะกำาหนดจดั	ในประเทศไทย	
ในปี	 พ.ศ.	 2553	 	 โดยมีคณะเจ้าภาพหลักคือคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 	 และคณะวิทยาศาสตร์	 	 คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร	 เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม	 ใน
การนี้มหาวิทยาลัยได้เสนอให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	วิทยาเขตปัตตานี	เข้าร่วมในการจัดประชุมด้าน	
Bioscience	ด้วย	
		 -	 Staff	exchanges		มีการเดินทางเยือนศึกษาดู
งานของบุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัยตามข้อตกลงเป็น
ประจำาทุกปี
		 -	 Co l l abo r a t i v e 	 Re sea r ch 	 	 คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ	ได้ทำาความร่วมมือกับ	UNS	ด้านความ
ร่วมมือด้านการวิจัยทางด้าน	GMO		และจะมีการเสนอการ
วจิยัรว่มดา้น	Veterinary	Science	ซึง่อยูร่ะหวา่งการรอคำา
ตอบจากทาง	UNS
		 -	 Staff	Development		มหาวิทยาลัยสนับสนุน
บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	ณ	UNS	 ได้มีการ
ประกาศทุน	Ph.D.	50%		แต่ยังไม่มีผู้สมัคร
	 	 2)	 ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ภู มิ ภ า ค แ อฟ ริ ก า	
มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับสำานักงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ	(สพร.)	ในการเปิดความสัมพันธ์กับ
สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคแอฟริกา	 ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกา	ทั้ง
ในรูปแบบของการเดินทางไปเยือนและการเชิญคณะผู้
บริหารของสถาบันอุดมศึกษาในแอฟริกาเดินทางมาเจรจา
ความรว่มมอืกบัคณะ/หนว่ยงานตา่งๆ	เพือ่เสรมิสรา้งความ
ร่วมมือทางวิชาการ	 	 และเพื่อให้การดำาเนินงานความร่วม
มอืเปน็รปูธรรมยิง่ขึน้	มหาวทิยาลยัไดจ้ดัสรรทนุ	President	
Scholarship	 ให้แก่บุคลากรของสาธารณรัฐบอตสวานา	
และสาธารณรัฐนามีเบีย	ประเทศละ	1	ทุน	รวมจำานวน	2	
ทุน	 เพื่อมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัย	
สนับสนุนทุนให้แก่	Visiting	Professor	ประเทศละ	1	ทุน	
รวมจำานวน	2	ทนุ	และสำานกังานความรว่มมอืเพือ่การพฒันา
ระหว่างประเทศ	(สพร.)	ได้สนับสนุนในจำานวนที่เท่ากันกับ
ที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
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การบริหารจัดการ
1.�ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต� 135
 1.1 นโยบายการบริหารกลางตามรูปแบบ PSU System 
 1.2 แผนยุทธศาสตร์เฉพาะของวิทยาเขต 
 1.3 ความร่วมมือระหว่างวิทยาเขต  
 1.4 การแก้ไขปัญหาวิทยาเขตปัตตานีในกรณีปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1.5 การแก้ปัญหาระหว่างวิทยาเขต 
2.�การเตรียมระบบเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น�E-university� 140�
 2.1 การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร   
 2.2 ระบบการให้บริการ Internet 
 2.3 ระบบบริหารจัดการนักศึกษา : SIS 
 2.4 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล : HRMIS
 2.5 ระบบพัสดุ การเงิน และการคลังเกณฑ์พึงรับ–พึงจ่ายในลักษณะสามมิติ 
 2.6 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้  
 2.7 ระบบบริหารงานทั่วไป  
 2.8 ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  
3.�การวางระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล� 144
 3.1 ระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.2 การกำ หนดมาตรฐานภาระงานอาจารย์ 
4.�ระบบ�Infrastructure�และระบบบริหารจัดการอื่นๆ� 146
 4.1 การบริหารและการจัดสรรทรัพยากร   
 4.2 การขยายตัวในการลงทุนด้านอาคารและสิ่งก่อสร้าง  
 4.3 การเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 4.4 การจัดงานสัมมนายุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน   
 4.5 ระบบการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจของประชาคม   



  การบริหารจัดการ
 
 

 

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บริหารงานโดยใช้รูปแบบ	PSU	System	เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในโครงสร้างและการ
บริหารจัดการวิทยาเขต	มีการพัฒนาระบบ	Infrastructure	ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ความ
เป็น	E-university	อย่างเต็มรูปแบบ	ให้ความสำาคัญกับการวางระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและองค์กรแห่งการเรียนรู้			
ทั้งนี้เพื่อให้ประชาคมโดยรอบเกิดความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยว่าจะบริหารงานด้วยความเป็นธรรม	 โปร่งใส	 สามารถตรวจ
สอบผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยและเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างแท้จริง	 การดำาเนินการด้านบริหารจัดการที่สำาคัญมี
ดังนี้		
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 1.1 นโยบายการบริหารกลางตามรูปแบบ PSU 
System
	 	เปน็รปูแบบของการวางแผนการพฒันาภายใตส้ภา
มหาวิทยาลัยเดียวกัน 	ข้อแนะนำาหรือมติสภามหาวิทยาลัย
จะนำาไปสูก่ารปฏบิตัทิีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเปน็เอกภาพในการ
วางแผนและพัฒนา	 โดยนโยบายการบริหารทุกวิทยาเขตมี
แนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างเดียวกัน	 	 เป็นภาพลักษณ์ของ
สงขลานครนิทรห์รอืแนวปฏบิตัทิีเ่ปน็หนึง่เดยีวกนั	เชน่	การ
พัฒนาวิทยาเขตแต่ละแห่งต้องมีเอกลักษณ์เพื่อให้การวาง
ตำาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่วิทยาเขตแต่ละแห่ง	 สามารถยืน
หยัดและดำารงอยู่อย่างมั่นคงในอนาคต	 การเปิดหลักสูตร
ของวิทยาเขตที่ไม่ซำ้าหรือแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นที่
ดำาเนนิการอยูแ่ลว้	การสง่เสรมิการบรหิารงานแบบรวมศนูย์
ในวิทยาเขตใหม่ทั้ง	3	แห่ง	เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
การใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งสงูสดุ	ลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
และกำาแพงระหว่างหน่วยงาน		ระบบวิทยาเขตเชื่อมโยงไป
สู่ทิศทางการบริหารเกิดสำานึกร่วมที่มุ่งความเป็นหนึ่งเดียว	

ทั้ง	 5	 วิทยาเขต	 จะต้องมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว	 รวมถึง
คุณค่าร่วมที่บ่มเพาะให้บุคลากรทั้ง	 5	 วิทยาเขตเป็นผู้มี
จิตสำานึกสาธารณะ	 มีทักษะชีวิตความเป็นไทย	 มีคุณธรรม	
จรยิธรรม	มคีวามภาคภมูใิจในสถาบนัและความเปน็ลกูพระ
บิดาเพื่อสร้างองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 1.2 แผนยุทธศาสตร์เฉพาะของวิทยาเขต
	 	 1.2.1	 การพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี	 	 เน้นการ
เปิดมุมมองในลักษณะ	Outside-in	 โดยประมวลประเด็น
การพัฒนาจากนโยบายรัฐบาล	 และจากรายงานคณะ
กรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัทแ์หง่ชาต	ิมาเปน็ฐานใน
การวางแผน	โดยการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้
	 	 	 1)	 ปฏิรูปการศึกษาในระดับพื้นที่	 โดยมุ่ง
สรา้งใหว้ทิยาเขตปตัตานมีกีารพฒันาศาสตรแ์ขนงตา่งๆ		ให้
มีความหลากหลายมากขึ้น	 เพื่อกระจายโอกาสทางการ
ศกึษา	นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในพืน้ทีส่ามารถเขา้สูร่ะบบ
อุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น	 ควบคู่กับการเน้นการผลิตครูที่มี
ความรู้ความสามารถ	 และเข้าใจสภาพปัญหาในพื้นที่	 และ

1.�ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต
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การมุง่พฒันาศกัยภาพครผููส้อนเดมิทัง้ครตูาดกีา	ครปูอเนาะ	
และครูประจำาการในพื้นที่	
	 	 	 2)		 พฒันาคณุภาพชวีติและเสรมิสรา้งสงัคม
พหุวัฒนธรรม		โดยมุ่งให้สังคมสามารถดำารงรูปแบบการอยู่
ร่วมกันในพื้นที่	ที่มีความหลากหลายทางสังคม	วัฒนธรรม	
เชื้อชาติและศาสนาได้อย่างสงบสุข	 สนับสนุนให้วิทยาเขต
ผลติบคุลากรทางดา้นการพยาบาลและสาธารณสขุทีม่คีวาม
รู้ความสามารถและเข้าใจการประยุกต์ใช้วิชาการให้
สอดคล้องกับแต่ละวิถีวัฒนธรรม	โดยในปี	2552	ได้ดำาเนิน
การโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น	 	 ด้านการผลิต
นกัรฐัศาสตรแ์ละการปกครอง	การถา่ยทอดบรกิารวชิาการ	
ในจดุเนน้ทีเ่ขา้ใจสภาพปญัหา	สรา้งสมานฉนัทใ์นระดบัพืน้ที	่
โดยมีคณะรัฐศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินการ	
พัฒนาศูนย์การศึกษาอิสลามให้เป็นลักษณะศูนย์กลาง
โรงเรยีนตน้แบบอสิลามศกึษา	โดยใชศ้กัยภาพของวทิยาลยั
อิสลามศึกษาควบคู่กับการพัฒนาไปสู่การจัดการศึกษา 
ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะ	 Islamics	 Perspective	 
Development
	 	 	 3)	 การบ่มเพาะสังคมและนักศึกษา	 	 มุ่ง
เนน้การสอดแทรกทศันคตแิละการดำารงอยูร่ว่มกนัในสงัคม
และภูมิพื้นฐานทางปัญญา	ในกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจำา
วนัปกต	ิและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหกับัชมุชน	สงัคม	การ
สรา้งมลูคา่เพิม่จากภมูปิญัญาทอ้งถิน่	ควบคูก่บัทศันคตทิาง
สงัคม	รว่มกบัหนว่ยงานภายนอกจดักจิกรรมบรกิารวชิาการ
แก่ชุมชน	 ที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	
และสนองตอบตอ่การดำารงอยูร่ว่มกนัในสงัคมอยา่งสนัตสิขุ
	 	 	 4)	 การใช้ทรัพยากรอย่างทรงคุณค่า	 
โดยมุ่ ง ให้ เกิดระบบที่ สนับสนุนและนำา ไปสู่ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	สำาหรับพื้นที่ภาค
ใต้	 จัดโครงสร้างวิชาการภายในวิทยาเขตปัตตานีเพื่อให้
สามารถพัฒนาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร	
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 และวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ	 เพื่อการสนองตอบต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในระยะยาว
	 	 	 5)	 การเพิ่มความเชื่อมั่นเชิงพื้นที่	 	 โดยมุ่ง
สร้างระบบสังคมที่มีสิ่งดึงดูดให้ประชาชนยังคงอยู่ในพื้นที่	
พร้อมทั้งสร้างโอกาส/แรงจูงใจให้เกิดการเคลื่อนย้ายเข้ามา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการ
สอดส่อง	 ดูแล	 ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ภายในวิทยาเขตได้	 เพื่อให้สามารถแบ่งเบาภาระของฝ่าย
ปกครองได้ในระดับหนึ่ง	 ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในวิทยาเขตปัตตานี	เพื่อสอดส่องดูแล	และเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้นในพื้นที่
	 	 1.2.2	 การพัฒนาวิทยาเขตภูเก็ต	 มุ่งเน้นการ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของศาสตรด์า้นการบรกิารและการ
ท่องเที่ยว	 โดยใช้ภาษาเป็นตัวขับเคลื่อน	 และมีเทคโนโลยี
สารสนเทศและสิง่แวดลอ้มเปน็ตวัเรง่และสรา้งสภาวะสมดลุ	
แนวทางการดำาเนินงานจะเปิดสาขา	 Hospitality	 hotel-
tourism	Management	และ	International	language		
&		International	study	มุ่งสู่หลักสูตรนานาชาติ	เพื่อยก
ระดับวิทยาเขตภูเก็ตไปสู่การเป็นวิทยาเขตนานาชาติ	 
(International	Campus)	ปรับระบบเอกสารสำานักงานให้
เป็นระบบ	 2	 ภาษาเพื่อให้อาจารย์และบุคลากรชาวต่าง
ประเทศและนักศึกษาต่างชาติ	 ได้เข้าใจกระบวนการ/ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของวิทยาเขตและครอบคลุมถึง
หนังสือสัญญาต่างๆ	 นอกจากนี้	 ได้พยายามให้บุคลากร 
ทกุตำาแหนง่มกีารเทยีบสอบความรูแ้ละการใชภ้าษาองักฤษ
จากระดับที่แตกต่างกัน	 ควบคู่กับมีระบบจูงใจ	 เพื่อให้มี 
การพัฒนาสู่การใช้งานได้จริงอย่างต่อเนื่อง	
	 	 1.2.3	 การพัฒนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	 มุ่ง
เน้นการพัฒนาการผลิตบัณฑิต	 General	 Engineering/
Engineering	Management	 เพื่อสร้างจุดสนใจในสาขา 
วิชาใหม่ๆ	 โดยนำาสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์จากต่าง
วิทยาเขตไปเปิดสอน	 เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามา
เรียนเพิ่มมากขึ้น	และพัฒนาให้มีหลักสูตร	Bilingual	ในปี	
2554	รวมท้ังเป็นฐานในการพัฒนาสู่การเป็น	International	
Programs	มีการปรับโครงสร้างทางวิชาการและโครงสร้าง
บุคลากรให้มีความชัดเจน	 ไม่ซำ้าซ้อน	 และเติมเต็มระบบ
สนับสนุนงาน	 เช่น	 ระบบอาคารศูนย์ปฏิบัติการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์	 เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาได้อย่างเต็ม
ที่	โดยการปรับโครงสร้างในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	ที่สำาคัญ
มีดังนี้	
	 	 	 1)		 จดักลุม่ศาสตรใ์หมพ่รอ้มปรบัเปลีย่นชือ่
คณะใหม่จากคณะเทคโนโลยีและการจัดการเป็น	 2	 คณะ	
ได้แก่	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	ประกอบด้วย
ศาสตร์ทางด้านภาษา	 สังคม	 และการบริหาร	 และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 ประกอบด้วย
ศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
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วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีชีวภาพ	และการอุตสาหกรรม	
	 	 	 2)			บทบาทและหนา้ทีผู่บ้รหิารเปน็รปูแบบ
ใหม่	 โดยคณบดีทำาหน้าที่บริหารวิชาการเพียงอย่างเดียว	
เพือ่พฒันางานวชิาการใหเ้ขม้แขง็	ทัง้งานการเรยีนการสอน
และการวิจัย	 ที่มาของคณบดีมาจากการแต่งตั้ง	 โดยคำา
แนะนำาของรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	 	 	 และมี
วาระการดำารงตำาแหน่งเป็นไปตามวาระของรองอธิการบดี
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	
	 	 	 3)		 คณบดี	 รองอธิการบดีวิทยาเขต	 และ
รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการวทิยาเขตเปน็ทมีงานเดยีวกนั	กอ่
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำางาน	 การ
บริหารงานวิชาการ	 กำาหนดให้มีคณะกรรมการวิชาการ
วิทยาเขต	 รับผิดชอบดูแลงานวิชาการของวิทยาเขต	 	 โดย
ไม่มีคณะกรรมการวิชาการประจำาคณะ
	 	 	 4)			การรวมศนูยบ์รกิารตา่งๆ	ไวท้ีว่ทิยาเขต
สุราษฎร์ธานี	 จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด
ทรัพยากรในการดำาเนินงาน	การเงิน	การบริหารเงินรายได้
ให้รวมไว้ที่วิทยาเขต	 และจัดสรรให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ	
ตามภาระงาน	
	 	 1.2.4	 การพัฒนาวิทยาเขตตรัง	 	 มุ่งเน้นการ
พัฒนาสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไปสู่การเป็น	Bilingual	Programs	
และพัฒนาสาขาที่มีความพร้อมในหลักสูตรการเป็น
หลักสูตรนานาชาติ	 	 ได้แก่	 หลักสูตรระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี	 	 (AIS)	 ควบคู่กับการพยายามจัดตั้งบริษัทที่
ปรกึษาดา้นการบญัชขีองจงัหวดัตรงั	เพือ่สรา้งประสบการณ์
ให้อาจารย์และฝึกงานนักศึกษา	 และนำาไปสู่การสร้าง
หลักสูตร	Cooperative	Program	การดำาเนินงานที่สำาคัญ	
คือ	 	 การบริหารงานเน้นแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน	 โดยเฉพาะการ
เพิม่วฒุกิารศกึษา	และการพฒันาดา้นภาษาองักฤษ		ซึง่คาด
วา่จะเกดิสมัฤทธิผ์ลเชงิรปูธรรมใน	2-3	ปขีา้งหนา้	มนีโยบาย
การเพิม่คณะสถาปตัยกรรมศาสตร	์ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งเตรยีม
การและจะเสนอขอจัดตั้งในช่วงการปรับแผน	ฯ	10		มีแผน
กิจกรรมนักศึกษาและการปฏิรูปกิจกรรมนักศึกษา	 รวมทั้ง
การสรา้งสวสัดกิาร	สภาพความเปน็อยูด่า้นหอพกั	และยาน
พาหนะเพื่อให้นักศึกษาสามารถดำารง/การใช้ชีวิตภายใน
วิทยาเขต
 1.3 ความร่วมมือระหว่างวิทยาเขต 
	 หลักการในการบริหารระบบวิทยาเขต	 มีการใช้

ประโยชน์จากการเป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขตในรูป
แบบของเครอืขา่ยทีส่ามารถนำาจดุแขง็จากวทิยาเขตหนึง่ไป
มอบให้กับอีกวิทยาเขตหนึ่งในเรื่องความร่วมมือต่างๆ	หรือ
การขยายการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยฐานโครงสร้าง
ความเป็นวิทยาเขต	 และในที่สุดจะนำาไปสู่ความรู้สึกที่เป็น
มหาวิทยาลัยเดียวกัน	 และจะเกิดความมั่นคงในเชิงความ
รู้สึกระยะยาว	 มีความผูกพันกัน	 	 รูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาเขตในลักษณะต่างๆ	สรุปได้ดังนี้	
	 	 1.3.1	 การเปิดหลักสูตรในต่างวิทยาเขต	 ได้มี
การดำาเนินการอย่างหลากหลาย	คือ
	 	 	 1)		 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	
สาขาศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน	คณะศึกษาศาสตร์	
ที่วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี	
	 	 	 2)	 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขา
วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม	คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม	ณ	
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี		
	 	 	 3)	 โครงการความรว่มมอืระหวา่งวทิยาเขต
สุราษฎร์ธานีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	 เพื่อพัฒนาการเปิด
หลักสูตรด้าน	 Engineering	Management	 รองรับความ
ต้องการของตลาดงานในกลุ่ม	SMEs		
	 	 	 4)	 การนำาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไปเปิดสอน		ณ			วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี	
		 	 	 5)	 ความร่วมมือเพื่อจัดทำาหลักสูตรศิลป
ศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิารรฐักจิและวสิาหกจิ	โดย
คณะศิลปศาสตร์		และคณะวิทยาการจัดการกับวิทยาเขตตรัง	
	 	 	 6)	 การนำาหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	
สาขาวิชาพัฒนาสังคม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
ไปเปิดดำาเนินการที่วิทยาเขตภูเก็ต	
	 	 1.3.2		 ด้านการเรียนการสอน	 ได้ดำาเนินการ
ความร่วมมือประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้			
	 	 	 1)	 ให้มี	International	college	มี	base	
site	E	–	Learning	Resource	ร่วมกัน	
	 	 	 2)		 ให้มีการเรียน	Summer	cross	campus		
สนบัสนนุใหอ้าจารยส์อน	cross	ระหวา่งวทิยาเขต	สนบัสนนุ	
Off–Campus	 programs,	 Tele–classrooms	 และ	 
Program	2	+	2	Inter–Campuses		
	 	 	 3)		 ใหน้กัศกึษาทำา	Lab	ชว่ง	Summer	และ	
Off	campus
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	 	 	 4)		 จัดระบบ	 junior	 college	 และให้มี	
student	 exchange	 ระหว่างวิทยาเขต	 มีการปรับระบบ
เพื่อรองรับการลงทะเบียนทุกวิทยาเขตลงทะเบียนรายวิชา
ของทุกวิทยาเขต	
	 	 1.3.3		 ด้ านวิ จั ยและบัณฑิตศึกษา	 เน้น
สนับสนุนการวิจัยร่วมระหว่างวิทยาเขต	สนับสนุนอาจารย์
วิทยาเขตใหม่ให้ศึกษาปริญญาเอกที่	 ม.อ.	 Co–advisors	
cross	campuses	และ	Joint	publication	cross	campuses	
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทำา	Lab	cross	campuses	เป็นต้น
	 	 1.3.4		 ด้ านกิจการนักศึกษา	 มีนโยบาย
สนับสนุนให้ผู้นำานักศึกษาทั้ง	 5	 วิทยาเขตทำางานร่วมกัน	
สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาร่วม	 5	 วิทยาเขต	 กำาหนด
มาตรฐานระเบียบ/วินัย	 เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 มีพระ
อนุสาวรีย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวครบทั้ง	5	วิทยาเขต	มีกรรมการ
กิจการนักศึกษาร่วม	 5	 วิทยาเขต	 มีระบบ	MIS	 กิจการ
นักศึกษาร่วม	5	วิทยาเขต	และมีการจัดการความรู้ร่วม	5	
วิทยาเขต	 นอกจากนี้ทีมบริหารได้ระดมความคิดจากผู้
เกีย่วขอ้งกบังานดา้นกจิการนกัศกึษาของทกุวทิยาเขต	เพือ่
หาระบบการบม่เพาะคนดี	เพือ่ผลติบณัฑติทีม่จีติสำานกึเพือ่
สังคม
	 	 1.3.5	 ด้านวิเทศสัมพันธ์	 ได้เปิดโอกาสให้ทุก
วทิยาเขตสามารถไปศกึษาตา่งประเทศไดแ้ละใหค้วามสำาคญั
กับวิทยาเขตใหม่เป็นลำาดับแรก
	 	 1.3.6		 ด้านบริการวิชาการ	 รวมขีดความ
สามารถการให้บริการทั้ง	 5	 วิทยาเขต	 เพื่อรับงานบริการ
วิชาการ	มีฐานข้อมูลร่วมของบุคลากรทั้ง	5	วิทยาเขต	และ
ทั้ง	5	วิทยาเขตทำาหน้าที่เป็น	one–stop	service
	 	 1.3.7	 ด้านบริหารจัดการ	 มีการประชุมที่ได้
เรียนรู้ร่วมกัน	ได้แก่	การประชุมสภามหาวิทยาลัย	ประชุม
สภาวิชาการ	 ประชุมคณบดี	 ประชุม	 ค.บ.ม.	 และประชุม
กรรมการคุณภาพ	โดยจัดระบบ	mentor	cross	campuses	
มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างวิทยาเขต	 In–house	
training	สายสนับสนุน		มี	Softwares	ร่วม/ฐานข้อมูลร่วม	
มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรร่วมทั้ง	 5	 วิทยาเขต	 หน่วยงาน
กลางใหค้วามสำาคญัในการการสนบัสนนุวทิยาเขตทีอ่อ่นแอ	
หมุนเวียนการประชุมคณบดี/ค.บ.ม.	 ไปยังวิทยาเขตอย่าง
ทั่วถึง	 และอธิการบดี/รองอธิการบดี	 เยี่ยมเยือนพื้นที่
วิทยาเขตเพิ่มขึ้น

	 	 1.3.8		 ด้านงบประมาณ	 ให้ความเท่าเทียมใน
การจัดสรรทรัพยากร	 โดยจัดลำาดับความสำาคัญของการ
จดัสรรทรพัยากรไปจดุทีข่าดแคลน		ใหเ้งนิกูป้ลอดดอกเบีย้
จากเงินออมของวิทยาเขตที่เข้มแข็ง	 	 ให้งบประมาณส่วน
กลางดูแลวิทยาเขตใหม่มากขึ้น	 และปรับงบดำาเนินการต่อ
หัวของวิทยาเขตใหม่ให้ทันสาขาเทียบเท่าสาขาท่ีดีอยู่เดิมแล้ว	
	 	 1.3.9		 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 	 วางฐานการ
พัฒนาและขยายตัวด้วยความเท่าเทียมกันในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย	 โดยให้มีการศึกษาสถานภาพของระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปการในแต่ละ
วิทยาเขต	 ในลักษณะข้อเสนอด้านเทคนิค	 เพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปการ	 	 ให้แต่ละ
วิทยาเขตสามารถใช้ศักยภาพสำาหรับรองรับการพัฒนา
วิทยาเขตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 1.4 การแก้ไขปัญหาวิทยาเขตปัตตานีในกรณี
ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
	 	 1.4.1	 มหาวิทยาลัยได้นำานโยบายจากสภา
มหาวทิยาลยัสูก่ารปฏบิตัเิพือ่รว่มการแกป้ญัหากบัวทิยาเขต
ปัตตานี	ประกอบด้วยกิจกรรม		ต่างๆ	ได้แก่
	 	 	 1)		 การเพิ่มคุณวุฒิอุสตาซที่จบจากต่าง
ประเทศ	 จะทำา	 2	 รูปแบบคือ	 (ก)	 การจัดโครงการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 และ	 (ข)	 การศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท	 โดยคณะศึกษาศาสตร์	 ซึ่งที่ผ่านมาได้
ดำาเนนิการภายใตโ้ครงการ	“ประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชพี
คร”ู		และนำาเสนอ	ทปอ.	เพือ่เชญิชวนใหม้หาวทิยาลยัตา่งๆ	
ร่วมดำาเนินการ
	 	 	 2)		 การอบรมครตูาดกีา	ทีเ่นน้อบรมทกัษะ
และเทคโนโลยกีารสอนระยะสัน้	และใหค้รมูโีอกาสไดส้มัผสั
กับวัฒนธรรมนอกพื้นที่ด้วย	มีทัศนศึกษาแทรกในหลักสูตร
ด้วย	
	 	 	 3)		 การจัดอบรมค่ายเยาวชนฤดูร้อน	
เปน็การสนบัสนนุใหน้กัศกึษาของแตล่ะมหาวทิยาลยั	จดัทำา
คา่ยฤดรูอ้น	โดยการนำาเยาวชนจากพืน้ทีไ่ปจดัคา่ยดแูล	หลกั
การดูแลคือดูแลเยาวชนจากพื้นที่ทุกศาสนา	 ซึ่งคณะ
รัฐศาสตร์	 ได้จัดทำา	 concept	 ของเรื่องดังกล่าวเพื่อให้
โครงการค่ายเยาวชนมุ่งสู่ทิศทางเดียวกัน
	 	 1.4.2	 การร่วมกันสร้างฐานความพร้อมให้
วทิยาเขตปตัตานมีกีารพฒันาศาสตรแ์ขนงตา่งๆ		ใหม้คีวาม
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หลากหลายตามแผนพัฒนาวิทยาเขตมากขึ้น	โดย
	 	 	 1)		 ใช้ฐานศักยภาพและความพร้อมของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อเสริมสร้าง
ให้สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม	 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	ขยายการเปิดสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	ที่ปัตตานี	
เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา	2552	นี้
	 	 	 2)		 ใช้ฐานศักยภาพและความพร้อมของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ที่วิทยาเขตหาดใหญ่	เพื่อปรับให้
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ขยายการเปิดหลักสูตร
เทคโนโลยีอาหาร	 (ที่เน้นกระบวนการทางด้านเทคโนโลยี
การผลิตอาหารฮาลาล	 ทั้งต้นนำ้า	 กลางนำ้า	 และปลายนำ้า)	
และพัฒนาไปสู่การจัดตั้งคณะเทคโนโลยีเกษตรและการ
อุตสาหกรรม	 ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำารายละเอียดโครงการ
เรียบร้อยแล้ว	เตรียมเสนอขอจัดตั้งตามขั้นตอนต่อไป
	 	 	 3)		 ใช้ฐานศักยภาพและความพร้อมของ
คณะพยาบาลศาสตร์	ที่วิทยาเขตหาดใหญ่	เพื่อรองรับการ
เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร	์ ที่วิทยาเขตปัตตาน	ี ในเบื้อง
ต้นการประชุมร่วมกัน	 และดำาเนินการในเรื่องคุณภาพ/
มาตรฐานการประเมินจากสภาการพยาบาลแห่ ง
ประเทศไทย	และวิทยาเขตได้รับการจัดสรรอัตรากำาลัง	10	
อัตราเพื่อรองรับการเปิดหลักสูตร
	 	 	 4)		 ใช้ฐานศักยภาพและความพร้อมของ
คณะเภสัชศาสตร์	ที่วิทยาเขตหาดใหญ่	เพื่อรองรับการเปิด
หลักสูตรเภสัชศาสตร์ที่วิทยาเขตปัตตาน	ี ซึ่งได้มีการศึกษา
ในรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว	 โดยอาจใช้เวลาในการเตรียม
ความพร้อมอีกประมาณ	6	ปี
 1.5  การแก้ปัญหาระหว่างวิทยาเขต
		 มหาวิทยาลัยได้การพัฒนารูปแบบวิธีการบริหาร
จดัการระหวา่งวทิยาเขตดว้ยความประหยดั	มปีระสทิธภิาพ	
และมกีารจดัการโครงสรา้งงานทีป่ระสานความรว่มมอื	รว่ม
งาน	 ร่วมใจ	 และสร้างความเข้าใจร่วมกัน	 ส่งผลให้งาน
ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว	 ประหยัด	 มีประสิทธิภาพและลด
ชอ่งวา่งปญัหาอนัเกดิจากการกระจายตวัของพืน้ทีว่ทิยาเขต
ที่อยู่ห่างกัน	โดยมีการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้
	 	 1.5.1	 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ประชุมทางไกล	(Tele-meeting)	ระหว่างวิทยาเขต	5	แห่ง			
และการประชุมด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์	(E-meeting)	ใน

การประชมุคณบด	ี	สภาวชิาการ	สภามหาวทิยาลยัและอืน่ๆ		
ก่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการเดนิทางของผูเ้ขา้รว่มประชมุ	คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากจดั
ทำาเอกสารประกอบวาระการประชุม	 	 และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประชุมได้ด้วยการค้นหาวาระการ
ประชุมย้อนหลัง
	 	 1.5.2		 การใช้	E-Document	มหาวิทยาลัยได้
ใช้ระบบ	E-Document	มาใช้ในทุกหน่วยงานอย่างเต็มรูป
แบบทั้ ง	 4	 ขั้นตอน	 เพื่อให้การบริหารสำานักงานมี
ประสิทธิภาพ	 	 มีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วมากขึ้น	
สามารถจดัทำา	เกบ็รกัษา	สง่ขอ้มลู	และตดิตอ่สือ่สารระหวา่ง
สำานักงาน	 และคณะ/หน่วยงาน	 ทั้งยังเป็นการลดปริมาณ
กระดาษ	 และสามารถสื่อสารผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ได้
อย่างรวดเร็ว
	 	 1.5.3		 การลงทุนร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์	
และสหกรณบ์รกิารของมหาวทิยาลยั	ในการจดัสรา้งหอพกั
นักศึกษาในทุกวิทยาเขต	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
นกัศกึษาและผูป้กครองในเรือ่งความปลอดภยัระหวา่งศกึษา
ในมหาวิทยาลัย
	 	 1.5.4	 การจัดทำา	 “คู่มือชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”	 	 	 ที่เน้นหลักตามแนว
พระบรมราโชวาท	 แนวมิติชีวิต	 ความสุข	 และแนวคิดของ
ทุกศาสนาโดยไม่มีการโน้มเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
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	 มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม	
สามารถสร้างภาวะความเป็นผู้นำาในการใช้เทคโนโลยี	 มี
ระบบสารสนเทศที่เข้าถึงได้อย่างปลอดภัย	 และเป็นชุมชน
ที่เข้มแข็ง	 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน	
โดยการจัดทำาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงปี 	 
พ.ศ.	2552-2556	กำาหนดวงเงินงบประมาณ	581.04	ล้านบาท	
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการกลางแก่
หน่วยงานต่างๆ	อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน	ทุกวิทยาเขต
และเพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 Optical	 Fiber	 
วงจรสือ่สาร	อปุกรณส์ือ่สารและโทรคมนาคม	เครือ่งแมข่า่ย	
และ	Software	มีการปรับเครือข่ายให้รองรับ	พรบ.2550	
การจัดการ	 Bandwidth	 ระหว่างวิทยาเขต	 เพื่อให้รองรับ
การใช้งาน	Intranet	อย่างมีประสิทธิภาพ		จัดหาอุปกรณ์
ทดแทนและปรบัปรงุระบบ	รวมทัง้การรกัษาความปลอดภยั
ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	 ระบบงานหลักที่ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	มี	8	ระบบหลัก	คือ	ระบบ
บริหารจัดการนักศึกษา	 ระบบบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล	 ระบบบริหารการเงิน	 การคลังและพัสดุ	 เกณฑ์ 
พึงรับ	 –	 พึงจ่ายในลักษณะ	 3	 มิติ	 ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเรียนรู้		ระบบบริหารงานทั่วไป		ระบบการให้
บริการ	Internet	บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร	
และศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์	โดยมีการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้
 

2.�การเตรียมระบบเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่การเป็น�E-university

วิทยาเขต วงจร อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต + VCS
 (Backup)

ปัตตานี 38	Mbps 34Mbps 4Mbps

ตรัง 14 Mbps 10Mbps 4Mbps

สุราษฎร์ธานี 14 Mbps 10Mbps 4Mbps

ภูเก็ต 14 Mbps 10Mbps 4Mbps
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 2.1 การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร  
	 มหาวิทยาลัยวางแผนพัฒนาระบบเครือข่ายและ
วงจรสื่อสาร	เพื่อเชื่อมหน่วยงานภายใน	5	วิทยาเขต	โดยมี
ความเร็วในการเชื่อมต่อไปยังวิทยาเขตต่างๆ	ดังนี้
	 สว่นการเชือ่มตอ่	Internet	ไดเ้ชือ่มตอ่ผา่นวงจรของ	
UNINET	ที่ความเร็ว	465	Mbps	ปัจจุบันเหลือ	310	Mbps	
เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการเชื่อมต่อไป	 1	 วงจร	 (ธันวาคม	
2552)	และปรับเป็น	1	Gbps	ภายในเดือนมกราคม	2553	
นอกจากนี	้ยงัมกีารเชือ่มตอ่ผา่นวงจรของ	TT&T	ทีค่วามเรว็	
30	Mbps	(ภายในประเทศ)	และ	20	Mbps	(ต่างประเทศ)	
สำาหรับการใช้งานและเข้าถึงฐานข้อมูล	Online	และ	Web	
site	ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและวิจัยเท่านั้น
	 	 1)		ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย	
(PSU	 WiFi)	 มีให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรใน
วิทยาเขตต่างๆ	ทั้งหมด	200	จุด	ดังนี้	 วิทยาเขตหาดใหญ่	
112	จุด	วิทยาเขตปัตตานี	49	จุด	วิทยาเขตภูเก็ต	16	จุด		
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	9	จุด	และวิทยาเขตตรัง	14	จุด
	 	 2)		ระบบโทรศพัท์	มตีูส้าขาจำานวน	14	ตู	้มเีลข
หมายให้บริการในวิทยาเขตหาดใหญ่ทั้งหมด	 4,300	 เลข
หมาย	และส่วนของคณะแพทยศาสตร์อีก	3,000	เลขหมาย	
ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี	 Voice	 over	 IP	
(VoIP)	 สำาหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบโทรศัพท์	 หรือ
ต้องการเพิ่มเติมเลขหมาย
	 	 3)		ระบบประชุมทางไกล	(Telemeeting	หรือ		
Video	Conference)	ติดตั้งและใช้งานการประชุมระหว่าง
วิทยาเขต	 กำาลังดำาเนินการเพิ่มเติมระบบให้สามารถใช้เป็น
ห้องเรียนทางไกล	โดยอาจใช้เทคโนโลยี	Video	Conference	
และ	Web	Conference	ร่วมกัน
	 	 4)		ระบบกล้องวงจรปิด	(Closed	Circuit	TV)	
ผา่น	IP	ไดต้ดิตัง้ทีว่ทิยาเขตหาดใหญ่	40	จดุและปตัตานี	47	
จุด	สำาหรับหน่วยงานต่างๆ	ส่วนใหญ่จะดำาเนินการเองเช่น	
คณะแพทยศาสตร์	
 2.2 ระบบการให้บริการ Internet (Internet 
Services)
	 	 1)		บริการไปรษณีย์อีเลคโทรนิคส์	(Email)	ได้
ปรับปรุงขนาดของ	Mail	Box	ของบุคลากร	จาก	10	MB	
เป็น	100	MB	และบริการรับส่งข้อความเป็นกลุ่ม	(Group	
Mail)		ในส่วนของนักศึกษากำาลังดำาเนินการร่วมกับ	Microsoft	

เพื่อให้บริการ	 Live@Edu	 ซึ่งจะรวมบริการ	 Email	 Blog	
ส่วนตัว	(Myspace)	สนทนา	Online	(MSN)	และพื้นที่ใน
การจดัเกบ็ขอ้มลูขนาด	5	GB	(Skydrive)	มกีำาหนดใหบ้รกิาร
ได้ในเดือนมกราคม	2553
	 	 2)	 บริการจัดเก็บและโอนถ่ายข้อมูล	 (FTP)	
สำาหรับโปรแกรมที่ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์	 เพื่อลดการจราจร
ของเครือข่าย	 โดยไม่ต้องไป	 download	 แฟ้มเหล่านี้จาก	
Internet
	 	 3)		บรกิารพืน้ทีใ่นการจดัทำา	Web	Site	ทัง้แบบ	
Static	และ	Dynamic	ปจัจบุนัมผีูใ้ชง้านแบบ	Static	จำาแนก
เป็นนักศึกษา	3,054	Sites	บุคลากร	692	Sites	และหน่วย
งาน	105	Sites	สำาหรับในส่วนของแบบ	Dynamic	มีผู้ใช้
งานจำาแนกเป็นหน่วยงาน	80	Sites	และชมรมนักศึกษา	8	
Sites	นอกจากนีย้งัมสีว่นทีศ่นูยค์อมพวิเตอรร์บัพฒันา	Web	
Site	 ให้เช่น	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขภาคใต้	 สถาบัน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง	 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์	เป็นต้น
	 	 4)	 บริการ	 Licensed	 Antivirus	 Software	
ไดแ้ก	่โปรแกรม	Bit	defender	และ	Free	Software	–	AVG	
 2.3 ระบบบริหารจัดการนักศึกษา (Student 
Management Information System : SIS) 
	 เปน็ระบบใหมท่ีพ่ฒันาขึน้เพือ่ทดแทนระบบเดมิซึง่
ใช้มาตั้งแต่ปี	 2540	 และมีเป้าหมายในการให้บริการ
ครอบคลมุทกุวทิยาเขต		ขณะนีไ้ดท้ำาการพฒันาแลว้เสรจ็ใน
ส่วนของแกนหลัก	 และกำาลังดำาเนินการถ่ายโอนข้อมูลจาก
ระบบเก่า	 มีกำาหนดเริ่มทดสอบใช้งานในเดือนกุมภาพันธ์	
2552	และใชง้านจรงิทีว่ทิยาเขตหาดใหญต่ัง้แตป่กีารศกึษา	
2552	จากนัน้จงึจะขยายไปยงัวทิยาเขตอืน่ๆ		ในปกีารศกึษา
ต่อไป	ระบบนี้ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ		ได้แก่	ระบบ
ทะเบียนนักศึกษา	 	 ระบบสารสนเทศนักศึกษา	 	 ระบบส่ง
เกรด	 	 ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา	 	 ระบบบริหาร
จดัการงานวจิยั	ระบบขอ้มลูภาวะการหางานทำาของบณัฑติ		
ระบบการรับนักศึกษา	 และระบบรายงานฐานข้อมูล
อุดมศึกษา	
 2.4 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
(Human Resource Management Information 
System : HRMIS)
			 มีการปรับปรุงเพิ่มเติม	 ในส่วนของข้อมูลเพื่อ
ประกอบตวัชี้วัดตา่งๆ	ทั้งของ	กพร.	สมศ.และมหาวิทยาลัย	
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โดยใชข้อ้มลูจากระบบรวบรวมขอ้มลูรว่ม	(Common	Data	
Set)	ที่จะเริ่มนำาใช้ประมาณเดือนพฤษภาคม	2552	ระบบ
นี้ประกอบด้วยระบบย่อยที่ใช้งานโดยเจ้าหน้าที่บุคคล	 ทั้ง
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานต่างๆ	ได้แก่	ระบบ
บริหารงานบุคคล	 เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติส่วนบุคคล		
ระบบ	MIS-DSS		เพือ่แสดงรายงานสว่นบคุคล	การขออนมุตัิ
การลาราชการ	การพฒันาบคุลากร	สงักดัถอืจา่ยและปฏบิตัิ
งานจริง	 รวมทั้งสถิติต่างๆ	 เพื่อประกอบการวางแผนและ
ตัดสินใจในการบริหารบุคคลในทุกระดับ	 	 ระบบภาระงาน
ของอาจารย์	 เพื่อให้อาจารย์บันทึกภาระงาน	 และระบบ
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	เพือ่ใชส้ำาหรบัตรวจสอบผูท้ีม่สีทิธิไ์ด้
รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์	
 2.5 ระบบพัสดุ การเงิน และการคลังเกณฑ์พึง
รับ–พึงจ่ายในลักษณะสามมิติ (3D Accrual-based  
Fiscal Management Information System) 
	 มหาวิทยาลัยได้ทำาการรวบรวมความต้องการและ
วเิคราะหร์ะบบแลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ	80	และเริม่พฒันา

ใหม่ทั้งหมด	 โดยกำาหนดเริ่มใช้งานและทดสอบระบบใน
ปีงบประมาณ	 2553	 เป็นต้นไป	 ขณะนี้กำาลังดำาเนินการ
พัฒนาต้นแบบ	 และใช้ควบคู่กับ	 Microsoft	 Office	 
Accounting	กบัขอ้มลูทางบัญชีของศูนย์คอมพิวเตอร์	เพื่อ
ทวนสอบกระบวนการและความถกูตอ้งของระบบ	เนือ่งจาก
เป็นระบบใหญ่	 ซับซ้อนและมีผู้ใช้งานจำานวนมาก	 ในเบื้อง
ต้นจะจำากัดผู้ใช้งานอยู่ที่ระดับคณะ	 และลดทอนให้เหลือ
เพียงมิติเดียว	 คือ	 มิติหน่วยงานเท่านั้น	 โดยออกแบบเผื่อ
เพื่อการขยายมิติได้ไม่จำากัดมิติในอนาคต	 ประกอบด้วย
ระบบหลัก	3	ระบบ	ได้แก่	ระบบการเงิน–การเงินรับ	จ่าย	
เจ้าหนี้	ลูกหนี้	เงินทดลอง	บัญชี		ระบบพัสดุ–จัดซื้อจัดจ้าง	
คลังพัสดุ	 สินทรัพย์ถาวร	 ระบบงบประมาณ–วางแผน	
บริหาร	ติดตามและประเมินผล	
 2.6 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ 
(Learning Resource Management Information 
System) 
	 รับผิดชอบโดยศูนย์คอมพิวเตอร์	 และศูนย์สื่อการ
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เรียนรู้	 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์	ได้พัฒนาและดูแลระบบห้อง
สมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย	 (Automated	 
Library	System	for	Thai	Higher	Education	Institutes,	
ALIST)	สว่นศนูยส์ือ่การเรยีนรูจ้ะดแูลระบบการจดัการการ
เรียนรู้และผลิตเนื้อหา	 โดยใช้	 Module	 ระบบ	 ALIST	
ประกอบด้วยระบบหลัก	 6	 ระบบ	 คือ	 Catalog	 OPAC	
Circulation	Serials	Acquisition	และ	Administration	
Module	ปัจจุบันกำาลังดำาเนินการพัฒนา	Version	4	โดยมี
กำาหนดส่งมอบงานให้กับสำ านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา	 ในเดือนมีนาคม	 2553	 และเริ่มใช้งานจริงที่
วิทยาเขตหาดใหญ่	 ในเดือนพฤษภาคม	 2553	 	 สำาหรับ		
ALIST	 2.0	 ดำาเนินการติดตั้งระบบที่หอสมุดคุณหญิงหลง	
อรรถกระวสีนุทร	หอสมดุวทิยาศาสตรส์ขุภาพ	หอสมดุคณะ
ทันตแพทยศาสตร์	 ห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ต	 ตรังและ
สุราษฎร์ธานี	และ	ALIST	3.0	ติดตั้งระบบที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	มหาวิทยาลัย
ราชมงคลอีสาน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2 .7  ระบบบริหารงาน ท่ัวไป (Genera l  
Administration Management Information System)
	 	 1)		 ระบบสารบรรณอิเลคโทรนิคส์	(E-Document)	
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ย้ายเครื่องแม่ข่ายจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มาดูแลและให้บริการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์	
จำานวนการรับส่งเอกสาร	 ประมาณ	 4,900,000	 ครั้ง	 นับ
ตัง้แตป่	ี2004	ถงึปจัจบุนั	ขนาดของเอกสารทัง้หมดประมาณ	
20	 Gigabyte	 จำานวนประมาณ	 92,000	 ฉบับ	 (เฉลี่ย
ประมาณฉบับละ	230	kilobyte)		ได้วางแผนพัฒนาระบบ
ใหมโ่ดยใช้	Share	point	Server	และ	Workflow	มกีำาหนด
เสร็จภายในกุมภาพันธ์	2553
	 	 2)		ระบบรวบรวมและประมวลผลชดุขอ้มลูรว่ม	
(Common	Data	Set)	ได้พัฒนาแล้วเสร็จในส่วนของการ
บันทึกข้อมูล	 โดยเริ่มทดสอบในเดือนมกราคม	2552	และ
ใช้งานจริงในเดือนพฤษภาคม	2552		เพื่อให้การทำารายงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพทั้งหมดสามารถทำาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	ถูกต้อง	และทันเวลา
	 	 3)		ระบบการยืนยันตั วตนกลาง 	 (PSU	 
Passport	 Directory	 Service)	 พัฒนาและนำาไปใช้ทุก

วิทยาเขต	 เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน	 Intranet	 
Applications	เช่น	MIS-DSS	E-Document	หรือ	PSU	WiFi		
	 ปัจจุบันกำาลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถใช้
ระบบนีใ้นการยนืยนัตวัตนเพยีงครัง้เดยีว	(Single	Sign	On)	
เพื่อเข้าใช้ระบบได้ทุกระบบ	โดยไม่ต้องยืนยันซำ้าอีก
	 	 4)		ระบบการให้บริการการทำางานร่วมกันบน	
Web	(Collaboration	Web	Site,	Share	point	Service)	
ไดต้ดิตัง้ระบบและเริม่ใชง้านทีศ่นูยค์อมพวิเตอรเ์ปน็ตน้แบบ	
ปจัจบุนัไดท้ำาการอบรมใหก้บัหนว่ยงานตา่งๆ	เพือ่ขยายการ
ใช้งานไปยังทุกหน่วยงานที่มีความต้องการ
	 	 5)		ระบบการจัดการหอพักนักศึกษา	ได้พัฒนา
แล้วเสร็จ	 กำาลังพัฒนาในส่วนของการเงิน	 ซึ่งจะรวมไว้ใน
ระบบการเงินเกณฑ์พึงรับ	 –	พึงจ่าย	 ปัจจุบันได้ทำาการติด
ตั้งและอบรมให้กับหอพักต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 รวมทั้ง
หอพักในกำากับ	และจะใช้งานจริงในปีการศึกษา	2553
 2.8 ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบทักษะทาง
ด้านคอมพิวเตอร์ 
	 มหาวทิยาลยัโดยศนูยค์อมพวิเตอรไ์ดจ้ดัทำาโครงการ
ฝึกอบรม	Computer	Literacy	 ใหม่	 โดยดำาเนินการออก
ข้อสอบและจัดทำาข้อสอบออนไลน์	 มีการทำาข้อตกลงกับ
คณะต่างๆ	ให้นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมทุกคน	ซึ่งคณะ
ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว	 คือ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 และจะ
ขยายต่อไปยังคณะอื่นๆ	ในอนาคต	โดยระบบออนไลน์นี้ได้
บริการทดสอบทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา	ใน	
2	ลักษณะ	ดังนี้
	 	 1)		Computer	Intelligent	Quotient	(CIQ)	
จัดทดสอบสำาหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน	ได้ดำาเนินการแล้วที่
วทิยาเขตหาดใหญ่	2	ปกีารศกึษา	คอื	2550	และ	2551	เพือ่
ใช้ เป็นข้อมูลเบื้องต้น	 สำาหรับวิ เคราะห์ทักษะด้าน
คอมพวิเตอรข์องนกัศกึษา	และวางแผนในการฝกึอบรมหรอื
เพิ่มพูนทักษะ
	 	 2)		Computer	Proficiency	Test	(COP)	จัด
ทดสอบให้กับนักศึกษาทั่วไป	 ขณะนี้ได้ดำาเนินการจัดทำา
ข้อสอบแล้วเสร็จ	 1	 แบบทดสอบสำาหรับโปรแกรม	 MS	
PowerPoint	เป็นการทดสอบแบบ	Interactive	จะเริ่มให้
อาสาสมัครทดสอบใช้งานจริง	เดือนมกราคม	2553
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 3.1 ระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
	 	 1)	 ก า ร ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น		
มหาวทิยาลยัไดเ้รง่สรา้งระบบตรวจสอบ	โปรง่ใส	รบัผดิชอบ	
ชอบธรรมและยุติธรรมให้กับมหาวิทยาลัย	 โดยใช้หลัก	
share	vision	&	collegiate	decision		โดยมีการดำาเนิน
งาน	ดังนี้		ผู้บริหารทุกระดับจะถูกตรวจสอบ	ซึ่งระบบที่นำา
มาใช้	คือ	ระบบ	KPIs	ระบบการประเมินและระบบการให้
รางวัล	 กำาหนดให้มีการบริหารในลักษณะ	 collegialism/
participatory/และ	consensus	ในระดบัมหาวทิยาลยั	โดย
อธกิารบดแีละรองอธกิารบดฝีา่ยตา่งๆ	มหีนา้ทีว่างระบบให้
ระบบบริหารคนและบริหารโครงสร้างในองค์กร	 ในการ
สนับสนุนให้คณบดีและหน่วยทางวิชาการได้ทำางานได้
สะดวกและเต็มที่	 และให้ความเคารพคณบดีในฐานะเป็น
ตัวแทนอธิการบดีไปดูแลคณะ	 มอบอำานาจให้กับรอง
อธิการบดี	คณบดี	และผู้อำานวยการกอง	เพื่อให้ความรับผิด
ชอบได้กระจายให้มากที่สุด	 ขั้นตอนการทำางานสั้นลง	 วาง
วธิกีารคดิรว่มกนั	ทำางานรว่มกนัระหวา่งผูบ้รหิาร	(อธกิารบด	ี
รองอธิการบดี	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 ผู้อำานวยการสำานัก
วจิยัและพฒันา	ผูอ้ำานวยการศนูยค์อมพวิเตอร	์และผูอ้ำานวย
การกอง)	ดว้ยการจดัใหม้ปีระชมุทมีบรหิารเดอืนละหนึง่วนั	
ช่วยให้การทำางานในลักษณะ	 cross	 functions	 และการ
ประสานงานประสานความเข้าใจ	 เป็นไปด้วยดี	 งานเดินได้
รวดเร็ว	 	 สร้างระบบธรรมาภิบาลในมิติของความเป็น
มหาวิทยาลัย	5	วิทยาเขต	โดยใช้หลักของการให้ความเท่า
เทียมกันในการเจริญเติบโตทั้งจำานวนสาขาวิชา	 จำานวน
นักศึกษา	 การจัดสรรงบประมาณ	 การจัดทำาแผน
พัฒนา(flagship)	ของแต่ละวิทยาเขต	การกระจายอำานาจ	
ซึ่งฝ่ายบริหารได้นำาวาระการบริหารระบบมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	(PSU	System)	ต่อสภามหาวิทยาลัย
	 	 2)	 ระบบการตรวจสอบการดำาเนินงาน	 	 เพื่อ
ให้การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการ
กำากับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมมาภิบาล	
มหาวิทยาลัยจึงได้มีการแต่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำาสถาบันขึ้น	 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
จัดวางระบบและดำาเนินการป้องกันความเสี่ยง	 โดยให้มี
ระบบตรวจสอบภายใน	การควบคมุภายใน	และการบรหิาร
ความเสี่ยงเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารนโยบาย	 กำากับดูแลเชิงนโยบายตามบทบาทและ
ภารกจิใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ	์		การดำาเนนิงานในสว่น
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบการดำาเนินงาน	มีดังนี้
	 	 	 -	 ระบบการตรวจสอบภายใน	 (Internal	
Audit)	 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ทรัพย์สิน	 	 โดยคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินได้มีการ
ประชมุไปแลว้	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการบรหิารทรพัยส์นิใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุด	 และรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส		และจากรายงานการตรวจ
สอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน	พบว่า	ปัญหาส่วน
ใหญเ่กดิจากบางหนว่ยงานยงัไมไ่ดด้ำาเนนิการปรบัปรงุแกไ้ข
ตามข้อเสนอแนะหรือดำาเนินการล่าช้า	 ส่งผลให้การตรวจ
สอบภายในส่วนใหญ่พบข้อตรวจพบในประเด็นเดิม		
	 	 	 -	 ระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	
Control)	จากการติดตามการปฏิบัติภารกิจคณะกรรมการ	
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต	 ซึ่งมี
ทัง้หมด	9	ชดุ	พบวา่	คณะกรรมการทกุชดุสามารถจดัประชมุ
ไดค้รบถว้นครอบคลมุตามทีก่ำาหนดไวใ้นแผนการดำาเนนิงาน
และ/หรือระเบียบที่กำาหนด	 สำาหรับชุดคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	 ได้มีการติดตามรายงานควบคุมภายใน
จากคณะ/หนว่ยงาน	เพือ่รวบรวมขอ้มลูประกอบการจดัทำา
รายงานควบคุมภายใน	ระดับมหาวิทยาลัย	และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการ
ตดิตามการจดัทำารายงานควบคมุภายใน		ระดบัคณะ/หนว่ย
งานไปแล้วเมื่อวันที่	 10	 กันยายน	 2551	พร้อมทั้งส่งคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน
ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำาหรับการจัดทำา
รายงานการควบคุมภายใน	 โดยให้ส่งรายงานการควบคุม
ภายใน	แกส่ำานกังานประกนัคณุภาพเพือ่จะไดน้ำาขอ้มลูจาก
ระดับคณะ/หน่วยงานไปประกอบการจัดทำารายงานระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป		
 3.2 การกำาหนดมาตรฐานภาระงานอาจารย์  
(Load  Unit)
	 ระบบดัชนีชี้วัดหลักอาจารย์หรือระบบ	 KPIs	
อาจารย์	 มหาวิทยาลัยได้มีการกำาหนดมาตรฐานภาระงาน
ของข้าราชการสาย	 ก	 และพนักงานสายวิชาการ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 โดยมีการกำาหนดภาระงาน

3.�การวางระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
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มาตรฐานเป็นภาระงานเต็มเวลาของข้าราชการสาย	ก	และ
พนักงานสายวิชาการรายบุคคล	 กำาหนดให้ภาระงานเต็ม
เวลามีปริมาณเท่ากับ	20		หน่วยภาระงาน/ปี		และกำาหนด
ให้	“	หน่วยภาระงาน”		มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า		“Load	
unit”			มีการจัดทำาบัญชีเทียบภาระงานที่สามารถกำาหนด
หรือคำานวณปริมาณงานแต่ละประเภทของอาจารย์	 ให้มี
หนว่ยเปน็	Load	unit		ซึง่มหาวทิยาลยัโดยศนูยค์อมพวิเตอร์
ไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มลูออนไลนใ์หข้า้ราชการสาย	ก	และ
พฒันาสายวชิาการทกุคน	รายงานขอ้มลูภาระงานผา่นระบบ	
web	นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้มีการนำาผลการ
รายงานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการไปใช้ประกอบ
การพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนสำาหรบัขา้ราชการสาย	ก	และ
บคุลากรสายวชิาการ	การตอ่สญัญาจา้งหรอืการเพิม่คา่จา้ง
สำาหรับพนักงานสายวิชาการ	 โดยระบบ	 Load	 Unit	
ประกอบด้วยส่วนสำาคัญ	2		ส่วน		คือ	
	 	 1)		มาตรฐานภาระงานของบคุลากรสาย	ก	และ
พนักงานสายวิชาการ	กำาหนดภาระงานมาตรฐาน	20	load	
unit	 (ต่อปี)	 โดยอิงเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลัง	 ที่
กำาหนดใหอ้าจารยท์ีเ่บกิคา่สอนได	้ตอ้งมภีาระงานสอนเกนิ	
10	หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์			โดยการเทียบ	10	หน่วยชั่วโมง/
สัปดาห์/ภาคการศึกษา	เท่ากับ	10	load	unit	ต่อภาคการ
ศึกษา	ดังนั้น	ใน	1	ปี	จึงกำาหนดให้มีภาระงานมาตรฐาน	20	
load	unit		ภาระงานทีก่ำาหนดไวใ้นมาตรฐานภาระงานของ

บุคลากรสาย	 ก	 และพนักงานสายวิชาการ	 ประกอบด้วย
ภาระงาน	4	ด้าน	ได้แก่		ภาระงานสอน		ภาระงานวิจัยและ
ผลงานทางวชิาการ		ภาระงานบรกิารวชิาการ	และภาระงาน
บริหารและอื่นๆ	การกรอกภาระงานที่ผ่านมาบนระบบเว็บ
ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบภาระงานอย่างต่อเนื่อง	
โดยผ่านคณะกรรมการการเทียบภาระงานข้าราชการสาย	
ก	 และพนักงานสายวิชาการ	 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุง
ภาระงานสอนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร	 (Extra 
curriculum)	 	 การปรับเพิ่มภาระงานสอนในวิชาบรรยาย
ระดับปริญญาตรี		การปรับภาระงานของอาจารย์ที่	Active	
วิจัย		เป็นต้น
	 	 2)	 ระบบรายงานภาระงานของบคุลากรสาย	ก	
และพนักงานสายวิชาการ	 เดิมมีการรายงานภาระงาน
อาจารย์โดยใช้โปรแกรม	Ms	Excel	ต่อมามหาวิทยาลัยได้
พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล	 ภาระงานของบุคลากรสาย
วชิาการออนไลน	์โดยพฒันาบนระบบ	MIS-DSS	ซึง่บคุลากร
สายวชิาการทกุทา่นสามารถเขา้กรอกขอ้มลูในระบบได	้โดย
ผ่าน	PSU	Passport	นอกจากนี้ระบบยังสามารถ	Import	
ข้อมูลภาระงานจากไฟล์	Excel	ที่มีอยู่เดิมเข้าสู่ระบบได้อีก
ด้วย	จนมาถึงปีการศึกษา	2549	ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากรใหม่	โดยใช้เทคโนโลยี	Microsoft.Net	เปลี่ยนชื่อ
เปน็ระบบการจดัการทรพัยากรมนษุย	์	(Human	Resource	
Management	Information	System	:	HRMIS)		
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 4.1 การบริหารและการจัดสรรทรัพยากร  
	 การบรหิารจดัการดว้ยความประหยดัมปีระสทิธภิาพ	
และมีการจดัสรรทรพัยากรสอดคลอ้งกบัแผน	เป็นแนวทาง
สร้างอนาคตมหาวิทยาลัย	 โดยอาศัยองค์ประกอบที่สำาคัญ	
คอื	การกำาหนดนโยบายและแนวทางการจดัทำางบประมาณ	
การวางแผนเพิม่ขึน้ของวงเงนิงบประมาณเปน็การสรา้งฐาน
การเงินที่ เข้มแข็งและระยะยาว	 เพื่อบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มั่นคง	 มีวัฒนธรรมของหลัก 
ธรรมาภิบาล	โดยการดำาเนินการที่สำาคัญ	ดังนี้
	 	 1)		การกำาหนดนโยบายและแนวทางการจดัทำา
งบประมาณ	มหาวทิยาลยัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณา
งบประมาณแผ่นดินประจำาปีงบประมาณ	 เพื่อทำาหน้าที่
พจิารณาคำาของบประมาณแผน่ดนิประจำาปขีองคณะ/หนว่ย
งานต่างๆ	 โดยในการกำาหนดนโยบายดังกล่าวได้คำานึงถึง
ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณของประเทศ		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ		และแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์สู่อนาคต	อีก	10	ปีข้างหน้า	ทั้งนี้	ในการจัดทำางบ
ประมาณรายจ่ายประจำาปีของมหาวิทยาลัย	 ได้มีคณะ
กรรมการ/คณะทำางานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียด
คำาของบประมาณส่วนต่างๆ	 6	 ชุด	 เพื่อกลั่นกรองและจัด
ลำาดับความสำาคัญ	 โดยในการพิจารณาจะมีการพบคณะ/
หนว่ยงาน	เพือ่รบัทราบปญัหาและความตอ้งการทรพัยากร
ของคณะ/หน่วยงานด้วย	สำาหรับการจัดทำางบประมาณเงิน
รายได้นั้น	 	 มหาวิทยาลัยได้กำาหนดแนวนโยบายการจัดทำา
งบประมาณเงินรายได้ประจำาปีเสนอที่ประชุมคณบด	ี และ
สภามหาวทิยาลยัเพือ่ทราบและใหข้อ้เสนอแนะ	สำาหรบัการ
ใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์หลัก	 เพื่อ
สนับสนุนการดำาเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ	 ของ
มหาวิทยาลัย	 ซึ่งได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
ไม่เพียงพอ	หรือไม่ได้รับการจัดสรร	ทั้งนี้เพื่อให้การดำาเนิน
งานในภารกิจนั้นๆ	 ได้คุณภาพตามเป้าหมาย	 ตลอดจน
สนับสนุนงาน/โครงการใหม่ที่มีความสำาคัญหรือมีความจำา
เปน็เรง่ดว่นของมหาวทิยาลยั	เพือ่เสรมิใหบ้รรลเุปา้ประสงค์
ของการพัฒนามหาวิทยาลัยที่กำาหนดไว้ในแผนพัฒนาการ

ศกึษาระยะที่	10	(พ.ศ.	2550	-	2554)	และแผนกลยทุธข์อง
มหาวิทยาลัย	
	 	 2)	 การวางแผนเพิ่มขึ้นของวงเงินงบประมาณ	
การจัดสรรงบประมาณของประเทศค่อนข้างมีลักษณะของ	
Historical-based	 budgeting	 กล่าวคือเมื่อปีที่แล้วได้รับ
งบประมาณเท่าใด	 ปีต่อไปก็จะใช้ตัวเลขเก่าเป็นฐาน	 โดย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2547	 –	 2553	 มหาวิทยาลัยมีงบ
ประมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้
	 	 ปงีบประมาณ	2547	ม.อ.	ไดง้บประมาณแผน่ดนิ		
1,844.9	ล้านบาท
	 	 ปงีบประมาณ	2548	ม.อ.	ไดง้บประมาณแผน่ดนิ		
2,127.4	ล้านบาท
	 	 ปงีบประมาณ	2549	ม.อ.	ไดง้บประมาณแผน่ดนิ		
2,499.4	ล้านบาท
	 	 ปงีบประมาณ	2550	ม.อ.	ไดง้บประมาณแผน่ดนิ		
3,416.1	ล้านบาท
	 	 ปงีบประมาณ	2551	ม.อ.	ไดง้บประมาณแผน่ดนิ		
3,958.6	 ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับ	 4	 ปีที่ผ่าน	 พบว่า	
มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเพิ่ม	2,133	ล้านบาทภายใน
ระยะเวลา	4	ป	ีเมือ่เทยีบกบัปงีบประมาณ	2550	วงเงนิเพิม่
ขึ้นจำานวน	 542.5	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 16	 เมื่อ
เปรียบเทียบวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมีวงเงินที่เพิ่มขึ้นสูงเป็น
อันดับ	 	 2	 	 รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล	 	 	ผลที่ได้นับเป็น
กุญแจสำาคัญที่จะเป็นฐานงบประมาณสำาหรับอนาคตของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ถือได้ว่าเป็น	 Financial	 
Momentum	ของมหาวิทยาลัย
	 	 ปงีบประมาณ	2552	ม.อ.	ไดง้บประมาณแผน่ดนิ	
3,924.1	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปี	2551	ลดลง	34.5	ล้าน
บาท	หรือลดลงร้อยละ	0.8		
	 	 ปีงบประมาณ	 2553	 ม.อ.	 ได้รับงบประมาณ
แผน่ดนิ	3,267.6	ลา้นบาท	ลดลงเมือ่เทยีบกบัปงีบประมาณ	
2551	และ	2552	ไดร้บังบประมาณลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง		โดย
เฉพาะในส่วนของงบลงทุน	

4.�ระบบ�Infrastructure�และระบบบริหารจัดการอื่นๆ
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	 	 ดว้ยยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเขา้ใจรว่มกนักบั
สำานักงบประมาณ	 ทำาให้มหาวิทยาลัยมีฐานงบประมาณ
เกอืบ	4,000	ลา้นบาท	ถอืไดว้า่เปน็	Financial	Momentum	
ของมหาวทิยาลยั	และเปน็การวางรากฐานการเงนิทีเ่ขม้แขง็
ในระยะยาว	 (long-term	 financial	 strength)	 แม้ว่างบ
ประมาณทีไ่ดร้บัเพิม่ขึน้สว่นใหญ	่เปน็เรือ่งของการลงทนุใน
สิง่กอ่สรา้งตา่งๆ			ทีจ่ำาเปน็ตอ้งมกีารขยายงานเพิม่ขึน้ทวคีณู
ในวิทยาเขตใหม่ทั้ง	 3	 แห่ง	 รวมถึงการพัฒนาและเพิ่ม
ศกัยภาพงานภายในวทิยาเขตหาดใหญ	่		และการจดัหา	วาง
ระบบความปลอดภยัทีท่ำาใหน้กัศกึษาและบคุลากรเกดิความ
มั่นใจในการปฎิบัติงานภาย	ในวิทยาเขตปัตตานี			
 4.2 การขยายตวัในการลงทนุดา้นอาคารและสิง่
ก่อสร้าง
	 งบลงทุน	 ในสิ่งก่อสร้างต่างๆ	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	
2549	–	2553	มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรสิ่งก่อสร้างผูกพัน
ใหม่	และรายการผูกพันเดิม		เพิ่มขึ้นทั้ง	5	วิทยาเขต	ทำาให้
งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นจาก	 349.08	 ล้านบาท	 ใน

ปงีบประมาณ	2549		เปน็	867.78,	1,232.20,	967.63	และ	
350.8	ลา้นบาท	ของปงีบประมาณ	2550	-	2553	ตามลำาดบั		
สำาหรับรายการสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ	 2549-2553	 มีจำานวน	 1,638.8550,	
391.35000,	 1,551.0000,	 	 482.0000	 และ	 350.8707	 
ล้านบาท	ตามลำาดับ	ดังนี้
	 	 ปีงบประมาณ	 2549	 จำานวน	 1,638.8550	 
ล้านบาท	จำาแนกเป็น
	 	 รายการผูกพันเดิม	 จำ านวน	 608.6464	 
ล้านบาท		
	 	 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้	 วิทยาเขต
หาดใหญ่	335.7701	ล้านบาท
	 	 กลุ่มอาคารอเนกประสงค์ 	 วิทยาเขตตรัง	
146.9000		ล้านบาท
	 	 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ	 	 วิทยาเขต
ปัตตานี		125.9763		ล้านบาท
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	 	 รายการผูกพันใหม่	 จำานวน	 1,030.2086 
	 	 อาคารบริหารวิชาการและบริการกลาง		
วิทยาเขตภูเก็ต	136.5000		ล้านบาท
	 	 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์
เครื่องมือกลาง	วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	86.2663	ล้านบาท
	 	 ศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 	
377.4331	ล้านบาท
	 	 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม	 วิทยาเขต
หาดใหญ่	209.5452		ล้านบาท
	 	 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาการ
สื่อสาร	98.6640		ล้านบาท
	 	 อาคารหอพักนักศึกษา	 วิทยาเขตปัตตานี	
121.8000		ล้านบาท
	 	 ปีงบประมาณ	2550	จำานวน	391.35000	ล้าน
บาท	จำาแนกเป็น
	 	 อาคารศูนย์วิจัยทางวิศวกรรมประยุกต์	 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	166.9500		ล้านบาท
	 	 กลุม่อาคารทีพ่กัอาจารยแ์ละบคุลากร		วทิยาเขต
ปัตตานี		224.4000		ล้านบาท
	 	 ปีงบประมาณ	2551	จำานวน	1,551.0000	ล้าน
บาท	จำาแนกเป็น
	 	 กลุ่มอาคารเรียนรวมและกิจกรรม	 วิทยาเขต
ภูเก็ต	200.0000	ล้านบาท
	 	 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้ นฐานทาง
วิทยาศาสตร์	150.0000		ล้านบาท
	 	 กลุ่ มอาคารหอพักและศูนย์นันทนาการ		
วิทยาเขตปัตตานี	250.0000		ล้านบาท
	 	 อาคารทีพ่กัอาจารยแ์ละบคุลากร		วทิยาเขตตรงั	
54.0000		ล้านบาท
	 	 ศูนย์กีฬา		วิทยาเขตตรัง	147.0000		ล้านบาท
อาคารศูนย์อุบัติเหตุ	750.0000		ล้านบาท
	 	 ปีงบประมาณ	 2552	 จำานวน	 482.0000	 
ล้านบาท	จำาแนกเป็น  
	 	 อาคาร เรี ยนและบริหารคณะรั ฐศาสตร์ 		
วิทยาเขตปัตตานี		82.0000	ล้านบาท
	 	 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการ
จัดการ	คณะวิทยาการจัดการ	150.0000	ล้านบาท
	 	 ศนูยป์ระชมุและศนูยศ์ลิปวฒันธรรม		วทิยาเขต
ตรัง	250.0000	ล้านบาท

	 	 ปีงบประมาณ	 2553	 จำานวน	 350.8707	 
ล้านบาท	จำาแนกเป็น  
	 	 กลุ่มอาคารเรียนรวมและกิจกรรม	 	 วิทยาเขต
ภูเก็ต	98.5840	ล้านบาท
	 	 อาคารเรยีนและปฏบิตักิารพืน้ฐานวทิยาศาสตร	์
22.8000	ล้านบาท
	 	 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 	 ระยะที่ 	
211.5000	ล้านบาท
	 	 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	 วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี	6.7500	ล้านบาท
	 	 กลุม่อาคารทีพ่กัอาจารยแ์ละบคุลากร	วทิยาเขต
ปัตตานี	1	กลุ่ม	32.6720	ล้านบาท
	 	 กลุ่ มอาคารหอพักและศูนย์นันทนาการ	
วิทยาเขตปัตตานี	28.7388	ล้านบาท
	 	 อาคารทีพ่กัอาจารยแ์ละบคุลากร		วทิยาเขตตรงั	
12.4470	ล้านบาท
	 	 อาคาร เรี ยนและบริหารคณะรั ฐศาสตร์ 		
วิทยาเขตปัตตานี	22.2910	ล้านบาท
	 	 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการ
จัดการ		คณะวิทยาการจัดการ	วิทยาเขตหาดใหญ่	38.2714	
ล้านบาท
	 	 ศนูยป์ระชมุและศนูยศ์ลิปวฒันธรรม		วทิยาเขต
ตรัง	44.7408	ล้านบาท
	 	 อาคารเรียนรวม	 	 วิทยาเขตปัตตานี	 8.2257	 
ล้านบาท
	 	 กลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากร	
ธรรมชาติ	 	23.8500	ล้านบาท
 4.3 การเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการ
สถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
	 ในวันที่	12	มีนาคม	2511	ได้มีพระบรมราชโองการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญตั	ิมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรข์ึน้	
มหาวทิยาลยัจงึกำาหนดใหว้นัที	่13	มนีาคม	ของทกุป	ีซึง่เปน็
วันที่เริ่มประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เป็น	 “วันสถาปนา
มหาวิทยาลัย”	และถือเป็นวันครบรอบ	40	ปี	ม.อ.	และเป็น
ปีที่มหาวิทยาลัยประกาศเฉลิมฉลองครบรอบ	 40	 ปี	 แห่ง
การสถาปนามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์ระหวา่งวนัที	่13	
มีนาคม	2550	ถึงวันที่	12	มีนาคม	2552	รวมเวลา	2	ปีเต็ม	
โดยมคีณะกรรมการและคณะทำางานดแูลการดำาเนนิการจดั
กิจกรรมต่างๆ	 	 เป็นกิจกรรมที่สื่อให้สังคมรับทราบว่า		
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเปิดตัวเข้าไปเชื่อมโยงกับ
ชุมชนมากขึ้น	 เป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนมากขึ้น	 หรืออีกนัย
หนึ่งคือจะรับใช้สังคมให้มากขึ้น	 และเป็นการเสริมสร้าง
ศักดิ์ศรีให้กับมหาวิทยาลัย	 	 ภายใต้คำาขวัญที่เป็นปัจจัยใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	คือ		“40	ปี	ม.อ.	บ่มเพาะคนดี	ชี้นำา
สังคม	สั่งสมปัญญา	พัฒนางานวิจัย”		คือมุ่งสร้างคนที่เป็น
คนดี	เป็นคนมีความรู้		โดยมีการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้
	 กิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ	 40	 ปี	 ประกอบ
ด้วยกิจกรรมย่อยๆ	ที่สำาคัญ	ได้แก่
	 	 1)		40	 นวัตกรรม	 ที่คัดเลือกผลงานวิจัยเด่น	
ตั้งแต่เริ่มตั้งมหาวิทยาลัยมารายงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ
	 	 2)		40	บรกิารวชิาการสูช่นบท	ทีด่ำาเนนิการจดั
ทำาโครงการบรกิารวชิาการ	ใหเ้กดิประโยชนก์บัชนบททีห่า่ง
ไกล	เข้าไปใกล้ชิดกับชนบทให้มากขึ้น
	 	 3)		40	 ยอดบัณฑิต	 เป็นการค้นหาศิษย์เก่าที่
ทำาคุณประโยชน์แก่สังคม
	 	 4)		พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบิดา	ครบทุก
วิทยาเขต	 คือจะมีพระราชานุสาวรีย์ที่ภูเก็ต	 ตรัง	 และ	
สุราษฎร์	เพื่อเป็นที่เคารพบูชาของชาวสงขลานครินทร์โดย
ถ้วนทั่ว
	 	 5)		อนสุาวรยีพ์ระยาอรรถกระวสีนุทร	และคณุ
หญิงหลง	มหาวิทยาลัยได้นำารูปหล่อโลหะมาประดิษฐานที่
หน้าอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้แล้ว		เพื่อรำาลึกถึงคุณ
ของคุณหญิง	ที่ได้มอบที่ดินให้กับมหาวิทยาลัย
	 	 6)		หอประวัติมหาวิทยาลัย	 เป็นที่รวบรวม
ประวัติในแง่มุมต่างๆของมหาวิทยาลัย	 รวบรวมเพื่อไว้เป็น
มรดกสำาหรับรุ่นเราและรุ่นต่อๆ	ไป

	 	 7)		หนังสือประวัติมหาวิทยาลัย
	 	 8)		หนังสือธรรมะของท่านพุทธทาส	 เป็นการ
รำาลึก	100	ปีท่านพุทธทาส	และ	40	ปี	ม.อ.	พร้อมกัน	และ
นำาทูลเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในมหามงคลแห่งการ
ครองสริริาชสมบตัคิรบ	60	ป	ีเปน็หนงัสอืชดุ		“บทพระธรรม
ประจำาภาพ”		3	เล่ม	และ	“บันทึกไปอินเดีย”	1	เล่ม	รวม
ชุดเป็น	4	เล่ม	จัดพิมพ์เสร็จแล้ว
	 	 9)		หนงัสอืคูม่อืชวีตินกัศกึษา	ม.อ.	เปน็หนงัสอื
ที่มีเป้าหมายเพิ่มทักษะชีวิตให้กับศิษย์	 และแจกให้กับ
นักศึกษาใหม่ทุกคน
	 	 10)	ศนูยป์ระชมุนานาชาตเิฉลมิพระเกยีรติ	เปน็
ศูนย์ประชุมที่สามารถจุคนได้ถึง	 3,000	 คน	 และได้เปิดใช้
งานแล้ว
	 	 11)	 หอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 ในหอประชุมนานาชาติ	 เพื่อเป็นศูนย์แสดง
พระราชประวัติ	 พระราชกรณียกิจ	 และโครงการในพระ
ราชดำาริ	โดยเน้นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและภาคใต้
	 	 12)		สำานกังานศษิยเ์กา่สมัพนัธ์	เพือ่เปน็สะพาน
เชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าเกือบ	 80,000	 	 คน		
ไวใ้หไ้ดอ้ยา่งเหนยีวแนน่	และสภามหาวทิยาลยัไดอ้นมุตัแิลว้	
การถวายปรญิญาบตัรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์เนือ่งในวาระ
การฉลอง	40	ปี	ม.อ.	ยังเป็นวาระแห่งความเป็นมงคลของ
ชาวสงขลานครินทร์		นับเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลอย่าง
สูงที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติเพื่อ	ดังนี้
	 	 >		การถวายปรญิญาบตัรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์
แด่	 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย	Duli	 Yang	Maha	
Mulia	 (DYMM)	 Al-Wathiqu	 Billah	 Tuanku	Mizan	
Zainal	Abidin	Ibni	Al-Marhum	Sultan	Mahmud	Al-
Muktafi	Billah	Shah		
	 	 >	 นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาเรนห์	
ฯพณฯ	Shaikh	Khalifa	Bin	Salman	Al-Khalifa				
	 	 >	 การมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์	แด่	ฯพณฯ	ดร.	มูฮัมหมัด	ซัยยิด	ฏอนฏอวี	ผู้นำา
สูงสุดศาสนาอิสลาม	สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์		
	 	 การแสดงความกตัญญู	 คือ	 การมอบปริญญา
ศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์สาขาพฒันาสงัคม	ใหแ้ก่
คุณวีระพงษ์	 หงษ์หยก	 ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของหลวง
อนุภาษภูเก็ตการ	และตระกูลหงษ์หยก
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 4.4 การจดังานสมัมนายทุธศาสตรพ์ฒันาภาคใต้
อย่างยั่งยืน  
	 ในวันศุกร์ที่	31	ตุลาคม	2551	เวลา	08.30-	16.00		
น.	 ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	 โดยได้รับ
เกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 เป็น
ประธานเปิดการสัมมนา	และแสดงปาฐกถาพิเศษ	ในหัวข้อ	
“แนวคิดในการพัฒนาภาคใต้”	 การสัมมนาครั้ งนี้ 	
มหาวิทยาลัยได้เชิญองค์กรภาครัฐ	ภาคเอกชน	นักวิชาการ	
ศิษย์เก่า	ประชาชน	นักศึกษา	มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น	
ให้ข้อมูล	 ให้แนวคิด	 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม	 ในการที่จะ
ประมวลเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน	 ใน
ฐานะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสมองสำาหรับการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาในขณะน้ี	รายละเอียดการปาฐกถาพิเศษ	
ของท่านนายกรัฐมนตรี	 มหาวิทยาลัยได้จัดทำาเป็นเอกสาร	
และบนัทกึเปน็ซดีี	มอบใหร้ฐับาล	และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อใช้ เป็นข้อมูลประกอบการกำาหนดบทบาทและ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคใต้	 	 และมอบให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย	เพื่อใช้ในการเข้ามาร่วมพัฒนาภาคใต้	ไปตาม
แนวยุทธศาตร์ของชาติต่อไป
 4.5 ระบบการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจของ
ประชาคม  
	 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 เพื่อประชุมร่วมกันและเพื่อการ
สื่อสารกับประชาคมในมหาวิทยาลัย	ในลักษณะต่างๆ	ดังนี้	
	 	 4.5.1	 การสื่อสารผ่าน	web	 site	 	 	 เป็นรูป
แบบการเลา่ความคดิ	ใหข้อ้มลู	สูก่ารรบัรูข้องประชาคม	ของ
อธิการบดีสู่ประชาคมมหาวิทยาลัย	 เป็นสื่อเพื่อกระจาย
ข่าวสาร	 ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ภายใน
มหาวิทยาลัย	 รวมถึงการถ่ายทอดข้อเสนอแนะ	 นโยบาย	
และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	 ปัจจุบันเรื่อง
เล่าความคิด	 ให้ข้อมูล	 สู่การรับรู้ของประชาคมอย่างสมำ่า
เสมอ	ตั้งแต่เริ่มเรื่องที่	1	เมื่อ	12	เมษายน	2549	ถึงปัจจุบัน
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พฤษภาคม	2553		มีจำานวน	184	เรื่อง	โดยแขวนข้อมูลไว้ที่			
http://www.intranet.psu.ac.th/president	 	 และผ่าน	
http://share.psu.ac.th/	ซึง่เปน็พืน้ทีเ่พือ่การแบง่ปนั	แลก
เปลี่ยน	เรียนรู้	ของชาว	ม.อ.	โดยเป็นการเผยแพร่และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจงานการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย	
และเวทีสื่อสารสองทางในองค์กร	สำาหรับวิทยาเขตปัตตานี	
รองอธิ ก ารบดี สื่ อสารออนไลน์ ถึ งประชาคมผ่ าน		 
http://intranet.pn.psu.ac.th/psu/		และสือ่สารระหวา่ง
ผู้บริหารกับนักศึกษา	 ในหัวข้อจดหมายจากพ่อผ่าน	web	
site	 เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์น่าสนใจในปัจจุบัน	 กระจาย
ขา่วสาร	ความเคลือ่นไหวและกจิกรรม	ภายในมหาวทิยาลยั
ใหน้กัศกึษาไดร้บัทราบ	รวมถงึการตอบขอ้ซกัถามและเสนอ
แนะของนักศึกษาที่ซักถามและเสนอแนะต่อผู้บริหารเกี่ยว
กับเรื่องต่างๆ
	 	 4.5.2	 การประชมุและสรา้งความเปน็เอกภาพ
ร่วมกัน	โดยมีรูปแบบการประชุมต่างๆ	ดังนี้
	 	 	 1)		 การประชุมทีมบริหาร	 องค์ประชุม
ประกอบด้วยอธิการบดี	เป็นประธาน	รองอธิการบดี	ผู้ช่วย
อธิการบดี	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย		ผู้อำานวยการสำานักงาน
วจิยัและพฒันา	และผูอ้ำานวยการศนูยค์อมพวิเตอร	์เปน็องค์
ประชมุ	โดยมผีูอ้ำานวยการกองตา่ง	ๆ 	ในสำานกังานอธกิารบดี
เขา้รว่มประชมุและรบัทราบนโยบายดว้ย	มกีารประชมุรว่ม
ทุกเดือน
	 	 	 2)	 การประชุมคณบดี	 /	 ค.บ.ม./	 สภา
วิชาการ/คณะกรรมการประจำาวิทยาเขต	 	 เพื่อทำาหน้าที่ใน
การพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ	 ก่อนนำาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา	 	 โดยที่ประชุมคณบดี	 ทำาหน้าที่
พจิารณากลัน่กรองเรือ่งตา่งๆ	ซึง่อยูใ่นอำานาจและหนา้ทีข่อง
สภามหาวทิยาลยั	ตลอดจนใหค้ำาปรกึษาและเสนอความเหน็
ตอ่อธกิารบด	ีคณะกรรมการบรหิารงานบคุคลมหาวทิยาลยั		
(ค.บ.ม.)	 ทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ
เรื่องที่กับการบริหารงานบุคคล	 ข้าราชการต่อสภา
มหาวิทยาลัย	สภาวิชาการ	มีหน้าที่ในการดำาเนินงานทั่วไป
ในการกำาหนดทิศทาง	 การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพ
งานวิชาการของมหาวิทยาลัย	 ส่วนการบริหารแต่ละ
วทิยาเขต	มหาวทิยาลยัไดก้ำาหนดใหม้คีณะกรรมการประจำา
วิทยาเขต	 เพื่อทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษา	 แนะนำาการดำาเนิน
กิจการต่างๆ	ในวิทยาเขตต่ออธิการบดี		นอกจากนั้นหากมี
วาระเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำาเนินการ		จะมีการนัด

ประชมุคณบดวีาระพเิศษ	เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบใน
เรื่องนั้นๆ	
	 	 	 3)		 อธิการบดีพบปะบุคลากร/นักศึกษาใน
แตล่ะวทิยาเขตอยา่งสมำา่เสมอ	โดยในทกุเดอืนอธกิารบดจีะ
เดนิทางหมนุเวยีนไปวทิยาเขตเพือ่รว่มเสวนาและพบปะกบั
บคุลากร/นกัศกึษาในแตล่ะวทิยาเขตเกีย่วกบัความกา้วหนา้
ในการดำาเนินงานต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 บอกเล่าข้อมูล
และข่าวสาร	และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
กับบุคลากร/นักศึกษาทั้ง	5	วิทยาเขต
	 	 	 4)		 การหมุนเวียนจัดประชุมคณบดีและ
คบม.ในวทิยาเขตอยา่งทัว่ถงึ		โดยกำาหนดประชมุทีว่ทิยาเขต
หาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีอย่างน้อย	2	ครั้ง	ประชุมที่
วทิยาเขตตา่งๆ		วทิยาเขตละ	1	ครัง้	ซึง่ไดด้ำาเนนิการมาอยา่ง
ต่อเนื่อง
	 	 	 5)		 สภาข้าราชการจัดให้ผู้บริหารพบ
ประชาคม	สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัด
ให้ผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุน	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารได้แจ้งแนวนโยบายการบริหาร	 และพัฒนา
มหาวิทยาลัย	 บอกเล่าข่าวสารแก่ประชาคมสายสนับสนุน	
และเพือ่ใหป้ระชาคมสายสนบัสนนุไดบ้อกเลา่ความคดิ	แจง้
ความทุกข์ร้อนให้ผู้บริหารได้รับทราบ	 รวมไปถึงเพื่อสร้าง
ความใกล้ชิดกันระหว่างให้ผู้บริหารและประชาคมสาย
สนบัสนนุ	โครงการนีไ้ดจ้ดัขึน้ปลีะ	1	ครัง้	โดยจดัขึน้ครัง้แรก
เมื่อปี	2549
	 	 4.5.3	 การใช้ เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสาร	
มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการให้มีการระบบต่างๆ	 เพื่อช่วย
ให้การสื่อสารมีประสิทธภาพ	รวดเร็ว	และประหยัด	โดยใช้
ระบบต่างๆ	ได้แก่	
	 	 	 1)		 การใช	้E-mail	หรอื	จดหมายอเิลก็ทรอ
นิคส์	 เป็นเครื่องมือหนึ่งในการรับส่งข้อมูลระหว่างกันของ
บุคลากร/นักศึกษา	 ในมหาวิทยาลัยทุกคนจะมี	 	 E-mail	
address	เพื่อติตต่อสื่อสาร
	 	 	 2)	 การใช	้E-Document		ทกุหนว่ยงานใน
มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบ	E-Document	มาใช้ในหน่วยงาน
อย่างเต็มรูปแบบ
	 	 	 3)		 การใช้ 	 Telemeet ing	 (V ideo	 
Conferencing	System)	เป็นระบบที่สามารถประชุมร่วม
กันได้ทุกวิทยาเขต		โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์ไว้ในแต่ละที่	โดยที่
วิทยาเขตหาดใหญ่ใช้ห้องประชุม	215	และ	210		สำานักงาน
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อธิการบดี	 วิทยาเขตปัตตานีใช้ห้องประชุมกลุ่มงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ		วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านใีชห้อ้งประชมุ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	วิทยาเขตตรังใช้ห้องประชุม
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และวิทยาเขตภูเก็ต	 ห้อง
ประชุมนายแพทย์สวัสดิ์		
	 	 4.5.4		 การเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย
ผ่านสื่อ	 (วิทยุ	 นสพ.	 และโทรทัศน์)	 การเผยแพร่ข่าวผ่าน
สือ่มวลชนตัง้แตม่กราคม	2552-ธนัวาคม	2552	โดยนำาเสนอ
ประเภทขา่วตา่งๆ	ทีเ่กีย่วกบังานวจิยั	การศกึษา	การบรกิาร
วิชาการ	การรับสมัครงาน		การเมือง	และกีฬา	โดยมีข่าวที่
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	
และเวบไซต์	จำานวน	327	ข่าว	เฉลี่ยเดือนละ	27.3	ข่าว	โดย
ลงข่าวแต่ละข่าวในหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ประมาณข่าว
ละ	3	ฉบบั		ขา่วทีต่พีมิพใ์นหนงัสอืพมิพส์ว่นกลางเฉลีย่เดอืน
ละ	16.8	ข่าว	ข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่นเฉลี่ย
เดือนละ	8.5	ข่าว	โดยผ่าน	1)	หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง	ได้แก่	
หนังสือพิมพ์มติชน	 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 หนังสือพิมพ์ 
เดลินิวส์	หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	
2)	 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	 ได้แก่	 หนังสือพิมพ์สมิหลาไทม์	
หนงัสอืพมิพโ์ฟกสัภาคใต	้หนงัสอืพมิพบ์ซินวิส	์หนงัสอืพมิพ์

สมาร์ทนิวส์	หนังสือพิมพ์ไทยธุรกิจ	หนังสือพิมพ์แหลมทอง	
หนังสือพิมพ์ทางไท	 หนังสือพิมพ์มติไทย	 หนังสือพิมพ์ 
หาดใหญ่เจอนัล	 หนังสือพิมพ์อาณาจักร	 	 3)	 สื่อเวบไซต์		
ได้แก่	 เวบไซต์ผู้จัดการออนไลน์	 เวบไซต์กิมหยงดอดคอม	
เวบไซตก์รงุเทพธรุกจิออนไลน	์	เวบไซตส์ำานกัประชาสมัพนัธ์
เขต	6	กรมกระชาสัมพันธ์
	 	 4.5.5	 เวทีเสวนาศิษย์เก่าเครือข่ายศิษย์เก่า
สมัพนัธ	์	มหาวทิยาลยัและศษิยเ์กา่ไดด้ำาเนนิการรว่มกนัจดั
ตั้งสำานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ขึ้น	 เพื่อเป็นหน่วยงานที่เชื่อม
โยงประสานความรว่มมอืทางดา้นกจิกรรมวชิาการ	การวจิยั	
และอืน่	ๆ 	ระหวา่งศษิยเ์กา่กบัมหาวทิยาลยั	และเพือ่ใหศ้ษิย์
เกา่ไดม้สีว่นรว่มในการพฒันากจิกรรมของมหาวทิยาลยั	ทัง้
ในการช่วยเพิ่มโอกาสการได้งานทำาของบัณฑิต	 การ
แนะแนวทางการทำางาน	การหาแหล่งฝึกงาน	การนำาโจทย์
วิจัยเข้าสู่กระบวนการวิจัยและบัณฑิตศึกษา	 การหาแหล่ง
ทุน	 การช่วยเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
มหาวิทยาลัยและอื่นๆ	 	 ในการดำาเนินการได้มีการประชุม
รว่มกนัระหวา่งทมีบรหิารกบัศษิยเ์กา่	โดยไดด้ำาเนนิกจิกรรม
มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำ ป

ี 2
55

1-
25

52
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

สง
ขล

าน
คร

ินท
ร์

152



การพัฒนาระบบบุคลากร
1.� การธำ�รงรักษาและพัฒนาบุคลากร 155
 1.1 การแสวงหาอาจารย์ใหม่  
 1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 1.3 การพัฒนาคุณวุฒิและตำ แหน่งทางวิชาการ 
 1.4 ระบบการประเมินบุคลากร 
 1.5 ระบบการให้รางวัลและระบบการชื่นชม 
 1.6 การจัดสวัสดิการ 
2.� การพัฒนาระบบบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล� 163
 2.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ  
 2.2 กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์  
 2.3 ราชการใสสะอาด  
3.� การปรับปรุง�ระเบียบ�ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์�� 165
 3.1 สำ หรับข้าราชการ 
 3.2 สำ หรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 3.3 สำ หรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
4.� การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย� 166
  
  



9        การพัฒนาระบบบุคลากร
 

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เสนอนโยบายพัฒนาบุคลากร	ปี	พ.ศ.	2550-2553	ด้วยการเร่งรัดพัฒนาบุคลากรให้
มคีวามสามารถพรอ้มสูก่ารเปน็มหาวทิยาลยัวจิยั	พฒันาบคุลากรใหม้คีวามสามารถในการทำาวจิยั	พฒันาความสามารถในการ
เรยีนรู	้สง่เสรมิการแลกเปลีย่นแบง่ปนัประสบการณแ์ละสนบัสนนุใหบ้คุลากรสรา้งเครอืขา่ยชมุชนนกัปฏบิตัิ	เพือ่ไปสูก่ารเปน็
องค์กรแห่งการเรียนรู้	และได้เสนอแนวทางการพัฒนาพันธกิจหลัก	 (Core	 functions)	 ใหม่ของมหาวิทยาลัย	คือ	อาจารย์
หรือนักวิจัยจะต้องวิจัยศึกษาหาความรู้ให้เกิดการรู้แจ้ง	 โดยมีวิจัยของบัณฑิตศึกษาเป็นฐาน	 และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	 เป็นความรู้ใหม่และมีความทันต่อองค์ความรู้ในปัจจุบัน	 	การวิจัยต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ	มหาวิทยาลัยพยายามเปลี่ยน	core	functions	จากความเข้าใจเดิมที่ว่า	“อาจารย์
มหีนา้ทีส่อน		เมือ่วา่งและหากประสงคจ์ะทำาวจิยัจงึคอ่ยทำาวจิยั”	เปน็	“อาจารยต์อ้งสอนและตอ้งทำาวจิยั”	เพือ่นำามหาวทิยาลยั 
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย	 (Research	 Oriented	 University)	 และเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย	 (Research	 
University)	 ในที่สุด	 ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
ทุกระดับให้มีคุณภาพ	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน	
สามารถรองรับนโยบายการพัฒนาระบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีการดำาเนินงานดังนี้
 

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำ ป

ี 2
55

1-
25

52
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

สง
ขล

าน
คร

ินท
ร์

154



 1.1 การแสวงหาอาจารย์ใหม่ (Recruitment) 
	 มหาวิทยาลัยได้กำาหนดเป้าหมายและมียุทธศาสตร์
ใหร้บัอาจารยใ์หมใ่นระดบัปรญิญาเอกมากขึน้	ดว้ยการเนน้
การรับเชิงรุกดังนี้
	 	 1)	 พิจารณาจัดสรรอัตราใหม่สำารองไว้ที่
มหาวิทยาลัยจำานวนหน่ึง	และพร้อมจัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน
เป็นกรณีพิเศษตามกรอบมาตรฐานภาระงาน
	 	 2)	 ประกาศรับอาจารย์วุฒิปริญญาเอกผ่าน 
เวบ็ไซต์ข์องมหาวทิยาลยัและเวบ็ไซตข์องคณะ	โดยประกาศ
รับตลอดปี		มีการผ่อนปรนให้กับบางสาขาท่ีใด้รับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	 หรือปริญญาโท	 (Research	 
Program)	 และประชาสัมพันธ์ไปยังสมาคมไทยและสถาน
ทตูไทยในตา่งประเทศ	ทัง้นีม้คีณะกรรมการกลาง	ทำาหนา้ที่
ในการสรรหาและคัดเลือก
	 	 3)	 กำาหนดมาตรการจงูใจในการทำางานสำาหรบั
อาจารย์ใหม่	นอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการที่จะได้
รบั	คอื	การใหเ้งนิประเดมิ	(Settlement	Fund)	ในลกัษณะ
การจัดซื้อกองทุน	Long	Term	Fund	หรือเงินฝากทรัพย์
ทวีศรีตรัง	โดยมีเงื่อนไขต้องอยู่ครบตามสัญญา	คือ	

	 	 	 >	 ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตหาดใหญ่	 ภูเก็ต	
ตรัง	และสุราษฎร์ธานี		ให้เงินประกัน	200,000	บาท
	 	 	 >	 ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตปัตตานี	 ให้เงิน
ประกัน	300,000	บาท
	 	 	 การรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน	 2551	 –	
ปัจจุบัน	มีบุคคลทั่วไปที่กำาลังศึกษาปริญญาเอก	และสำาเร็จ
การศึกษาปริญญาเอกแล้ว	 จำานวน	 44	 ราย	 ได้แจ้งความ
จำานง/ยืน่ใบสมคัร	ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพจิารณาของคณะ/
หน่วยงานที่ประสงค์จะรับอาจารย์ใหม่	 โดยเน้นการ
พิจารณาคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่สำาเร็จการศึกษา	 และ
คุณภาพของตัวบุคคลที่จะรับมาเป็นอาจารย์ใหม่ด้วย
 1.2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการให้มีการฝึกอบรม
สัมมนา	ใน	2	ส่วน	คือ	
	 	 1)	 คณะ/หน่วยงานดำาเนินการเอง	 โดย
มหาวทิยาลยักำาหนดเปน็	KPI	วา่ผูบ้งัคบับญัชาเปน็ผูด้แูลให้
บุคลากรได้รับการพัฒนา	1	ครั้งต่อคนต่อปี	
	 	 2)	 หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย	 โดยงาน
พัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	กองการเจ้าหน้าที่	เป็นหน่วย
งานหลักในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมประชุมสัมมนา	 เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	ให้เป็นบุคลากรที่วิจัยเก่ง	

1.�การธำ�รงรักษาและพัฒนาบุคลากร
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สอนเก่ง	มีคุณธรรม	และมีภาวะผู้นำาในอาชีพ	มีการดำาเนิน
งานในด้านต่างๆ	ดังนี้
	 	 	 >	 ด้านการเรียนการสอน	เป็นการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้	และทักษะในด้าน
การเรยีนการสอน	ในป	ี2551	-2552		มหาวทิยาลยัไดจ้ดัสรร
งบประมาณจากเงินรายได้ส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน	 17	 โครงการ	 เป็น
จำานวนเงิน	1.243	ล้านบาท		มีอาจารย์เข้าร่วม		949	คน	
ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องได้แก่	 โครงการ
ปฐมนเิทศอาจารยใ์หม	่	การวจิยัในชัน้เรยีน	การแลกเปลีย่น
เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน	 การอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการปรึกษาสำาหรับอาจารย์ที่
ปรึกษา	การพัฒนาบทเรียน	online	การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา	
การอบรมสมัมนาหลกัสตูร	Hi	-	Tech	Teaching	:	การสอน
และการสร้างสื่อ	 การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิด	 และการอบรมการสอนแบบ
บูรณาการ	 จิตวิทยาการสื่อสารในกระบวนการปรึกษา
สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา	เป็นต้น
	 	 	 >	 ด้านจริยธรรม	 เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจดา้นจรยิธรรมและเปน็การปลกูฝงัคา่นยิมทีด่แีก่
บคุลากร	เปน็หลกัสตูร/โครงการทีจ่ดัใหก้บับคุลากรทีส่นใจ
ทกุประเภทและทกุสายงาน		ในป	ี2551	-	2552	มหาวทิยาลยั
ไดจ้ดัสรรงบประมาณจากเงนิรายไดส้ว่นกลางเพือ่สนบัสนนุ
การพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม	9	โครงการ	เป็นจำานวน
เงิน	0.255		ล้านบาท	มีผู้เข้าร่วมจำานวน	512	คน	โครงการ
ที่จัดส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่อง	ได้แก่	การจัดการเรียน
การสอนจริยธรรม	 การสัมมนาการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียนการสอน	 สัมมนาการสอนจริยธรรม	
สร้างเครือข่ายจริยธรรมทั้งภายในและภายนอก	 การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้จริยธรรมเรื่องการสร้างสังคม	ม.อ.	ที่สงบเย็น
เป็นสุข	เป็นต้น
	 	 	 >	 ดา้นการสนบัสนนุ	เปน็หลกัสตูรทีจ่ดัให้
กบับคุลากรสายสนบัสนนุทกุสายงาน	เพือ่นำาไปพฒันา	การ
ทำางานใหม้ปีระสทิธภิาพ	ในป	ี2551-2552	มหาวทิยาลยัได้
จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ส่วนกลางเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุน	 21	 โครงการ	 เป็น
จำานวนเงนิ	0.787		ลา้นบาท	มผีูเ้ขา้รว่มโครงการ	2,003	คน	
โครงการที่จัดเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านนี้ส่วนใหญ่เป็น

โครงการต่อเนื่อง	 ได้แก่	 โครงการการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม	่การสรา้งผลงานเพือ่ขอตำาแหนง่ทางวชิาการ	การเขยีน
หนังสือราชการ	 การทำางานเป็นทีม	 การพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ	 การพัฒนาระบบงาน	 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพฒันางาน		การใหบ้รกิารอยา่งมอือาชพี		การพฒันาการ
คดิพชิติงาน		การประชมุประสานงานการเจา้หนา้ทีโ่ครงการ
ใหม	่ไดแ้ก	่การฝกึอบรมผูค้วบคมุงานของมหาวทิยาลยั	การ
พัฒนาระบบความคิดของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน		กฎระเบียบใหม่นักวิชาการเงินและการบัญชี	เป็นต้น
	 	 	 >	 ด้านการบริหาร	 เป็นหลักสูตรที่จัดให้
กับบุคลากรสายบริหารของมหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มพูนความ
รู้ที่จำาเป็นต่อการบริหารจัดการและพัฒนาภาวะผู้นำา	 ในปี	
2551	-	2552	มหาวทิยาลยัไดจ้ดัสรรงบประมาณสว่นกลาง
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
บคุลากรดา้นการบรหิาร	24	โครงการ	เปน็จำานวนเงนิ	3.170		
ล้านบาท	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	765	คน	 โครงการที่จัดเป็น
โครงการต่อเนื่องได้แก	่ โครงการเวทีหัวหน้าภาควิชา	 การ
สมัมนาหวัหนา้ภาควชิา	การสมัมนาทีป่ระชมุคณบดี	การสง่
บคุลากรเขา้อบรมหลกัสตูรนกับรหิารมหาวทิยาลยั	(นบม.)/
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง	 (นบก.)	 และโครงการใหม่
ได้แก่	 การบรรยายเพิ่มเติมความรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย		
การเรียนรู้หลักสูตรการบริหาร	 1	 การเรียนรู้หลักสูตรการ

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำ ป

ี 2
55

1-
25

52
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

สง
ขล

าน
คร

ินท
ร์

156



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำ ป

ี 2
55

1-
25

52
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

สง
ขล

าน
คร

ินท
ร์

157

บริหาร	 2	 	 วิจัยสถาบันหลักสูตรผู้บริหารมหาวิทยาลัย		 
ตลาดนัดความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร	 การศึกษา
ประมวลขอ้มลูปจัจบุนัดา้นภาวะผูน้ำาผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั	 
สงขลานครินทร์	เป็นต้น
	 	 	 >	 ด้ านการจั ดการความรู้ และด้ าน
คอมพิวเตอร์	 เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อม	 สู่
การเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู้	มคีวามรูด้า้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 ในปี	 2551-2552	 มหาวิทยาลัยได้จัดสรร 
งบประมาณจากเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อ

สนบัสนนุการพฒันาบคุลากรดา้นการจดัการความรูแ้ละด้าน
คอมพิวเตอร์	24	โครงการ	เป็นจำานวนเงิน	0.683	ล้านบาท	 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ	765	คน	โครงการที่จัดเป็นโครงการต่อ
เนือ่งไดแ้ก	่โครงการสือ่สารเพือ่การสรา้งเครอืขา่ย	CoPs	ใน
มหาวิทยาลัย	 การทบทวนแผนการจัดการความรู้(KM	 
Action	Plan)	การสร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์
ให้เห็นคุณค่าของความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร	 การกระตุ้นให้ 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร	 การประมวลและ
รวบรวมความรู้ เพื่อเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย	 

การพัฒนาศักยภาพ

การฝึกอบรม สัมมนา

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 รวมท้ังหมด

จำานวน

โครงการ

จำานวน

ผู้เข้าร่วม

จำานวน

โครงการ

  จำานวน

  ผู้เข้าร่วม

จำานวน

โครงการ

จำานวน

ผู้เข้าร่วม

ด้านการเรียนการสอน 9 670 8 279 17 		949

ด้านจริยธรรม 4 141 5 371  9 		512

ด้านการสนับสนุน 12 1,370 9 633 21 2,003

ด้านการบริหาร 11 563 13 202 24 	765

ด้านการจัดการความรู้และด้านคอมพิวเตอร์ 14 800 35 1,215 49 2,015

รวม 50 3,544 70 2,700 120 6,244

ผลการดำาเนนิงานดา้นการพฒันาบคุลากรทีจ่ดัโดยสว่นกลางของมหาวทิยาลยั	ชว่งปงีบประมาณ	2551-2552	จำาแนกไดด้งันี้
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ระดับการศึกษา

ท่ีไปเรียน

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ปริญญาโท 7 3 10 3 3 6

ปริญญาเอก 5 5 1 1 2

ปริญญาโท-เอก 17 27 44 18 30 48

รวม 24 35 59 22 34 56

การประเมินการรับรู้เรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ในองค์กร	
(LO&KM)
 1.3 การพฒันาคณุวฒุแิละตำาแหนง่ทางวชิาการ
	 มหาวทิยาลยัใหค้วามสำาคญัของการพฒันาอาจารย์
อย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ	 ภายใต้นโยบายการพัฒนา
บคุลากรสายวชิาการใหม้คีวามเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ	สง่เสรมิ
ให้คณาจารย์มีคุณวุฒิ	 ประสบการณ์	 และความรู้ความ
สามารถทางวิชาการเพิ่มขึ้น	 โดยกำาหนดเป้าหมายของการ
พัฒนาให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยท่ีปรากฎ
ในพระราชบัญญัติ	และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย	คือ
	 	 1)	 อาจารย์	 ม.อ.จะเป็นผู้ทรงภูมิรู้	 ด้วยการมี
คุณวุฒิ	 และการทำาวิจัยเสาะหาความรู้ที่ทันสมัยอย่าง 

ต่อเนื่อง	และนำาความรู้นั้นสู่การเรียนการสอนศิษย์	
	 	 2)	 อาจารย์	 ม.อ.	 จะเป็นผู้มีทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้	(สอนเก่ง)
	 	 3)	 ความรูข้องอาจารย	์จะนำาไปรบัใชช้มุชนและ
สังคม	 ในรูปแบบของบริการวิชาการ	 โดยมีจิตสำานึก
สาธารณะเป็นฐาน
	 	 4)	 การมีความรอบรู้ทางวัฒนธรรม	 จะช่วยให้
อาจารย์ได้สามารถบ่มเพาะศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคม
	 	 มหาวิทยาลัยได้ให้ทุนสนับสนุนบุคลากรสาย
วชิาการลาศกึษาตอ่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	เพือ่เพิม่
คุณวุฒิ		ในช่วงปีการศึกษา	2551	-	2552	จำานวน	115	คน
จำาแนกได้ดังนี้	
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	 	 ในปี	 2552	 มหาวิทยาลัยมีผู้ดำารงตำาแหน่ง
อาจารย์ร้อยละ	 59.2	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยละ	 27.2	 
รองศาสตราจารย์ร้อยละ	 12.7	 และศาสตราจารย์ร้อยละ	
0.9	และมหาวทิยาลยัไดอ้อกประกาศเรือ่งความกา้วหนา้ใน
ตำาแหนง่ของขา้ราชการและพนกังานมหาวทิยาลยัตำาแหนง่
วิชาการ	 เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในตำาแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์	ดังนี้
	 	 1)	 ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำาแหน่งวิชาการที่บรรจุหรือจ้างอยู่แล้วในปัจจุบัน	กำาหนด
ความก้าวหน้าในตำาแหน่งไว้ดังนี้
	 	 	 >	 ผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีห้
ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภายในระยะเวลา	2	ปี	หรือ
ยืน่เสนอขอกำาหนดตำาแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารยภ์ายในระยะ
เวลา	9	ปี
	 	 	 >	 ผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทให้
ไปศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาเอกภายในระยะเวลา	3	ป	ีหรอื
ยืน่เสนอขอกำาหนดตำาแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารยภ์ายในระยะ
เวลา	6	ปี
	 	 	 >	 ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	
ให้ยื่นเสนอขอกำาหนดตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน
ระยะเวลา	3	ปี	
	 	 2)		พนกังานทีจ่ะจา้งใหม	่กำาหนดความกา้วหนา้
ในตำาแหน่งไว้ดังนี้
	 	 	 >	 ผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีห้
ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภายในระยะเวลา	2	ปี
	 	 	 >		 ผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทให้
ไปศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาเอกภายในระยะเวลา	3	ป	ีหรอื
ยืน่เสนอขอกำาหนดตำาแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารยภ์ายในระยะ
เวลา	6	ปี
	 	 	 >		 ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	
ให้ยื่นเสนอขอกำาหนดตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย	์ ภายใน
ระยะเวลา	3	ปี	
	 	 3)	 ให้ผู้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ยื่น
เสนอขอกำาหนดตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ภายในระยะ	
เวลา	5	ปี
	 	 4)	 สรา้งระบบจงูใจ	โดยใหร้างวลัพเิศษจำานวน
เงิน	 100,000	บาท	 สำาหรับอาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯให้
ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์	 คือประสบความสำาเร็จทาง
วิชาการสูงสุด	

	 	 5)	 สร้างแรงจูงใจสำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกมาเป็นอาจารย์ที	่ ม.อ.	 ด้วยการมอบทุน
ตั้งต้นชีวิต	200,000	บาท	และ	300,000	บาท	สำาหรับผู้ที่
บรรจุที่วิทยาเขตปัตตานี
 1.4 ระบบการประเมินบุคลากร
	 	 1)	 กำาหนด	annual	outputs	ของผูม้ตีำาแหนง่
ทางวิชาการตามเกณฑ์	 กม.	 2542	 กล่าวคือ	 กำาหนดให้ 
ผู้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	มีผลงาน	=	1	paper/
ป	ี	ตำาแหนง่รองศาสตราจาย	์มผีลงาน	=	2	papers/ป	ี		และ
ตำาแหน่งศาสตราจารย์	มีผลงาน	=	1	International	paper/ปี
	 	 2)		กำาหนดจรรยาบรรณอาจารย์	 มหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานตามจรรยาบรรณ	 ตาม
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงาขลานครินทร์	ว่าด้วยจรรยา
บรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย	พ.ศ.2551	 เพื่อพิจารณาและ
วินิจฉัยการกระทำาผิดจรรยาบรรณและจัดให้มีมาตรการส่ง
เสริมจรรยาบรรณ	 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
บุคลากรด้านจริยธรรมเพื่อทำาหน้าที่ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม	 ในการประเมินระบบการ
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กำากบัตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี
คณาจารย์	 กำาหนดให้มีระบบอุทธรณ์สำาหรับผู้กระทำาผิด
จรรยาบรรณและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย	 และการ
ลงโทษผู้กระทำาผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอัน
เกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการ	 มีการประเมินการดำาเนิน
งานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ว่าสามารถนำาไป
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้กำาหนดให้มีการประเมิน
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลักด้านจริยธรรม	 ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาและการเลื่อนขั้น
เงินเดือน	 และการประเมินจากนักศึกษา	 นอกจากนี้	 ยังมี
การนำาผลการกำากับติดตามไปใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์	 และวางแผนป้องกัน
การกระทำาผดิจรรยาบรรณ		โดยจดัใหม้กีจิกรรมตา่งๆ		เชน่	
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริยธรรม	 การคัดเลือกอาจารย์
ตัวอย่างและคัดเลือกข้าราชการดีเด่น	 การจัดทำาแผ่น
โปสเตอร์	 สติกเกอร์	 รณรงค์ความรู้ความเข้าใจในด้าน
จริยธรรม	จัดทำาคู่มือจรรยาบรรณเผยแพร่ในเว็บไซต์		และ
กองการเจ้าหน้าที่นำาอุทธาหรณ์เกี่ยวกับการกระทำาผิดวินัย
ลงจลุสารกองการเจ้าหน้าที่	รวมถึงกำาหนดแนวทางป้องกัน

โดยมีการประเมินด้านจริยธรรมในแบบประเมินเลื่อนขั้น 
เงนิเดอืน	และนำาไปใชใ้นการเรยีนการสอนโดยใหม้นีกัศกึษา
ประเมินอาจารย์ผู้สอน
	 	 3)	 มรีะบบประเมนิบคุลากรทกุระดบัชัน้รวมทัง้
ผูบ้รหิาร	โดยมรีะบบให	้Bonus	ภาควชิา	นำาระบบดชันชีีว้ดั
หลัก	 (Key	 Performance	 Indicators	 :	 KPIs)	 มาเป็น
แนวทางในการบริหารงาน		โดยในช่วงแรก	(ปี	พ.ศ.2545-
2549)	 มีการประเมินผลสำาเร็จของตัวชี้วัดประจำาทุก
ปงีบประมาณ	และในป	ี2549	มหาวทิยาลยัไดป้รบัแนวทาง
การประเมนิผลสำาเรจ็การดำาเนนิงานตามตวัชีว้ดัหลกั	(KPIs)	
ของมหาวทิยาลยั	คณะ/หนว่ยงาน	และภาควชิา/หนว่ยงาน
เทียบเท่า	 โดยกำาหนดให้ตัวชี้วัดของแต่ละระบบมีความ
สอดคลอ้งกนั		ไดแ้ก	่การจดัทำาคำารบัรองการปฏบิตัริาชการ
ของมหาวิทยาลัย	 และการประเมินตนเองตามระบบการ
ประกันคุณภาพ	 (ส.ม.ศ.)	 พร้อมทั้งมีการกำาหนดเป้าหมาย
ของตวัชีว้ดัแตล่ะตวัเปน็รายปตีัง้แตป่	ีพ.ศ.2545	ถงึปจัจบุนั		
ส่วนการติดตามผลการดำาเนินงานของระบบดัชนีชี้วัดหลัก	
(KPIs)	 ของมหาวิทยาลัย	 คณะ/หน่วยงาน	 และภาควิชา
ทั้งหมด	 กำาหนดให้มีแต่ละคณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ดำาเนนิงานทกุๆ	ป	ีโดยผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการ
ประจำาแต่ละคณะ/หน่วยงานก่อนนำาเสนอมหาวิทยาลัย	
ต้ังแต่ปีการศึกษา	2550	เป็นต้นมา	มหาวิทยาลัยได้บูรณาการ
ระบบ	 KPIs	 กับระบบประกันคุณภาพเข้าด้วยกัน	 แต่ทั้งนี้
กระบวนการกำาหนด	KPIs	ยังไม่เปลี่ยนแปลง		คณะ/หน่วย
งานต้องมีการเจรจาค่าเป้าหมายกับมหาวิทยาลัยเพื่อ	 
commit	ค่าเป้าหมายในการดำาเนินงานปีนั้นๆ	
	 	 การประเมินผลสำาเร็จในการดำาเนินงานของ
ระบบดัชนีชี้ วัดหลัก	 (KPIs)	 ประจำาปีของผู้บริหาร
มหาวทิยาลยั	คณบด	ีผูอ้ำานวยการสถาบนั/ศนูย/์สำานกั	และ
หัวหน้าภาควิชา	 มีระบบการสร้างแจงจูงใจ	 (Motivation)		
แก่ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย	 และผู้บริหารของ
คณะ/หน่วยงาน	 และหัวหน้าภาควิชา	 โดยกำาหนดอัตรา 
คา่ตอบแทนเงนิประจำาตำาแหนง่ใหแ้กผู่บ้รหิารในระดบัตา่งๆ	
เมื่อดัชนีชี้วัดหลักได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี		
นอกจากนีเ้มือ่สิน้ปงีบประมาณแตล่ะปจีะมเีงนิรางวลัพเิศษ
จดัสรรใหแ้กภ่าควชิาทีม่ผีลการดำาเนนิงานเปน็ไปตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
	 	 4)	 มีการกำาหนดภาระงานมาตรฐานเป็นภาระ
งานเต็มเวลาของบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล	เพื่อนำาไป
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ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำาหรับบุคลากร
สายวิชาการ	 การต่อสัญญาจ้างหรือการเพิ่มค่าจ้างสำาหรับ
พนักงานสายวิชาการ	 โดยกำาหนดให้ภาระงานเต็มเวลามี
ปริมาณเท่ากับ	 20	 หน่วยภาระงาน/ปี	 มีการจัดทำาบัญชี
เทียบภาระงานที่สามารถกำาหนดหรือคำานวณปริมาณงาน
แต่ละประเภทของอาจารย์ให้มีหน่วยเป็น	Load	unit	โดย
ได้ทำาเป็น	 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ ให้เริ่มใช้
ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 2546	 จนถึงปัจจุบัน	 มีคณะทำางาน
ศึกษาการเทียบภาระงานข้าราชการสาย	 ก	 และพนักงาน
สายวิชาการ	ดูแลและปรับปรุงมาตรฐานภาระงานอาจารย์
ของมหาวทิยาลยั	ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทีมุ่ง่เนน้การเปน็
มหาวิทยาลัยวิจัยในช่วงปี	2549-2552	ดังนี้
	 	 	 >	 เดิมกำาหนดให้ภาระงานวิจัย	ภาระงาน
บริการวิชาการ	 ภาระงานบริหารและอื่นๆ	 มี	 load	 unit		 
ไม่น้อยกว่า	 4	หน่วยภาระงานต่อปี	 กำาหนดใหม่ให้มีภาระ
งานวิจัย	 2	 หน่วยภาระงานต่อปี	 และภาระงานบริการ
วชิาการ	ภาระงานบรหิารและภาระอืน่ๆ		2	หนว่ยภาระงาน
ต่อปี			

	 	 	 >	 กำาหนดลกัษณะงาน	/ผลงาน	โดยเทยีบ
ภาระงาน	ใหเ้ทา่กบั	0.5	หนว่ยภาระงานในกรณ	ี(1)		สำาหรบั
ผูท้ีเ่สนอโครงการวจิยัขอรบัทนุและอยูร่ะหวา่งการพจิารณา
ของแหล่งทุน	 และ	 (2)	 ผู้มีผลงานสร้างสรรค์หรืออยู่ใน
กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์	
	 	 	 >	 พฒันาระบบฐานขอ้มลู	load	unit	และ
โปรแกรมการบันทึกข้อมูลภาระงานข้าราชการสาย	ก	และ
พนักงานสายวิชาการ	ผ่านระบบออนไลน์
 1.5 ระบบการให้รางวัลและระบบการชื่นชม
	 	 1)	 สรา้งเงนิเดอืนอาจารยร์ะดบัปรญิญาเอก	ให้
สูงกว่าปกติ	เพ่ือดึงดูดมากข้ึน	พร้อมกับการให้	establishment		
fund	(=	300,000	บาท)
	 	 2)	 มรีะบบฟมูฟกัอาจารยท์ีเ่พิง่สำาเรจ็การศกึษา
ระดับปริญญาเอกให้เข้าสู่เส้นทางวิจัย	 พร้อมเงินเดือน	 
top	up
	 	 3)	 ระบบให้ เงินรางวัลตีพิมพ์ 	 จัดงานวัน	 
Research	Day	และวนั	Teacher	Celebration	Day	มกีาร
มอบรางวัล	มีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง
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	 	 4)	 มรีะบบพนกังานมหาวทิยาลยัทีจ่า้งดว้ยเงนิ
รายได	้ควบคูก่บัเงนิงบประมาณแผน่ดนิ	การรบัอาจารยช์าว
ต่างประเทศเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
	 	 5)	 ใหร้างวลั	100,000	บาทแกผู่ไ้ดร้บัการดำารง
ตำาแหน่งศาสตราจารย์
	 	 6)	 สร้ างระบบสวัสดิการให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย	 พร้อมที่พักในมหาวิทยาลัย	 และที่เรียนของ
บุตร
 1.6 การจัดสวัสดิการ
	 	 1)	 ก อ ง ทุ น ส วั ส ดิ ก า ร 	 ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
สงขลานครินทร์	 ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ	 มหาวิทยาลัย	
สงขลานครินทร์	 เพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์จาก
กองทุนสะสมและให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิก	และ
เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 คุณสมบัติของสมาชิก	 ต้อง
เป็นข้าราชการ	พนักงานมหาวิทยาลัย	พนักงานเงินรายได้
และลูกจ้างทุกประเภทของมหาวิทยาลัย	 โดยมีรายได้ 
จากการจัดกิจกรรมหรือการจัดบริการของสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย	เงินยืมจากสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือ
สถาบันการเงินอื่น		เงินบริจาคเพื่อการจัดสวัสดิการภายใน
มหาวทิยาลยั	เงนิอดุหนนุหรอืรายไดอ้ืน่ตามทีม่หาวทิยาลยั
หรอืหนว่ยงานอืน่ของรฐัจดัสรรให้	รายไดอ้ืน่	ๆ 	และเงนิดอก
ผลของเงินรายได้จากข้างต้น	 ให้สวัสดิการเป็นเงินยืมมี	 5	
เรื่อง	 คือ	 เงินยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรม	 เงิน
ยมืเพือ่ทศันศกึษาตา่งประเทศสำาหรบับคุลากรมหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์	 	 เงินยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบ	 	 เงินยืมเพื่อการศึกษาของบุตร	 เงินยืม
สำาหรับเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมช่วงปิดเทอม	ค่าใช้จ่าย
กองทุนสวัสดิการ	โดยจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงิน
บำาเพ็ญกุศลศพบุคลากรถึงแก่กรรมในปี	 2551-	 2552	
จำานวน	13	รายเป็นเงิน	260,000	บาท
	 	 2)	 เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำาเพ็ญ
กุศลศพบุคลากรถึงแก่กรรม	 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงิน
สงเคราะห์กรณีข้าราชการ	 ลูกจ้างประจำา	 พนักงาน
มหาวิทยาลัย	 พนักงานเงินรายได้ตามบัญชีรายชื่องบ
ประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานที่ปฏิบัติ งานใน
มหาวิทยาลัยมาแล้ว	ไม่น้อยกว่า	1	ปีได้ถึงแก่กรรม	บุคคล

ในครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงิน
บำาเพ็ญกุศลศพรายละ	20,000	บาท	จากกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ทั้งนี้	 ผู้มีสิทธิ์ต้องยื่นเรื่อง
ขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน	 60	 วัน	 นับจากวันที่บุคลากร
ถึงแก่กรรม
	 	 3)	 กองทนุพนกังานมหาวทิยาลยั	จดัตัง้ขึน้เพือ่
เปน็สวสัดกิารแกพ่นกังาน	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็แหลง่
สะสมทนุในการจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชนเ์กือ้กลูตา่งๆ	
แกพ่นกังานและใชจ้า่ยเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารแกพ่นกังาน
มหาวิทยาลัย	 สวัสดิการของกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ขณะนี้มีให้บริการ	2	เรื่อง
	 	 	 >	 ค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่นอกเหนือ
จากระบบประกันสังคมและสิทธิจากประกันสุขภาพถ้วน
หนา้	วงเงนิไมเ่กนิ	10,000	บาท/ป	ีโดยครอบคลมุไปถงึบดิา	
มารดา	คู่สมรสและบุตร
	 	 	 >	 ค่าเล่าเรียนบุตร	 เบิกได้ครึ่งหนึ่งของ
ข้าราชการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	(กสพ.)
	 	 	 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยได้จ่ายเงิน 
คา่รกัษาพยาบาลจำานวน	278,969.29	บาท	และคา่เลา่เรยีน
บุตรจำานวน	100,307.50	บาท	รวมค่าใช้จ่าย	379,276.79	
บาท	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552)
	 	 4)		กองทุนสำารองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์รวม
ทรัพย์	 มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนไทยพาณิชย์	จำากัด	จัดตั้งเป็นกองทุนรวมโดยใช้ชื่อ
กองทนุสำารองเลีย้งชพีไทยพาณชิยร์วมทรพัย	์มวีตัถปุระสงค์
เพือ่เปน็สวสัดกิารและหลกัประกนัแกพ่นกังานมหาวทิยาลยั
เมื่อออกจากงาน	 ประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนคือ	 
เงินบำาเหน็จมาจากเงินสะสมของสมาชิกรวมเงินสมทบ 
ที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้ เป็นรายเดือน	 พร้อมดอกผล 
ที่เกิดขึ้นหลักการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบสมาชิก 
ต้องจ่ ายเงินสะสมเข้ ากองทุน	 เป็นรายเดือนและ
มหาวิทยาลัยจะสมทบให้ เท่ากับเงินที่สมาชิกสะสม	 
สมาชิกจะได้รับเงินคืนเมื่อลาออกจากกองทุน	หรือเกษียณ
อายุราชการ	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยได้ 
จ่ าย เ งิ นสมทบให้กับสมาชิกกองทุน 	 ในปี 	 2552	 
เปน็เงนิจำานวน	8,561,291	บาท	(ขอ้มลู	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	
2552)
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 2.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
	 มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการจัดทำาข้อบังคับของ
มหาวทิยาลยัวา่ดว้ยจรรยาบรรณของบคุลากรมหาวทิยาลยั	
พ.ศ.	2551	และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	22	มกราคม	2551	
ได้ดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ	 ซึ่งคณะ
กรรมการได้มีการประชุมและดำาเนินการเก่ียวกับจรรยาบรรณ	
อย่างต่อเนื่อง	ผลการดำาเนินงานสรุปได้ดังนี้
	 	 1)	 มีการประชุมกรรมการ	 จำานวน	 6	 ครั้ง	
พิจารณาวินิจฉัยการกระทำาผิดจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวทิยาลยั	การสง่เสรมิจรรยาบรรณแกบ่คุลากร	โดยคณะ
กรรมการจรรยาบรรณรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และ
ปญัหาอปุสรรคตา่งๆ	ตอ่มหาวทิยาลยัทกุป	ีมกีารนำาผลสรปุ
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจรรยาบรรณนำามา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน	ทบทวนให้เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น	
เพื่อให้สอดคล้องกับ	ประกาศ	ก.พ.อ.	เรื่องมาตรฐานจรรยา
บรรณในสถาบนัอดุมศกึษา	ลงวนัที	่24	มถินุายน	2551	และ
สอดคลอ้งกบัประมวลจรยิธรรมทีผู่ต้รวจการแผน่ดนิกำาหนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
	 	 2)	 จดัทำาหนงัสอืคูม่อืจรรยาบรรณของบคุลากร
มหาวิทยาลัยแจกให้กับบุคลากรทุกคน	
	 	 3)		มหาวิทยาลัยเห็นชอบกับแนวทางการ
ดำาเนนิงานทีค่ณะกรรมการจรรยาบรรณเสนอ	เรือ่ง	แนวทาง
การพิจารณาสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดจรรยาบรรณ	

	 	 4)	 การจัดโครงการจัดกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	
โครงการพบบุคลากรทุกวิทยาเขต	 เพื่อรณรงค์เรื่องจรรยา
บรรณ	โครงการสมัมนาผูร้บัผดิชอบดำาเนนิการจรรยาบรรณ
ของหนว่ยงาน	สรา้งชอ่งทางตดิตอ่สือ่สารทีห่ลากหลาย	เพือ่
รับรู้ข้อมูลป้อนกลับและความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและ 
เชงิลบ	รวมทัง้ขอ้รอ้งเรยีนอืน่ทีม่ตีอ่คณาจารยใ์นเรือ่งจรรยา
บรรณวิชาชีพคณาจารย์	จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย	
เช่น	 มีเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียน	 มีการตั้งคณะกรรมการรับ
เรื่องร้องเรียนของคณะ/หน่วยงาน	การร้องเรียนต่อผู้บังคับ
บญัชาโดยตรง	การสง่ทางไปรษณยี์	การนำาขอ้มลูไปใชอ้ยา่ง
มีระบบ	เช่น	การติดตามความก้าวหน้าของผู้ลาศึกษา	การ
เข้าสอนของอาจารย์	
	 	 5)	 พัฒนาระบบกลไกการกำากับดูแลและการ 
ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	 มีการปรับปรุง
มาตรการดแูล	และการดำาเนนิการกบัผูไ้มป่ฏบิตัติามจรรยา
บรรณอย่างจริงจัง	 รวมทั้งมีแนวทางให้รางวัลผู้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชพีทีเ่ปน็แบบอยา่งได	้โดยไดม้กีารปรบัปรงุ
ระเบยีบหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเรยีนการสอนในบางคณะให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น	 การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง	 และ
ข้าราชการดีเด่น	 นับแต่	 มหาวิทยาลัยประกาศใช้ข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร	 (พ.ศ.2551)	 มีผู้กระทำาผิด
จรรยาบรรณจำานวน	1	ราย

2.�การพัฒนาระบบบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล
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 2.2 กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
	 มหาวิทยาลัยได้จัดทำาข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ขึ้น	 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 22	 มกราคม	 2551	
เปน็ตน้มา	โดยไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการอทุธรณแ์ละรอ้งทกุข์
ตามข้อบังคับดังกล่าว	เมื่อวันที่	17	เมษายน	2551	ซึ่งคณะ
กรรมการมีหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์คำาสั่งลงโทษ	 พิจารณา
เรื่องร้องทุกข์	พิจารณาอุทธรณ์โทษทางจรรยาบรรณ	และ
ปฏิบัติหน้าที่ไปตามที่กฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ที่ข้อ
บังคับกำาหนด	 มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 ข้อกฎหมาย	 มี
การนดัประชมุกรรมการอทุธรณ	์จดัทำามตทิีป่ระชมุและแจง้
มติท่ีประชุมให้ผู้อุทธรณ์ร้องทุกข์ทราบโดยในรอบปีท่ีผ่านมา	
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัยได้
พิจารณาเร่ืองอุทธรณ์และร้องทุกข์เสร็จส้ินไปแล้วจำานวน		2	ราย
 2.3 ราชการใสสะอาด 
	 มหาวิทยาลัยได้มีการดำาเนินงานเสริมสร้างราชการ
ใสสะอาด	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2545	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบ
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้และเปิด
โอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม	 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทุกคณะ/หน่วยงาน	 ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 บุคลากรมีค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต	 และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	 มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างราชการ
ใสสะอาด	ดังนี้
	 	 1)	 คณะกรรมการบรหิารศนูยป์ระสานราชการ
ใสสะอาด	
	 	 2)	 คณะทำางานกลุ่มต่าง	 ๆ	 ของศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาด	ไดแ้ก	่กลุม่งานปรบัปรงุประสทิธภิาพและ
วธิกีารทำางาน		กลุม่งานสง่เสรมิแผนสรา้งราชการใสสะอาด
และจรยิธรรม		กลุม่งานตรวจสอบความโปรง่ใสและประเมนิ
ความใสสะอาด	
	 	 มหาวทิยาลยัไดก้ำาหนดแผนการดำาเนนิงานเปน็
กลยุทธ์หลัก	 กลยุทธ์ระดับแผนงาน	 โครงการ	 กิจกรรม	 มี

ผูร้บัผดิชอบในการดำาเนนิงานแตล่ะกจิกรรมและกำาหนดผล
งานทีค่าดหวงัหรอืดชันวีดัผลการปฏบิตังิาน	ไวอ้ยา่งชดัเจน	
โดยมี	6	กลยุทธ์หลัก	ดังนี้
	 	 กลยุทธ์ที่	1	การส่งเสริมจิตสำานึก	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ใสสะอาด
	 	 กลยุทธ์ท่ี	2	การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน
	 	 กลยทุธท์ี	่3	การตดิตามประเมนิผลงานและการ
ใช้งบประมาณ
	 	 กลยทุธท์ี	่4	การเฝา้ระวงัการทจุรติ	ปอ้งกนั	ระวงั
พฤติกรรมในเชิงทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนงาน 
ต่าง	ๆ
	 	 กลยุทธ์ที่ 	 5	 การพัฒนาระบบรับฟังความ 
คิดเห็นและข้อร้องเรียน	เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
	 	 กลยุทธ์ที่	6	สร้างเครือข่ายหน่วยงานใสสะอาด
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 	 การดำ า เนินงานตามแผนการปฏิบัติ งาน 
สร้างราชการใสสะอาดในปี	 2552	 จากการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและความโปร่ ง ใสในการทำางานจาก 
ผลการปฏิบัติงานหรือดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน	 พบว่า	
คณะ/หน่วยงาน	 และผู้ ได้ รับมอบหมายในแต่ละ 
กจิกรรม	สามารถดำาเนนิงานไดส้ำาเรจ็ทัง้	6	กลยทุธ	์นอกจาก
นี้ยังได้จัดทำาแบบสอบถามคู่ค้า	 คู่สัญญา	 หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยและได้ทราบว่าประเด็นการ 
ไม่พบการทุจริต	 อยู่ในระดับร้อยละ	 98.1	 ซึ่งสูงกว่า 
ในปีงบประมาณ	 2551	 ที่ผ่านมาคืออยู่ที่ระดับร้อยละ	 
94.9	 และมีความคิดเห็นว่าระบบและขั้นตอนดำาเนินงาน 
มีความโปร่งใส	 น่าเชื่อถือในระดับมากร้อยละ	 64.4	 
ผลการประเมินค่าคะแนนน้อยกว่าปีงบประมาณ	 ใน
ปงีบประมาณ	2551	ทีผ่า่นมาอยูใ่นระดบัรอ้ยละ	67.5	และ
คิดเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในระดับมาก	 
ร้อยละ	70.3	มีค่าคะแนนสูงกว่าปีงบประมาณ	2551	อยู่ที่
ระดับร้อยละ	67.5	
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	 เพื่อให้ระบบบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัว	 
ทันสมัย	 มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการปรับปรุงระเบียบ	 
ข้อบังคับ	ต่างๆ		ดังนี้
 3.1 สำาหรับข้าราชการ
	 	 1)	 ข้อบังคับว่าด้วยการกำาหนดตำาแหน่งและ
การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาใหด้ำารง
ตำาแหน่งสูงขึ้น	พ.ศ.	2550	
	 	 2)	 ประกาศมหาวทิยาลยัเรือ่งหลกัเณฑ	์วธิกีาร
กำาหนดตำาแหน่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำารงตำาแหน่งระดับ
ชำานาญการ	 ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ	 
ลงวันที่	10	มกราคม	2551
	 	 3)		ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์	 วิธี
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำารงตำาแหน่งปฏิบัติการระดับต้น
และตำาแหน่งปฏิบัติการระดับกลาง	 ลงวันที่	 10	 มกราคม	
2551
	 	 4)		ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์	 วิธี
การกำาหนดตำาแหน่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำารงตำาแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงาน	ลงวันที่	10	มกราคม	2551
	 	 5)	 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน	พ.ศ.2551

 3.2 สำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
	 	 1)	 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2551
	 	 2)	 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์ 
การสรรหา	และคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยลงวันที่	 21	
ธันวาคม	2550		
	 	 3)	 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย	ลงวันที่	1	กพ.	51
	 	 4)	 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การ
เพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	ลงวันที่	21	ธค.2550
	 	 5)	 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเครื่องแบบ
พิธีการพนักงานของมหาวิทยาลัย	พ.ศ.2551
	 	 6)	 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่ าด้วยกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	พ.ศ.	2550
	 	 7)		ข้อบั งคับกองทุนสำารองเลี้ ยงชีพของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	พ.ศ.2550
 3.3 สำาหรบัขา้ราชการและพนกังานมหาวทิยาลยั
	 	 3.3.1	 บุคลากรสายวิชาการ	
	 	 1)	 ข้อบังคับว่าด้วยการพิจารณาตำาแหน่งทาง
วิชาการ	ปี	พ.ศ.	2550
	 	 2)		ข้อบังคับว่าด้วยการพิจารณาตำาแหน่งทาง
วิชาการ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2552
	 	 3.3.2		 บุคลากรทั่วไป
	 	 1)	 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่ าด้วยกองทุน
สวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	พ.ศ.2551
	 	 2)	 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ว่าด้วยการสอบสวน	พ.ศ.2551
	 	 3)	 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วา่ดว้ยสถานโทษ	ผูม้อีำานาจตัง้คณะกรรมการสอบสวนและ
สั่งลงโทษ	วิธีการสั่งลงโทษ	พ.ศ.2551
	 	 4)	 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์	พ.ศ.2551
	 	 5)	 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย	พ.ศ.2551

3.�การปรับปรุง�ระเบียบ�ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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ทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศระดับปริญญาเอก 

ประเภททุนท่ีให้การสนับสนุน
ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ตามโครงการ	Ph.D	50%

52		 73 125 62 93 155

ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใน

ประเทศ

20 - 20 26 - 26

ทุนรัฐบาลสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 3 6 9 8 3 11

ทุนรัฐบาล(กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี)

1 12 13 1 8 9

รวม 76 91 167 97 104 201

	 ปจัจบุนัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์มอีาจารยว์ฒุิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	ร้อยละ	42	และมหาวิทยาลัยมี
เป้าหมายที่จะสนับสนุนอาจารย์ให้เรียนต่อปริญญาเอกถึง
ระดับร้อยละ	65-70	ด้วยการจัดสรรเงินรายได้จำานวนมาก	
สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	ทุนที่ได้
มาจากหลายแหล่ง	 ได้แก่	 สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	 (สกอ.)	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

และหน่วยงานอื่นๆ	 ที่สำาคัญคือจากงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย	ในปีการศึกษา	2551-2552		มีผู้ได้รับทุน
จากงบประมาณเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยั	ทนุรฐับาลของ
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 และทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม	 368	 คน	
จำาแนกได้ดังนี้

4.�การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัย
� ที่เน้นวิจัย

หน่วย	:	คน
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ระบบประกันคุณภาพ
1.� การประเมินคุณภาพภายในประจำ�ปี�2551�มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 170 
2.� การจัดทำ�คำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปี 171
3.� ระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง� 172
4.� โรงพยาบาลสงขลานครินทร์รับรางวัล�TQC� 173 
5.� หน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพและมีผลรับรองในปัจจุบัน� 174 
6.�� การเทียบเคียงและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในปี�2551-2552�� 176
 6.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย  
 6.2 การจัดอันดับของ Webometrics  
 6.3 การสอบใบประกาศวิชาชีพเภสัชกรรมของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
 6.4  การสอบความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของนักศึกษา
   คณะแพทยศาสตร์
 6.5 การสอบประเมินความรู้ระดับพรีคลินิคของนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์   

  

หน่วย	:	คน



   ระบบประกันคุณภาพ
 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ให้ความสำาคัญกับระบบคุณภาพมาตั้งแต่ปี	 2539	 การดำาเนินการส่วนใหญ่เน้นการ
ประกนัคณุภาพดา้นวชิาการในสว่นของการจดัการเรยีนการสอนเปน็หลกั	ตอ่มาในปี	พ.ศ.	2544	มหาวทิยาลยัไดแ้ตง่ตัง้คณะ
กรรมการอำานวยการประกนัคณุภาพขึน้	ทำาหนา้ทีก่ำาหนดนโยบาย	หลกัเกณฑ	์และแนวปฏบิตั	ิกำาหนดวธิกีารประกนัคณุภาพ
อย่างเป็นระบบ	เป็นมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย	ส่งเสริม	สนับสนุนการดำาเนินงาน	รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่าย
ต่างๆ	เพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย	และได้จัดตั้งสำานักประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานภายใน	
มคีณะกรรมการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ	ทำาหนา้ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลยั
ทั้งหมด	ประสานงานระหว่างคณะ/หน่วยงานต่างๆ	ให้ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการอำานวยการประกันคุณภาพมอบหมาย	
และประสานงานให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 	มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพด้วยวงจรคุณภาพ	PDCA-Par	 โดยส่งเสริมให้
ทุกภารกิจ	โดยเฉพาะภารกิจหลักทั้ง	4	ของสถาบัน	ได้แก่	การเรียนการสอน	การวิจัย	การบริการวิชาการ	และการทำานุบำารุง
ศลิปวฒันธรรม	ดำาเนนิงานภายใตว้งจรคณุภาพ		โดยทกุหนว่ยงานมกีารประกนัคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง		และทกุๆ	ปมีหาวทิยาลยั
จะจัดให้มีงาน “เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award)”	 เพื่อมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มี
คุณภาพเป็นเลิศ		ผลจากการประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพระดับนำา	ประกอบด้วย
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	 >	 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ในอันดับที่	109	ของเอเซีย	
และเป็นอันดับที่	 6	 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย	 เมื่อ
เดือนพฤษภาคม	2552
	 >	 Webometrics	 จัดให้	 ม.อ.	 อยู่ในอันดับที่	 1	
ประจำาเดือนมกราคมและกรกฎาคม	2552
	 >	 บัณฑิตเภสัชศาสตร์หลักสูตร	6	ปี	ปีการศึกษา	
2551	มอีตัราการสอบใบประกอบวชิาชพีไดเ้ปน็อนัดบัหนึง่
ของประเทศ	จัดสอบเมื่อวันที่	4-6	มีนาคม	2552
	 >	 นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์	 สอบเพื่อประเมิน
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม	 
ขั้นตอนที่	 2	 มีอัตราการสอบผ่านได้เป็นอันดับ	 1	 ของ
ประเทศ	จัดโดยแพทยสภาเมื่อวันที่	9	มีนาคม	2551
	 >	 นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์	 ปีการศึกษา	
2552	 สอบประเมินความรู้ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน	 เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบ
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์	 มีผู้สอบผ่าน 

ร้อยละ	98.38	จัดสอบเมื่อวันที่	23-25	มีนาคม	2553
	 >	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 ได้รับรางวัล
คุณภาพที่ยิ่งใหญ่	คือ	รางวัล	TQC	และเป็นหน่วยราชการ
แหง่แรกของประเทศทีไ่ดร้บัรางวลั	เมือ่วนัที	่12	พฤษภาคม	
2551
 	 >	 ผลการประเมินคุณภาพของ	 สมศ.	 ม.อ.	 ได้
คะแนน	 4.65	 คะแนน	 อยู่ ในลำาดับสูงเมื่อเทียบกัน
มหาวทิยาลยัของรฐัดว้ยกนั	และไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
การศึกษาจาก	สมศ.	เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2552	
	 มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพอย่าง 
ต่อเนื่อง	 คือ	 “จากความมีคุณภาพสู่ความมีคุณค่า”
 โดยการนำาความรูไ้ปสูค่วามมคีณุคา่และจะสำาเรจ็ไดต้อ้งยดึ
พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ ว่ า	 
“ขอใหถ้อืประโยชนข์องเพือ่นมนษุย	์เปน็กจิทีห่นึง่”		ซึง่การ
ดำาเนินงานในรอบปี	 2551-2552	 ที่ผ่านมาได้มีการดำาเนิน
การดา้นการประกนัคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยมรีายละเอยีด
ดังนี้

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำ ป

ี 2
55

1-
25

52
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

สง
ขล

าน
คร

ินท
ร์

169



	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 รับการประเมิน
คุณภาพภายใน	ประจำาปี		2551		ระหว่างวันที่	4-6	ตุลาคม	
2552	โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ		ดร.กิตติชัย		วัฒนานิกร		
เป็นประธานกรรมการ	 เพื่อติดตามผลการดำาเนินงานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่	10	(2550-2554)	จากการ
ประเมินผลคุณภาพภายในโดยภาพรวม	 พบว่า	 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ	 4.18	 (จากคะแนนเต็ม	 5)	 รับรองผลการ
ประเมินในระดับดี	ส่วนผลการประเมิน	9	องค์ประกอบ	ใน
ระบบ	CHE	QA	Online	ของ	สกอ.	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	
2.61	รบัรองผลกาประเมนิในระดบัดมีาก	โดยองคป์ระกอบ
ทีม่ผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดมีาก	ม	ี5	องคป์ระกอบ	ไดแ้ก	่
กจิกรรมการพฒันานสิตินกัศกึษา		การวจิยั		การบรหิารและ
การจัดการ	 ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคมและ
ชุมชนในภาคใต้	และวิเทศสัมพันธ์	องค์ประกอบที่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี	 มี	 4	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 ปรัชญา	
ปณิธาน	 วัตถุประสงค์	 และแผนดำาเนินการ	 การบริการ
วชิาการแกส่งัคม	การทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม		การเงนิและ
งบประมาณ	 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้	 มี	 1	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 การเรียนการสอนและ
คุณภาพบัณฑิต	และมี	 1	องค์ประกอบที่มีผลการประเมิน
ควรปรบัปรงุ	คอื	ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ	พรอ้ม
กันนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้คัดเลือก 
แนวปฏบิตัทิีด่	ี(Good	Practies)	ปกีารศกึษา	2551	จำานวน	
10	เรื่อง	ได้แก่
 1.1	 ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
	 	 1)	 โครงการปั้น	 (ดิน)	 ให้เป็นดาวของคณะ
เภสัชศาสตร์
	 	 2)	 กระบวนการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพสง่ผล
ให้มีผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ	 ของคณะ
ศิลปศาสตร์
	 	 3)	 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงและมีนวัตกรรม
เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้	 (Active	 and	 Innovative	
Learning)	ของคณะวิทยาการสื่อสาร
	 	 4)	 In-China	Study	Program	ของคณะวิเทศ
ศึกษา

	 1.2	 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
	 	 5)	 การพัฒนาคณะที่เน้นการวิจัย	 (Research	
Oriented	Faculty)	ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 1.3	 ด้านบริการวิชาการ
	 	 6)	 การบูรณาการการเรียนการสอนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวิชาการในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ	ของคณะวิทยาศาสตร์
 1.4	 ด้านการพัฒนานักศึกษา
	 	 7)	 โครงการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม	หลกัสตูร	
“บรม”	(บ้าน-โรงเรียน-มัสยิด)	“บวร”	(บ้าน-วัด-โรงเรียน)	
ของคณะศึกษาศาสตร์
 1.5		 ด้านบริหารจัดการ
	 	 8)	 E-Service	 เพื่อการบริการและปฏิบัติงาน
ของหอสมุด	จอห์น	เอฟ	เคนเนดี้	ของสำานักวิทยบริการ
	 	 9)	 การให้บริการแบบ	 “One	 Stop	 Service	
รอรบัไดเ้ลย”	ดา้นบรกิารออกบตัรอนญุาต	เขา้-ออก	รถยนต์
และรถจักรยานยนต์	ของกองอาคารสถานที่
	 	 10)	กิจกรรม	 ส6	 สร้างสรรค์/นวัตกรรม	 ของ
คณะแพทยศาสตร์	

1.�การประเมินคุณภาพภายในประจำ�ปี�2551�
� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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	 มหาวทิยาลยัใชค้ำารบัรองการปฏบิตัริาชการประจำา
ปี	 ที่ได้ลงนามกับสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำ าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย	โดยแต่ละคณะ/หน่วยงานรับทราบเป้าหมาย
การดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยั	และรว่มกนัดำาเนนิการขบั
เคลื่อนให้ผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุ 
เปา้หมายทีต่ัง้ไว	้ทัง้นี	้การกำาหนดเปา้หมายในคำารบัรองการ
ปฏิบัติราชการนั้น	 มหาวิทยาลัยได้บูรณาการให้สอดคล้อง
กับการจัดทำาดัชนีชี้วัดหลัก	(KPIs)	ของคณะ/หน่วยงาน		ซึ่ง
ในแต่ละปีงบประมาณ	คณะวิชา	 และหน่วยงานจะต้องจัด
ทำาข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยในประเด็นต่างๆ	 เพื่อเป็น
แนวทางในการดำาเนนิงานของคณะ/หนว่ยงาน	การประเมนิ
ผลการปฏบิตัริาชการตลอดชว่ง	3	ป	ี(2549	–	2551)	ทีผ่า่น
มาปรากฏผล	ดังนี้
	 >	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2549	 มหาวิทยาลัยได้ยึด
กรอบการดำาเนินงานตามที่	 ก.พ.ร.กำาหนด	 โดยผลการ
ประเมินของ	ก.พ.ร.	ร่วมกับ	สมศ.	มหาวิทยาลัยได้คะแนน
เท่ากับ	4.2398	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	5	คะแนน	และได้

รับการจัดสรรโบนัสเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น	16.187	ล้านบาท	
	 >	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2550	 มหาวิทยาลัยได้ยึด
กรอบการดำาเนินงานตามที่	 ก.พ.ร.กำาหนด	 โดยผลการ
ประเมินของ	ก.พ.ร.	ร่วมกับ	สมศ.	มหาวิทยาลัยได้คะแนน
เท่ากับ	3.5641	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	5	คะแนน	และได้
รับการจัดสรรโบนัสเงินรางวัลทั้งสิ้น	16.035	ล้านบาท	
	 >	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2551	 มหาวิทยาลัยได้ยึด
กรอบการดำาเนินงานตามที่	 ก.พ.ร.	 กำาหนด	 โดยผลการ
ประเมินของ	ก.พ.ร.	ร่วมกับ	สมศ.	จากผลการประเมินของ
ทีป่รกึษาดา้นการประเมนิผล	มหาวทิยาลยัไดค้ะแนนเทา่กบั	
3.7037	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	5	คะแนน	และได้รับการ
จัดสรรโบนัสเงินรางวัลทั้งสิ้น	18.072	ล้านบาท	
	 >	 ปีงบประมาณ	2552	มหาวิทยาลัยได้ยึดกรอบ
การดำาเนินงานตามที	่ ก.พ.ร.	 กำาหนด	 โดยผลการประเมิน
ตนเอง	(ยังไม่ถึงรอบการประเมินจาก	ก.พ.ร.)	เมื่อวันที่	10	
พฤษภาคม	2553	มหาวิทยาลัยได้คะแนนเท่ากับ	 3.7145	
คะแนน	จากคะแนนเตม็	5	คะแนน	ทัง้นีไ้มร่วมตวัชีว้ดัทีต่อ้ง
ได้รับการประเมินจาก	ก.พ.ร.	4	ตัวชี้วัด		

2.�การจัดทำ�คำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปี 
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	 มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการบูรณาการระบบการ
บริหารความเสี่ยงเข้ากับระบบประกันคุณภาพ	 โดย
สำานักงานประกันคุณภาพ	และหน่วยตรวจสอบภายใน	ซึ่ง
ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไปแล้ว	 1	
ครั้ง	คือ	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2551	ในแผนการประชุมจะ
จดัใหม้กีารประชมุ	2	ครัง้/ป	ี	แตเ่นือ่งจากระดบัคณะ/หนว่ย
งานรวมถึงระดับมหาวิทยาลัยต้องเตรียมการจัดทำา	 SAR	
เพือ่รบัการประเมนิคณุภาพภายในตามที	่สกอ.กำาหนด	และ
ช่วงเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน	 ในการดำาเนินการจึงได้มีการ
รวบรวมจุดอ่อนจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้นๆ	 ที่ได้
ประเมินความเสี่ยงและนำามาจัดทำาแผนการบริหารความ
เสีย่ง/แผนพฒันากลยทุธข์องมหาวทิยาลยั	อกีทัง้ยงันำาแผน
ต่างๆ		เหล่านี้ไปรายงานไว้ในรายงานประจำาปีการประเมิน
คุณภาพ	ปีการศึกษา	2550		ในหัวข้อ	แนวทางการพัฒนา
และผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของ
ปทีีผ่า่นมาและตามรายงานผลการประเมนิคณุภาพภายนอก
รอบสองเท่านั้น
	 ในส่วนที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ได้
พิจารณาหาแนวทางในการตรวจสอบการดำาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ครอบคลุมทั้ง	 4	 ด้าน	 คือ	
ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำาเนินงาน	ด้านการเงิน	และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบนั้น	 มหาวิทยาลัยได้มี
มาตรการในการควบคุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	 สำาหรับแผนการดำาเนินการด้านบริหารความเสี่ยง	
ประจำาปีงบประมาณ	2552	จะมีการประชุม	3	ครั้ง	ในทุกๆ	
4	เดือน		มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร
ความเสี่ยง	 ซึ่งให้ทีมที่ปรึกษาเป็นผู้ดำาเนินการ	 และมีการ
พฒันาเครอืขา่ย	(CoP)	บคุลากรดา้นบรหิารความเสีย่ง		รวม
ไปถึงพัฒนาเว็บไซต์นำาเสนอองค์ความรู้และความคืบหน้า
ด้านการบริหารความเสี่ยง

3.�ระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
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	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 เป็นโรงพยาบาลของ
รัฐบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์	 ดูแลผู้ป่วยระดับตติยภูมิ	 (โรคยากและซับซ้อน)	
สำาหรับประชากรใน	14	จังหวัดภาคใต้	โดยมีวิสัยทัศน์	คือ	
เปน็โรงพยาบาลชัน้เลศิทีมุ่ง่สูร่ะดบันานาชาต	ิมพีนัธกจิหลกั	
ได้แก่ 	 การจัดการรักษาผู้ป่ วยอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ	พัฒนาโรงพยาบาลให้มีศักยภาพระดับสูงสุด
ของประเทศและรองรับสถานการณ์ภาคใต	้ ดูแลผู้ป่วยโรค
ซบัซอ้นและฉกุเฉนิ	มมีาตรฐานเทยีบเทา่สหรฐัอเมรกิา	โดย
ใหค้วามสำาคญัตอ่การบรหิารจดัการมาตัง้แตป่	ี2525	ในดา้น
การพัฒนาบุคลากร	 การพัฒนาระบบงาน	 การปฏิบัติงาน	
Quality	Control	และ	Quality	Assureance	การประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	ระบบ	7ส	การประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน	 โครงการพัฒนางาน	 และได้

รับรางวัลในการพัฒนาสู่ความมีคุณภาพหลายรางวัล	ได้แก่
 4.1	 ปี	พ.ศ.	2547,	2548	และ	2549	ได้รับรางวัล	
Claim	Award	จากสำานักงานหลักประกันสุขภาพ	ในฐานะ
ที่โรงพยาบาลสามารถส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม	
 4.2	 ปี	พ.ศ.	2550	เม่ือวันท่ี	12	มีนาคม	2550	ผ่าน
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	(HA	:	Hospital	Accreditation)	
ระดบัโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเปน็แหง่แรกในประเทศไทย	
และเมื่อวันที่	 30	 พฤศจิกายน	 2550	 รับรางวัล	 The	 6th	

Tha i land	 5S	 Award	 2007	 ซึ่ งจัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)
 4.3		ปี	พ.ศ.	2551	เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2551		
รับรางวัล	Thailand	Quality	Class,	TQC	จากสำานักงาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	

4.�โรงพยาบาลสงขลานครินทร์รับรางวัล�TQC
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	 5.1	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากสำานักงานรับรองมาตรฐาน	 และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)	 ระดับ
อุดมศึกษา	 พ.ศ.	 2550	 ทั้งในระดับสถาบันและระดับกลุ่ม
สาขาวิชา	เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2552	ผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก	(คะแนนเฉลี่ย	4.65	จากคะแนนเต็ม	5)	
	 5.2	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ผ่านการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล	(Hospital	Accreditation)	ครั้งที่	2	
(12	มนีาคม	2550	–	11	มนีาคม	2553)	ตามเกณฑม์าตรฐาน
โรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ		ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตฉิลอง
สิริราชสมบัติครบ	60	ปี	พ.ศ.	2549	จากสถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล			
	 5.3		ศนูยค์อมพวิเตอร	์ไดร้บัการรบัรองคณุภาพตาม
มาตรฐาน	 ISO9001:2000	 ได้รับการรับรองมาตรฐานเมื่อ	
24	กันยายน	2550	-	23	กันยายน	2553	

	 5.4	 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน	ISO/IEC	17025:2005	ในดา้นความสามารถหอ้ง
ปฏิบัติการทดสอบนำ้าเสียในรายการสารแขวนลอยทั้งหมด	
ซีโอดี	 ตะกั่ว	 แคดเมียม	 ทองแดง	 และนิกเกิล	 จากสำานัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	
เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2550	และจะมีการประเมินรับรอง
มาตรฐานใหม่ในเดือนมิถุนายน	2553	นี้
	 5.5	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ	 :	 Thailand	Quality	 Class	 จาก
สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	
2551	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	
	 5.6	 ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา	 คณะ
แพทยศาสตร์	 ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน	
ISO	 15189:2007	 และข้อกำาหนดและเงื่อนไขการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และ

5.�หน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพและมีผลรับรองในปัจจุบัน
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สาธารณสุขของสำานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	 กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	เมื่อวันที่	28	
กรกฎาคม	2551	เป็นเวลา	3	ปี	โดยมีการตรวจเฝ้าระวังทุก	
1	ปี	
	 5.7	ศนูยเ์ครือ่งมอืวทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลา
นครนิทร	์ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน	มอก.17025-2548	
(ISO/IEC17025:2005)		ในขอบขา่ยการใหบ้รกิารสอบเทยีบ	
Micropipette	 จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม	เมื่อธันวาคม	2551
	 5.8	 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ	 ศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก	 คณะอุตสาหกรรม
เกษตร	 ได้รับการรับรองความสามารถมาตรฐาน	 ISO/IEC	
17025	ด้านเครื่องมือวัดอุณหภูมิ		จากสำานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ปี	2551		
	 5.9	หน่วยเครื่องมือกลาง	คณะวิทยาศาสตร์	ได้รับ
การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ	 ISO/IEC17025	 จาก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ในเรื่องการตรวจวิเคราะห์แมงกา
นีสในนำ้าโดยเทคนิค	ICP-OES	เมื่อพฤษภาคม	2552	

6.�การเทียบเคียงและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

	 ในปี	 2551-2552	 ได้มีการเทียบเคียงและการจัด
อันดับในรายการต่างๆ	ดังนี้	
 6.1  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย 
	 เม่ือกลางเดือนพฤษภาคม	2552	QS	Quacquarelli	
Symonds	ไดป้ระกาศ	Asian	University	Rankings	2009	
รวม	 200	 มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก	 ใช้เกณฑ์ในการจัด
อันดับ	4	ด้าน	โดยมีตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการจัดอันดับ	9	ตัวบ่งชี้	
ซึง่เกณฑใ์นการจดัอนัดบั	4	ดา้น	และคา่นำา้หนกัคอื	คณุภาพ
ของงานวิจัย	(Research	Quality)	60%	คุณภาพของการ
สอน	 (Teaching	Quality)	 20%	ภาวะการได้งานทำาของ
บัณฑิต	 (Graduate	 Employability)	 10%	 ความเป็น
นานาชาติ	(Internationalization)	10%	ผลการจัดอันดับ	
พบวา่	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรอ์ยูใ่นอนัดบัที	่109	ของ
เอเซีย	และเป็นอันดับที่	6	ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย		
เมื่อจำาแนกเป็นกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ	พบว่า	

	 	 >	 กลุม่สาขาวชิาศลิปศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร	์
(Arts	&	Humanities)		อันดับที่	91	
	 	 >	 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ 
ชีวการแพทย์	(Life	Sciences	&	Biomedicine)	อันดับท่ี	77	
	 	 >	 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	(Natural	
Sciences)	อันดับที่	93	
	 	 >	 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 	 (Social	 
Sciences)	อันดับที่	73	
	 	 >	 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ
วิศวกรรมศาสตร์	(IT	&	Engineering)	อันดับที่	90	
	 อนึง่	สำาหรบัการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัในทวปีเอเชยี	
เมื่อพฤษภาคม	2553	(Asian	University	Rankings	2010)	
รวม	200	มหาวทิยาลยั	พบวา่	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
มีอันดับที่ดีขึ้น	คือ	อยู่ในอันดับที่	101	ของเอเซีย	และเป็น
อันดับที่	 5	 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย	 เมื่อจำาแนก
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เป็นกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ	พบว่า	
	 	 >	 กลุม่สาขาวชิาศลิปศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร	์
(Arts	&	Humanities)		อันดับที่	88	
	 	 >	 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ 
ชีวการแพทย์	(Life	Sciences	&	Biomedicine)	อันดับท่ี	52	
	 	 >	 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	(Natural	
Sciences)	อันดับที่	84	
	 	 >	 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 	 (Social	 
Sciences)	อันดับที่	64	
	 	 >	 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ
วิศวกรรมศาสตร์	(IT	&	Engineering)	อันดับที่	82
 6.2 การจัดอันดับของ Webometrics  
 Webometrics	Ranking	of	World	Universities	 
มีเว็บไซต์อยู่ที่	 http://www.webometrics.info	 การจัด
ลำ าดับ เกิดจากความเชื่ อที่ ว่ า 	 Web	 จะเป็นแหล่ ง 
เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก	เป็นการวัด
ปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้น	 เน้นการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการ	ผา่นทางเวบ็ไซต	์การปรากฎตวับนอนิเตอรเ์นต็	และ
ดูจำานวน	Link	จากเว็บไซตภ์ายนอกทั่วโลกที่ทำา	Link	มายัง
เว็บเพจ	หรือวัดผลกระทบการอ้างอิงตามจำานวนของ	 link	
ที่ได้รับจากภายนอก	(external	inlinks	/	sitations	หรือ	
site	citations)	ซึ่งจะแสดงถึง	visibility	และ	impact	ของ	
web	publications	นั้นๆ		การประกาศผลจัดอันดับจะทำา
ทุกเดือนมกราคม	และกรกฎาคมของทุกปี	มาตั้งแต่ปี	ค.ศ.	
2004	 โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่อย่างใด	 แต่เป็นเพียงดัชนีชี้วัดความ
สามารถในการผลิต	 web	 publications	 และความเป็น	
open	access	ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ	ซึ่งเป็นการวัดผลงาน
ทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต	 นอกเหนือจากการ
วดัดว้ยดชันกีารตพีมิพผ์ลงานวจิยัและการอา้งองิผลงานวจิยั	
แบบที่เรารู้จักกันดี	 ที่เรียกว่า	 bibliometric	 indicators	
เท่านั้น	 หรือวัดความสามารถในการเป็น	 “มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์	(E-university)”		ปัจจุบัน	Webometrics	
Ranking	 ได้ทำาการตรวจสอบมหาวิทยาลัย	 (โดยดูจากชื่อ	
domain)	จำานวน	13,074	แห่ง	จากทั่วโลก	เพื่อทำาการจัด
อันดับให้แก่มหาวิทยาลัย	 จำานวน	 6,000	 อันดับ	 ทั้งนี้	 มี
มหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในประเทศไทย	 รวมอยู่ด้วย	 จำานวน	 
78	 แห่ง	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอันดับ	 1	 ของ
ประเทศไทยในการจัดอันดับของ	Webometrics	World	

University	Ranking	ประจำาเดือนมกราคมและกรกฎาคม	
2552	และเป็นอันดับ	2	ของ	ASEAN		อันดับ	25,	18	ของ	
Asia	และอันดับ	295,	175	ของโลก	
 6.3 การสอบใบประกาศวิชาชีพเภสัชกรรมของ 
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
	 จากผลการสอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประจำาปีการศึกษา	 2551	 ซึ่งสอบเมื่อวันที่	 4-6	 มีนาคม	
2552	 พบว่า	 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 สอบผ่านรอบแรกมากเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศ	โดยเข้าสอบทั้งหมด	149	คน	สอบผ่าน	144	คน	
คดิเปน็รอ้ยละ	96.6	ตามดว้ยจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	รอ้ย
ละ	 90.1	 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ร้อยละ	 85.5	 โดยมี
บัณฑิตเภสัชศาสตร์	1,474	คน	จาก	12	มหาวิทยาลัยที่เปิด
สอนคณะเภสัชศาสตร์เข้าสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ	
ทั้งนี้	 จำานวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	
สงขลานครินทร์	 ที่สอบผ่านเป็นภาพรวมของ	 2	 หลักสูตร	
จำาแนกตามหลักสูตร	5	ปี	และ	6	ปี	พบว่า	หลักสูตร	5	ปี
เข้าสอบจำานวน	115	คน	สอบผ่าน	110	คน	ส่วนหลักสูตร	
6	ปีเข้าสอบจำานวน	29	คน	และสอบผ่านทุกคน	นอกจาก
นั้น	 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร	์หลกัสตูร	6	ป	ียงัสอบไดค้ะแนนเฉลีย่รายหลกัสตูร
สูงสุดของประเทศ	โดยสอบข้อเขียน	ได้	77.7	คะแนน	และ
สอบปฏิบัติ	ได้	87.6	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	100	คะแนน	
อย่างไรก็ตามตลอดเวลาที่มีการจัดสอบดังกล่าวขึ้นตั้งแต่ปี	
2547	นักศึกษาเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
มีสถิติของจำานวนผู้สอบผ่านอยู่ในระดับต้นเสมอมา	 คือ	
ลำาดับที่	3	(ร้อยละ	91)	ในปี	2547	ลำาดับที่	2	(ร้อยละ	93)	
ในปี	2548	และลำาดับที่	4	(ร้อยละ	84)	ในปี	2549	ลำาดับ
ที่	 1	 (ร้อยละ	90.1)	 ในปี	2550	และ	ลำาดับที่	 5	 (ร้อยละ	
83.22)	ในปี	2551
 6.4 การสอบความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์   
	 จดัโดยศนูยป์ระเมนิและรบัรองความรูค้วามสามารถ
ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภา	ซึง่ทำาหนา้ที่
ควบคุมคุณภาพ	 ในการประเมินความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาระหว่างการฝึกอบรมในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต	 และรับรองความรู้ความสามารถของบัณฑิตแพทย์
ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมโดยบรหิารจดัการสอบเพือ่
รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภา	การ
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สอบดังกล่าวเริ่มใช้กับนักศึกษาแพทย์ที่เข้าศึกษาในปีการ
ศึกษา	 2546	 ขั้นตอนการสอบมี	 3	 ขั้นตอน	 คือ	 การสอบ 
ขั้นตอนที่	1	ผู้สอบเป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานระดับปรีคลินิกมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปีการศึกษา	
(นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	 3)	 จัดสอบต้นเดือนมีนาคมของ 
ทกุป	ีเพือ่ประเมนิความรูด้า้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐาน	
(Besic	Medical	Science)	การสอบขั้นตอนที่	 2	สำาหรับ 
ผูท้ีไ่ดศ้กึษาในระดบัคลนิกิมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่	2	ปกีารศกึษา	
(นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	 5)	 	 จัดสอบต้นเดือนมีนาคมของ 
ทกุป	ีเริม่ตัง้แตป่	ี2551	เพือ่ประเมนิความรูด้า้นวทิยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก	(Clinical	Science)	และการสอบขั้นตอน
ที่	3	สำาหรับผู้ที่ได้ศึกษาในระดับคลินิกมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	
ภาคการศกึษา	(นกัศกึษาแพทยช์ัน้ปทีี	่6)	โดยรุน่แรกจะสอบ

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์	2552	เพื่อประเมินความรู้ความ
สามารถทางคลนิกิ	(Clinical	Competencies)	สำาหรบัการ
สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม	ขั้นตอนที่	 2	 	 ซึ่งเป็นการประเมินความรู้
ดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลนิกิแกน่กัศกึษาแพทยช์ัน้ปทีี	่
5	จัดโดยแพทยสภาเมื่อวันที่	9	มีนาคม	2551	มีนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร	์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ เข้าสอบ
เพื่อประเมินความรู้ดังกล่าวจำานวน	107	คน	สอบผ่าน	105	
คน	คิดเป็นร้อยละ	98.1	โดยมีคะแนนเฉลี่ย	65.6	ซึ่งนับว่า
สูงเป็นอันดับ	 1	 ของโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ	 ซึ่งผลการ
สอบนีเ้ปน็การยนืยนัอกีครัง้หนึง่ถงึคณุภาพทางวชิาการของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์โดยนกัเรยีนอาจจะไมไ่ดเ้ลอืก
เป็นอันดับแรกในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย	แต่เมื่อผ่านการ
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บ่มเพาะทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม	 จริยธรรม	 จาก
มหาวทิยาลยัแลว้	กส็ามารถขึน้เปน็อนัดบัหนึง่ของประเทศ
ได้ในการแข่งขันทางวิชาการ		
 6.5 การสอบประเมินความรู้ระดับพรีคลินิกของ
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ 
	 จากการทีค่ณะทนัตแพทยศาสตรไ์ดต้ัง้เปา้หมายใน
การผลิตบัณฑิตไว้ว่า	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2552	 เป็นต้นไป	
บัณฑิตที่จบทันตแพทยศาสตร์ทุกคนต้องมีอัตราการสอบ
ผา่นใบประกอบวชิาชพี	ไมต่ำา่กวา่	90%	ผลการสอบประเมนิ
ความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม	 

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน	 (ระดับพรีคลินิก)	ของ 
ทนัตแพทยสภา	ครัง้ที	่1/2553	ระหวา่งวนัที	่23-25	มนีาคม	
2553	 ซึ่ งได้ประกาศผลเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา	 
พบว่า	 นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์	 มีผู้เข้าสอบจำานวน	 62	 คน	 สามารถสอบ
ผ่านทุกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน	จำานวน	61	
คน	คดิเปน็รอ้ยละ	98.38	ปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็นีข้ึน้อยูก่บั
หลายส่วน	 เช่น	 ความขยันหมั่นเพียรของนักศึกษา	 คณะมี
ระบบทีเ่อือ้กบัการศกึษาดว้ยตนเองดว้ยการใช้	E-learning	
ทำาให้สามารถสืบค้นบทเรียนต่างๆ	 ได้ง่ายขึ้น	 และ	 
ความสามารถทางด้านการสอนของคณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์	 สามารถสอนระดับพรีคลีนิคให้นักศึกษา 
มีความรู้ความสามารถจนผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ในระดับที่ดี	คณาจารย์มีคุณภาพซึ่งมีวุฒิระดับปริญญาเอก
กว่าร้อยละ	 60	 มีความเข้มแข็งในเรื่องของศัลยกรรม 
ในระดับ	1	 ใน	3	ของประเทศ	มีห้องผ่าตัด	วิสัญญีแพทย์	
ศัลยแพทย์ที่มีความสามารถ	 นอกจากนั้น	 ยังมีความ 
ใกล้ชิดกับชุมชน	 มีบทบาทเมื่อท้องถิ่นเกิดปัญหา	 เช่น	 
ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการให้โควต้า
เพือ่เขา้ศกึษาในคณะแกน่กัเรยีนในพืน้ที่	3	จงัหวดัชายแดน
ภาคใต	้เพือ่จะไดก้ลบัไปทำางานในทอ้งถิน่	พืน้ทีท่ีเ่คยประสบ
ภัยพิบัติสึนามิ	 ได้มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
กับมูลนิธิชัยพัฒนา	 ในการให้โควต้านักเรียนเข้าศึกษา 
โดยเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว	 จะต้องไปใช้ทุนอยู่ในพื้นที่	
นอกจากนั้น	 คณะยังก้าวเข้าสู่สถาบันการศึกษาระดับ
นานาชาติ	โดยพยายามดำาเนินการให้เกิด	“สถานวิจัย”	ขึ้น
มา	2	แห่ง	คือ	สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลก
ศีรษะ	ใบหน้า	ขากรรไกร	และ	สถานวิจัยโรคที่พบบ่อยใน
ช่องปากและวิทยาการระบาด	 และ	 “หน่วยวิจัย”	 1	 แห่ง	
คือ	หน่วยวิจัยสเต็มเซล	
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liver	injury	in	C57BL	mouse.	Phytomedicine	15	(2008)	951-958.
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โปรแกรมการศึกษา
 จำ นวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
 หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน
นักศึกษา
 นักศึกษาใหม่
 นักศึกษาทั้งหมด
 ผู้สำ เร็จการศึกษา
บุคลากร
 บุคลากรจำ แนกตามสายงาน
 บุคลากรสายวิชาการ จำ แนกตามคุณวุฒิการศึกษา และตำ แหน่งวิชาการ
งบประมาณ
 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์�
 ผลการปฏิบัติราชการตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
 ผลการปฏิบัติราชการตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

สารสนเทศ ปี 2551-2552



กลุ่มสาขาวิชา/คณะ

ปีการศึกษา 2551

ปริญญา
ตรี

ประกาศ
นียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง

ปริญญา
เอก/เทียบ

เท่า
รวม

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 13 4 16 3 20 56
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 3 4 2 1 12
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 4 1 7
คณะแพทยศาสตร์ 5 1 3 1 16 26
คณะเภสัชศาสตร์ 2 5 2 9
คณะการแพทย์แผนไทย 1 1
โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ 1 1
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 32 28 12 72
คณะวิทยาศาสตร์ 13 20 9 42
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 6 2 16
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 1 2
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3 1 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 8
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 12 13 5 30
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 13 5 30
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 9 13 7 29
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 6 7 3 16
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 6 4 13
กลุ่มบริหารธุรกิจ/พาณิชย์ บัญชี  

การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 24 4 28
คณะวิทยาการจัดการ 11 2 13
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 8 8
คณะเศรษฐศาสตร์ 2 1 3
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 3 1 4
กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 19 1 11 2 33
คณะศึกษาศาสตร์ 19 1 11 2 33
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 32 10 2 44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 5 1 25
คณะศิลปศาสตร์ 3 3 6
คณะนิติศาสตร์ 1 1
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 6 1 1 8
คณะรัฐศาสตร์ 3 3
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา 1 1
กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 4 4
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 4
กลุ่มสหวิทยาการ 8 8
คณะวิทยาการสื่อสาร 4 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะวิเทศศึกษา

1

3

1

3
รวมวิทยาเขตหาดใหญ่ 64 4 70 3 42 183
รวมวิทยาเขตปัตตานี 63 1 23 6 93
รวมวิทยาเขตภูเก็ต 9 2 11
รวมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 9 9
รวมวิทยาเขตตรัง 8 8
รวมทั้งหมด 153 5 95 3 48 304

จำานวนสาขาวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2551
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กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
ปีการศึกษา 2552

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

ปริญญา
โท

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง

ปริญญา
เอก รวม

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10 4 17 3 21 55
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 3 4 2 1 12
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 4 1 6
คณะแพทยศาสตร์ 3 1 4 1 17 26
คณะเภสัชศาสตร์ 2 5 2 9
คณะการแพทย์แผนไทย 1 1
โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ 1 1
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 29 28 13 70
คณะวิทยาศาสตร์ 13 20 10 43
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 6 2 16
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 1 2
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3 1 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 5
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 12 13 7 32
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 13 7 32
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 9 14 8 31
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 6 7 3 16
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 7 5 15
กลุ่มบริหารธุรกิจ/พาณิชย์ บัญชี  

การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 24 4 1 29
คณะวิทยาการจัดการ 11 2 1 14
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 8 8
คณะเศรษฐศาสตร์ 2 1 3
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 3 1 4
กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 19 1 10 2 32
คณะศึกษาศาสตร์ 19 1 10 2 32
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 32 10 2 44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 5 1 25
คณะศิลปศาสตร์ 3 3 6
คณะนิติศาสตร์ 1 1
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 6 1 1 8
คณะรัฐศาสตร์ 3 3
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา 1 1
กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 4 4
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 4
กลุ่มสหวิทยาการ 11 11
คณะวิทยาการสื่อสาร 4 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะวิเทศศึกษา

4

3

4

3
รวมวิทยาเขตหาดใหญ่ 61 4 72 3 48 188
รวมวิทยาเขตปัตตานี 63 1 22 6 92
รวมวิทยาเขตภูเก็ต 9 2 11
รวมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 9 9
รวมวิทยาเขตตรัง 8 8
รวมทั้งหมด 150 5 96 3 54 308

จำานวนสาขาวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2552
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กลุ่มสาขาวิชา/คณะ ระดับ สาขาวิชาที่เปิดสอน

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเซียล, ปริทันตวิทยา, อายุรศาสตร์ช่องปาก
ปริญญาโท ทันตกรรมประดิษฐ์, การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทันตกรรมประดิษฐ์
ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์, พยาบาลศาสตร์(ต่อเนื่อง 2 ปี) 
ปริญญาโท การพยาบาลศาสตร์, การพยาบาลศาสตร์(นานาชาติ)

การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข, การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ปริญญาเอก การพยาบาล(นานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาตรี แพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, รังสีเทคนิค(ต่อเน่ือง), กายภาพบำาบัด, ชีวเวชศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิสัญญีวิทยาพยาบาล
ปริญญาโท ระบาดวิทยา(นานาชาติ), อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ชีวเวชศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ปริญญาเอก ระบาดวิทยา(นานาชาติ), ชีวเวชศาสตร์
วุฒิบัตรทางการแพทย์ กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำาเนิด, กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม,
(ป.แพทย์เฉพาะทางต่อยอด) กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, จอประสาทตา

และวุ้นตา, รังสีร่วมรักษาของลำาตัว, มะเร็งวิทยานรีเวช, เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์,
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, 
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อและโรคเขตร้อน, อายุรศาสตร์โรคไต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ,
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาตรี เภสัชศาสตร(5 ปี),  การบริบาลทางเภสัชกรรม(6 ปี)  
ปริญญาโท เภสัชศาสตร์, เภสัชกรรมคลินิก, เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร,

วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอางค์(นานาชาติ), วิทยาศาสตร์สมุนไพร(นานาชาติ)
ปริญญาเอก เภสัชศาสตร์, การบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะการแพทย์แผนไทย ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทย

โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, ฟิสิกส์, วิทยาการ

คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์, วัสดุศาสตร์, สถิติ, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปริญญาโท คณิตศาสตร์และสถิติ, เคมีเชิงฟิสิกส์, เคมีวิเคราะห์, เคมีศึกษา, เคมีอนินทรีย์, 
เคมีอินทรีย์, ชีวเคมี, จุลชีววิทยา, ธรณีฟิสิกส์, นิเวศวิทยา(นานาชาติ), พฤกษศาสตร์, 
ฟิสิกส์, เภสัชวิทยา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์, 
สัตววิทยา, สรีรวิทยา, กายวิภาคศาสตร์, ชีววิทยาโมเลกุล 
และชีวสารสนเทศ, นิติวิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก เคมี, เคมีอินทรีย์, จุลชีววิทยา, ชีวเคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, ชีววิทยาโมเลกุล
และชีวสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์, สรีรวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ประยุกต์, เคมี-ชีววิทยา, เคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์, เทคโนโลยีการเกษตร,
เทคโนโลยีการประมง, เทคโนโลยียาง, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ปริญญาโท เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, ฟิสิกส์พอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย,
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ปริญญาเอก เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2552
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คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม
ปริญญาเอก การจัดการสิ่งแวดล้อม

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ปริญญาตรี ผลิตกรรมชีวภาพ, เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม, การจัดการอุตสาหกรรมยาง,
เทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล,

วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเหมืองแร่,
วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมชีวการแพทย์

ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า,
วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมอุตสาหการ,
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ, วิศวกรรมการผลิต, การจัดการอุตสาหกรรม,
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเคร่ืองกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

กลุ่มเกษตรศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปริญญาตรี การจัดการศัตรูพืช, ปฐพีศาสตร์, พัฒนาการเกษตร, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์, วาริชศาสตร์

ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรดิน, กีฎวิทยา, พัฒนาการเกษตรและทรัพยากรชายฝั่ง, พืชศาสตร์, 
โรคพืชวิทยา, วาริชศาสตร์, สัตวศาสตร์

ปริญญาเอก พืชศาสตร์, วาริชศาสตร์, การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์,
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาโท เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพ(นานาชาติ), วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร,
เทคโนโลยีอาหาร(นานาชาติ), การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร,
เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์, อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
(นานาชาติ), เทคโนโลยีชีวภาพ(นานาชาติ), อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ

กลุ่มบริหารธุรกิจ/พาณิชย์ บัญชี   
การจัดการ การท่องเท่ียว เศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาตรี การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การบริหารทรัพยากรมนุษย์,

การจัดการ(ภาษาอังกฤษ), การบัญชี, การบัญชี(ต่อเนื่อง 2 ปี),
การบริหารทรัพยากรมนุษย์(รัฐประศาสนศาสตร์), 
การบริหารและการปกครองท้องถิ่น(รัฐประศาสนศาสตร์), นโยบายสาธารณะ 
(รัฐประศาสนศาสตร์)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาเอก การจัดการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, การบัญชี, การประกันภัย, การจัดการสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์, การบัญชี(ต่อเนื่อง), การจัดการการท่องเที่ยว, การตลาด,
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คณะเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์เกษตร
ปริญญาโท การจัดการธุรกิจเกษตร

คณะการบริการและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี การจัดการโรงแรม(นานาชาติ), การจัดการการบริการ(นานาชาติ), 
การจัดการท่องเที่ยว(นานาชาติ)

ปริญญาโท การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว(นานาชาติ), บริหารธุรกิจ 

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ ระดับ สาขาวิชาที่เปิดสอน
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กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์, เคมี, เคมี-ชีววิทยา, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

ทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, การประถมศึกษา, การประถมศึกษา-จิตวิทยาการ
ปรึกษาและการแนะแนว, คหกรรมศาสตร์, ศิลปศึกษา, พลศึกษา, สุขศึกษา, สุขศึกษา 
(ต่อเนื่อง 2 ปี) จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว, เทคโนโลยีการศึกษา,
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา,

ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา, การปฐมวัยศึกษา, การประถมศึกษา, การวัดผลและวิจัยการศึกษา,

จิตวิทยาการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, พลศึกษา, วิทยาศาสตร์ศึกษา,
ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน, สร้างเสริมสุขภาพ, การออกแบบการเรียนการสอน

ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา 

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี การจัดการสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, ปรัชญา, พัฒนาสังคม,

ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาจีน(นานาชาติ), ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษามลายู
ภาษาและวรรณคดีไทย, ภาษามลายูและมลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ, ภาษาอังกฤษ,
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ศาสนา, เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ, การจัดการ, ภูมิศาสตร์

ปริญญาโท บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, ปรัชญา, ภาษาไทย, ภาษาไทยกับการสื่อสาร, 
ภาษาอังกฤษ

ปริญญาเอก ภาษาไทย

คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี ภาษาเพื่อการพัฒนา, ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร, ชุมชนศึกษา
ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ประยุกต์, การพัฒนามนุษย์และสังคม, การสอนภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)

คณะนิติศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปริญญาตรี กฎหมายอิสลาม, ครุศาสตร์อิสลาม, เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม, อิสลามศึกษา,
อิสลามศึกษา(โปรแกรมภาษาอาหรับ), ตะวันออกกลางศึกษา

ปริญญาโท อิสลามศึกษา
ปริญญาเอก อิสลามศึกษา

คณะรัฐศาสตร์ ปริญญาตรี การปกครอง, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, นโยบายสาธารณะ

โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา ปริญญาโท ความขัดแย้งและสันติศึกษา
กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ 
และประยุกต์ศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ทัศนศิลป์, ศิลปการแสดง, ศิลปการแสดง(ต่อเนื่อง), ศิลปะประยุกต์(ต่อเนื่อง)
กลุ่มสหวิทยาการ
คณะวิทยาการสื่อสาร ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, การสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา, เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการจัดการ, นวัตกรรมการออกแบบสื่อสารและการผลิตสื่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปริญญาตรี ภาษาการสื่อสารและธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
พัฒนาธุรกิจ

คณะวิเทศศึกษา ปริญญาตรี ไทยศึกษา(นานาชาติ), วิเทศธุรกิจ(จีน), จีนศึกษา(นานาชาติ)

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ ระดับ สาขาวิชาที่เปิดสอน
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นักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2551 และ 2552

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
นักศึกษาเข้าใหม่

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 848 343 1,191 804 282 1,086
คณะทันตแพทยศาสตร์ 61 23 84 60 25 85
คณะพยาบาลศาสตร์ 220 175 395 192 85 277
คณะแพทยศาสตร์ 272 92 364 245 119 364
คณะเภสัชศาสตร์ 178 53 231 176 53 229
คณะการแพทย์แผนไทย 71 71 83 83
โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ 46 46 48 48
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 2,279 167 2,446 1,732 281 2,013
คณะวิทยาศาสตร์ 945 124 1,069 843 153 996
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 333 22 355 315 34 349
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 21 21 74 74
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 246 246 231 20 251
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 755 755 343 343
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 842 237 1,079 859 218 1,077
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 842 237 1,079 859 218 1,077
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 582 96 678 536 122 658
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 416 48 464 392 56 448
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 166 48 214 144 66 210
กลุ่มบริหารธุรกิจ/พาณิชย์ บัญชี  การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์

2,002 374 2,376 2,041 335 2,376

คณะวิทยาการจัดการ 780 248 1,028 717 261 978
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 905 29 934 986 986
คณะเศรษฐศาสตร์ 117 47 164 113 44 157
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 200 50 250 225 30 255
กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 645 254 899 555 253 808
คณะศึกษาศาสตร์ 645 254 899 555 253 808
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1,567 147 1,714 1,570 167 1,737
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 568 568 678 13 691
คณะศิลปศาสตร์ 340 138 478 296 141 437
คณะนิติศาสตร์ 213 213 164 164
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 179 1 180 244 4 248
คณะรัฐศาสตร์ 267 267 188 188
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา 8 8 9 9
กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 36 36 56 56
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 36 36 56 56
กลุ่มสหวิทยาการ 532 532 766 766
คณะวิทยาการสื่อสาร 207 207 195 195
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 114 114 349 349
คณะวิเทศศึกษา 211 211 222 222
รวมวิทยาเขตหาดใหญ่ 4,475 1,262 5,737 4,202 1,304 5,506
รวมวิทยาเขตปัตตานี 2,257 277 2,534 2,254 304 2,558
รวมวิทยาเขตภูเก็ต 827 50 877 785 50 835
รวมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 869 869 692 692
รวมวิทยาเขตตรัง 905 29 934 986 986
รวมทั้งหมด 9,333 1,618 10,951 8,919 1,658 10,577
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กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
นักศึกษาทั้งหมด

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม

นักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา 2551 และ 2552

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3,259 965 4,224 3,430 984 4,414

คณะทันตแพทยศาสตร์ 329 96 425 343 71 414

คณะพยาบาลศาสตร์ 641 359 1,000 689 355 1,044

คณะแพทยศาสตร์ 1,210 320 1,530 1,231 367 1,598

คณะเภสัชศาสตร์ 822 190 1,012 832 191 1,023

คณะการแพทย์แผนไทย 211 211 238 238

โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ 46 46 97 97

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 6,691 691 7,382 6,415 1,024 7,439

คณะวิทยาศาสตร์ 3,113 475 3,588 2,821 714 3,535

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 940 101 1,041 959 114 1,073

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 115 115 158 158

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 739 739 744 38 782

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,899 1,899 1,891 1,891

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 3,040 805 3,845 3,274 817 4,091

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,040 805 3,845 3,274 817 4,091

กลุ่มเกษตรศาสตร์ 1,763 472 2,235 1,844 493 2,337

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1,254 271 1,525 1,302 268 1,570

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 509 201 710 542 225 767

กลุ่มบริหารธุรกิจ/พาณิชย์ บัญชี  การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์

6,754 829 7,583 6,511 892 7,403

คณะวิทยาการจัดการ 2,960 586 3,546 2,687 709 3,396

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 2,597 45 2,642 2,602 2,602

คณะเศรษฐศาสตร์ 459 106 565 443 104 547

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 738 92 830 779 79 858

กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 2,500 710 3,210 2,540 645 3,185

คณะศึกษาศาสตร์ 2,500 710 3,210 2,540 645 3,185

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5,137 372 5,509 5,358 487 5,845

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,181 23 2,204 2,175 31 2,206

คณะศิลปศาสตร์ 862 264 1,126 1,004 362 1,366

คณะนิติศาสตร์ 738 738 691 691

วิทยาลัยอิสลามศึกษา 766 77 843 771 79 850

คณะรัฐศาสตร์ 590 590 717 717

โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา 8 8 15 15

กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 106 106 126 126

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 106 106 126 126

กลุ่มสหวิทยาการ 1,569 1,569 1,843 1,843

คณะวิทยาการสื่อสาร 814 814 759 759

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 147 147 399 399

คณะวิเทศศึกษา 608 608 685 685

รวมวิทยาเขตหาดใหญ่ 15,720 3,796 19,516 15,692 4,356 20,048

รวมวิทยาเขตปัตตานี 7,919 885 8,804 8,092 864 8,956

รวมวิทยาเขตภูเก็ต 2,537 96 2,633 2,665 121 2,786

รวมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2,046 22 2,068 2,290 1 2,291

รวมวิทยาเขตตรัง 2,597 45 2,642 2,602 2,602

รวมทั้งหมด 30,819 4,844 35,663 31,341 5,342 36,683
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กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 584 229 813 537 257 794

คณะทันตแพทยศาสตร์ 43 13 56 43 24 67

คณะพยาบาลศาสตร์ 261 88 349 136 86 222

คณะแพทยศาสตร์ 136 92 228 157 105 262

คณะเภสัชศาสตร์ 144 36 180 149 42 191

คณะการแพทย์แผนไทย 52 52

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 972 142 1,114 1,208 155 1,363

คณะวิทยาศาสตร์ 694 103 797 709 105 814

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 169 16 185 153 20 173

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 23 23 30 30

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 109 109 158 158

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 188 188

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 519 132 651 527 114 641

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 519 132 651 527 114 641

กลุ่มเกษตรศาสตร์ 382 93 475 353 102 455

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 277 51 328 254 55 309

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 105 42 147 99 47 146

กลุ่มบริหารธุรกิจ/พาณิชย์ บัญชี  การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์

1,580 279 1,859 1,864 210 2,074

คณะวิทยาการจัดการ 821 160 981 907 125 1032

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 438 49 487 690 27 717

คณะเศรษฐศาสตร์ 96 48 144 113 43 156

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 225 22 247 154 15 169

กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 118 263 381 474 252 726

คณะศึกษาศาสตร์ 118 263 381 474 252 726

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1,020 117 1,137 1,094 55 1,149

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 513 60 573 545 5 550

คณะศิลปศาสตร์ 80 46 126 137 32 169

คณะนิติศาสตร์ 168 168 187 187

วิทยาลัยอิสลามศึกษา 259 11 270 225 18 243

กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 63 63 27 27

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 63 63 27 27

กลุ่มสหวิทยาการ 494 494 394 394

คณะวิทยาการสื่อสาร 128 128 169 169

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 366 366 118 118

คณะวิเทศศึกษา 107 107

รวมวิทยาเขตหาดใหญ่ 3,267 834 4,101 3,414 808 4,222

รวมวิทยาเขตปัตตานี 1,250 214 1,464 1,593 276 1,869

รวมวิทยาเขตภูเก็ต 411 77 488 475 15 490

รวมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 366 81 447 306 19 325

รวมวิทยาเขตตรัง 438 49 487 690 27 717

รวมทั้งหมด 5,732 1,255 6,987 6,478 1,145 7,623

ผู้สำาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2550 และ 2551

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ
ผู้สำาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2551

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม
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กลุ่มสาขาวิชา/คณะ/หน่วยงาน

ปี พ.ศ. 2551 (ข้อมูล ณ ก.ค. 2551)
สายอาจารย์ สายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งสาย

ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้าง ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย

พนักงาน
เงินราย

ได้

ลูกจ้าง
ประจำา

อาจารย์ 
และ
สาย

สนับสนุน
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 
425

 
102

 
23

 
1,491

 
563

 
1,614

 
632

 
4,850

คณะทันตแพทยศาสตร์ 67 24 3 154 18 58 46 370
คณะพยาบาลศาสตร์ 101 12 35 3 46 27 224
คณะแพทยศาสตร์ 188 56 5 1252 531 1,508 537 4,077
คณะเภสัชศาสตร์ 68 5 15 47 5 22 162
คณะการแพทย์แผนไทย 5 3 4 2 14
โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ 1 2 3
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 328 183 16 169 43 104 80 923
คณะวิทยาศาสตร์ 195 78 7 118 20 44 70 532
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90 38 33 14 19 6 200
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 11 3 13 12 1 40
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 16 17 5 5 2 20 2 67
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 47 4 7 9 1 84
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 123 45 5 73 13 78 40 377
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 123 45 5 73 13 78 40 377
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 96 12 1 75 18 86 87 375
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 66 4 62 6 60 80 278
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 30 8 1 13 12 26 7 97
กลุ่มบริหารธุรกิจ/พาณิชย์ บัญชี การจัดการ 
การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์

64 90 10 31 13 44 19 271

คณะวิทยาการจัดการ 45 18 2 28 3 23 19 138
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 5 49 54
คณะเศรษฐศาสตร์ 6 12 2 2 8 30
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 8 11 6 1 2 21 49
กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 84 35 5 21 7 77 229
คณะศึกษาศาสตร์ 84 35 5 21 7 77 229
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 128 132 23 53 25 54 4 419
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 61 69 12 18 7 9 176
คณะศิลปศาสตร์ 49 20 8 16 5 29 4 131
คณะนิติศาสตร์ 2 13 4 4 7 30
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 12 15 2 15 2 6 52
คณะรัฐศาสตร์ 4 10 6 2 22
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา 5 1 1 1 8
กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ 
และประยุกต์ศิลป์

4 12 1 7 24

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 12 1 7 24
กลุ่มสหวิทยาการ 16 55 30 1 14 3 1 120
คณะวิทยาการสื่อสาร 6 13 9 3 31
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 7 33 4 5 1 50
คณะวิเทศศึกษา 3 9 26 1 39
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 1 5 180 85 100 32 403
บัณฑิตวิทยาลัย 9 1 4 2 16
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 1 1 2 4
วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 1 2 1 1 5
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 33 34 18 10 95
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 12 16 3 1 32
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 2 4 3 9
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 1 3 2 6

จำานวนบุคลากรจำาแนกตามสายงานปี พ.ศ. 2551 
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กลุ่มสาขาวิชา/คณะ/หน่วยงาน

ปี พ.ศ. 2551 (ข้อมูล ณ ก.ค. 2551)
สายอาจารย์ สายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งสาย

ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้าง ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย

พนักงาน
เงินราย

ได้

ลูกจ้าง
ประจำา

อาจารย์ 
และ
สาย

สนับสนุน

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 3 10 3 16
สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง 18 3 14 8 43
สำานักวิจัยและพัฒนา 12 2 11 25
สำานักวิทยบริการ 35 11 18 1 65
สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 50 2 5 10 67
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ 4 2 6
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 9 9
สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ. 5 5
กลุ่มสนับสนุนการบริหาร 288 169 270 309 1,036
สำานักงานอธิการบดี 187 53 96 138 474
สำานักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 68 29 63 150 310
สำานักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 14 19 81 18 132
สำานักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 7 41 22 2 72
สำานักงานเขตการศึกษาตรัง 12 27 8 1 48
รวมวิทยาเขตหาดใหญ่ 952 313 49 2,128 747 2,052 1,014 7,255
รวมวิทยาเขตปัตตานี 261 192 19 212 105 214 165 1,168
รวมวิทยาเขตภูเก็ต 27 37 37 22 24 124 20 291
รวมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 24 80 8 9 54 32 4 211
รวมวิทยาเขตตรัง 5 49 12 27 8 1 102
รวมทั้งหมด 1,269 671 113 2,383 957 2,430 1,204 9,027
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ปี พ.ศ. 2552 (ข้อมูล ณ มิ.ย. 2552)

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ/หน่วยงาน

สายอาจารย์ สายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งสาย
อาจารย์
และ
สาย

สนับสนุน

ข้าราชการ
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
ลูกจ้าง ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
เงินรายได้

ลูกจ้าง
ประจำา

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 416 144 21 1,471 667 1,876 620 5,215
คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 23 2 153 18 57 46 364
คณะพยาบาลศาสตร์ 100 15 33 4 46 26 224
คณะแพทยศาสตร์ 182 88 17 1,234 624 1,741 526 4,412
คณะเภสัชศาสตร์ 68 7 1 47 6 24 22 175
คณะการแพทย์แผนไทย 9 3 12 8 32
โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ 1 2 1 4 8
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 317 210 12 162 48 99 76 924
คณะวิทยาศาสตร์ 184 83 5 112 29 63 67 543
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 86 44 32 15 11 6 194
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 11 4 1 13 1 13 1 44
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 17 21 4 5 3 12 2 64
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 58 2 79
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 119 50 6 70 16 93 38 392
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 119 50 6 70 16 93 38 392
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 91 16 1 70 24 107 82 391
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 62 4 57 10 74 75 282
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 29 12 1 13 14 33 7 109
กลุ่มบริหารธุรกิจ/พาณิชย์ บัญชี  การจัดการ 
การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์

61 101 10 29 16 46 18 281

คณะวิทยาการจัดการ 43 23 2 27 4 27 18 144
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 5 53 4 62
คณะเศรษฐศาสตร์ 6 15 1 8 3 33
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 7 10 4 1 4 16 42
กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 78 35 5 20 7 78 223
คณะศึกษาศาสตร์ 78 35 5 20 7 78 223
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 119 147 28 51 28 57 4 434
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 53 76 16 17 8 10 180
คณะศิลปศาสตร์ 47 23 9 15 6 23 4 127
คณะนิติศาสตร์ 2 16 3 5 4 9 39
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 13 15 14 2 8 52
คณะรัฐศาสตร์ 4 11 7 3 25
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา 6 1 4 11
กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ 
และประยุกต์ศิลป์

5 10 1 8 2 26

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 10 1 8 2 26
กลุ่มสหวิทยาการ 17 53 35 1 11 8 125
คณะวิทยาการสื่อสาร 6 17 2 11 4 40
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 5 28 6 39
คณะวิเทศศึกษา 6 8 27 1 4 46
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 1 174 95 123 31 424
บัณฑิตวิทยาลัย 8 3 5 2 18
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 1 1 2 4
วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 2 1 1 4
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 32 37 19 10 98
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 11 16 4 1 32
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 2 5 3 10

จำานวนบุคลากรจำาแนกตามสายงานปี พ.ศ. 2552 
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ปี พ.ศ. 2552 (ข้อมูล ณ มิ.ย. 2552)

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ/หน่วยงาน

สายอาจารย์ สายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งสาย
อาจารย์
และ
สาย

สนับสนุน

ข้าราชการ
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
ลูกจ้าง ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
เงินราย

ได้

ลูกจ้าง
ประจำา

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 1 3 8 12
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 3 9 4 16
สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง 18 3 13 8 42
สำานักวิจัยและพัฒนา 12 3 15 30
สำานักวิทยบริการ 34 10 14 1 59
สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 48 7 7 9 71
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 17 17
สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ. 11 11
กลุ่มสนับสนุนการบริหาร 283 210 359 297 1,149
สำานักงานอธิการบดี 184 62 133 128 507
สำานักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 67 31 79 142 319
สำานักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 13 23 93 18 147
สำานักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 7 64 35 8 114
สำานักงานเขตการศึกษาตรัง 12 30 19 1 62
รวมวิทยาเขตหาดใหญ่ 919 381 48 2,084 893 2,440 980 7,745
รวมวิทยาเขตปัตตานี 245 208 23 206 111 226 157 1,176
รวมวิทยาเขตภูเก็ต 30 39 35 21 31 127 20 303
รวมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 24 86 8 9 65 36 8 236
รวมวิทยาเขตตรัง 5 53 4 12 30 19 1 124
รวมทั้งหมด 1,223 767 118 2,332 1,130 2,848 1,166 9,584
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บุคลากรสายวิชาการจำาแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและตำาแหน่งวิชาการ  
(ข้าราชการและพนักงานหาวิทยาลัย) ปี พ.ศ. 2551

ปี พ.ศ. 2551 (ข้อมูล ณ ก.ค. 2551)
     กลุ่มสาขาวิชา/คณะ/หน่วยงาน คุณวุฒิการศึกษา ตำาแหน่งวิชาการ

ตรี โท
เอก/
เทียบ
เท่า

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 39 138 350 527 221 207 84 15 527
คณะทันตแพทยศาสตร์ 32 26 33 91 53 27 9 2 91
คณะพยาบาลศาสตร์ 71 42 113 39 61 13 113
คณะแพทยศาสตร์ 23 221 244 99 87 46 12 244
คณะเภสัชศาสตร์ 6 14 53 73 25 32 15 1 73
คณะการแพทย์แผนไทย 1 4 5 5 5
โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ 1 1 1 1
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 29 268 215 512 337 114 60 1 512
คณะวิทยาศาสตร์ 24 114 135 273 146 75 51 1 273
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 76 51 128 97 25 6 128
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 4 10 14 7 7 14
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3 25 5 33 27 4 2 33
คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 49 14 64 60 3 1 64
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 7 71 90 168 74 64 30 168
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 71 90 168 74 64 30 168
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 2 34 72 108 38 31 37 2 108
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 24 44 70 14 21 34 1 70
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10 28 38 24 10 3 1 38
กลุ่มบริหารธุรกิจ/พาณิชย์ บัญชี  การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์

4 130 20 154 117 28 9 154

คณะวิทยาการจัดการ 3 48 12 63 34 23 6 63
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 52 2 54 52 1 1 54
คณะเศรษฐศาสตร์ 1 14 3 18 12 4 2 18
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 16 3 19 19 19
กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 16 82 21 119 74 36 9 119
คณะศึกษาศาสตร์ 16 82 21 119 74 36 9 119
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 34 187 39 260 190 57 13 260
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 97 11 130 105 19 6 130
คณะศิลปศาสตร์ 6 47 16 69 33 31 5 69
คณะนิติศาสตร์ 4 10 1 15 15 15
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 18 9 27 21 4 2 27
คณะรัฐศาสตร์ 12 2 14 11 3 14
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา 2 3 5 5 5
กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 7 9 16 15 1 16
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7 9 16 15 1 16
กลุ่มสหวิทยาการ 5 50 16 71 63 7 1 71
คณะวิทยาการสื่อสาร 2 16 1 19 16 3 19
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 26 13 40 36 4 40
คณะวิเทศศึกษา 2 8 2 12 11 1 12
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 1 3 1 5 5 5
สถาบันวิศกรรมชีวการแพทย์ 1 3 4 4 4
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 1 1 1 1
รวมวิทยาเขตหาดใหญ่ 89 486 690 1,265 590 442 215 18 1,265
รวมวิทยาเขตปัตตานี 48 310 95 453 339 91 23 453
รวมวิทยาเขตภูเก็ต 5 49 10 64 57 4 3 64
รวมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 75 27 104 96 7 1 104
รวมวิทยาเขตตรัง 52 2 54 52 1 1 54
รวมทั้งหมด 144 972 824 1,940 1,134 545 243 18 1,940
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*สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ บุคลากรยุบรวมคณะแพทยศาสตร์

ปี พ.ศ. 2552 (ข้อมูล ณ มิ.ย. 2552)
กลุ่มสาขาวิชา/คณะ คุณวุฒิการศึกษา ตำาแหน่งวิชาการ

ตรี โท
เอก/
เทียบ
เท่า

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม

บุคลากรสายวิชาการจำาแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและตำาแหน่งวิชาการ 
(ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) ปี พ.ศ. 2552

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 44 141 375 560 248 201 97 14 560
คณะทันตแพทยศาสตร์ 32 23 33 88 49 29 10 88
คณะพยาบาลศาสตร์ 70 45 115 41 60 14 115
คณะแพทยศาสตร์ 30 240 270 121 81 55 13 270
คณะเภสัชศาสตร์ 7 14 54 75 26 31 17 1 75
คณะการแพทย์แผนไทย 5 3 1 9 9 9
โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ 1 2 3 2 1 3
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 27 267 233 527 347 124 55 1 527
คณะวิทยาศาสตร์ 22 108 137 267 142 78 46 1 267
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 78 52 130 99 25 6 130
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 5 10 15 7 8 15
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 2 29 7 38 28 7 3 38
คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 47 27 77 71 6 77
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 6 70 93 169 75 61 32 1 169
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 70 93 169 75 61 32 1 169
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 2 32 73 107 37 31 37 2 107
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 19 45 66 14 17 34 1 66
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 13 28 41 23 14 3 1 41
กลุ่มบริหารธุรกิจ/พาณิชย์ บัญชี  การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์

2 134 26 162 124 29 9 162

คณะวิทยาการจัดการ 51 15 66 36 24 6 66
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 56 2 58 56 1 1 58
คณะเศรษฐศาสตร์ 2 15 4 21 15 4 2 21
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 12 5 17 17 17
กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 16 74 23 113 70 35 8 113
คณะศึกษาศาสตร์ 16 74 23 113 70 35 8 113
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 35 187 44 266 203 50 13 266
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 95 14 129 109 14 6 129
คณะศิลปศาสตร์ 8 46 16 70 36 29 5 70
คณะนิติศาสตร์ 6 11 1 18 18 18
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 17 11 28 22 4 2 28
คณะรัฐศาสตร์ 13 2 15 12 3 15
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา 1 5 6 6 6
กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 5 10 15 13 2 15
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 10 15 13 2 15
กลุ่มสหวิทยาการ 7 57 6 70 63 5 2 70
คณะวิทยาการสื่อสาร 4 18 1 23 20 3 23
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 30 3 33 30 2 1 33
คณะวิเทศศึกษา 3 9 2 14 13 1 14
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 1 1 1 1
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 1 1 1 1
รวมวิทยาเขตหาดใหญ่ 91 484 725 1,300 621 436 225 18 1,300
รวมวิทยาเขตปัตตานี 45 305 103 453 345 86 22 453
รวมวิทยาเขตภูเก็ต 5 50 14 69 58 7 4 69
รวมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 77 30 110 101 8 1 110
รวมวิทยาเขตตรัง 56 2 58 56 1 1 58
รวมทั้งหมด 144 972 874 1,990 1,181 538 253 18 1,990
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กลุ่มสาขาวิชา/คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551

งบบุคลากร
งบดำาเนิน

งาน
งบลงทุน

งบเงิน
อุดหนุน

งบราย
จ่ายอื่นๆ

รวมทั้งหมด

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 978.712 1704.779 483.488 277.615 22.379 3,466.973
คณะทันตแพทยศาสตร์ 75.286 56.128 23.190 32.149 1.434 188.187
คณะพยาบาลศาสตร์ 67.843 13.776 1.115 14.337 4.547 101.618
คณะแพทยศาสตร์ 784.549 1,625.527 437.942 208.577 16.038 3,072.633
คณะเภสัชศาสตร์ 50.718 7.621 18.111 22.522 0.360 99.332
คณะการแพทย์แผนไทย 0.316 1.027 3.130 0.030 4.503
โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ 0.700 0.700
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 229.522 54.343 47.819 120.532 2.655 454.871
คณะวิทยาศาสตร์ 155.858 29.354 36.810 89.329 311.351
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 48.313 9.108 5.181 14.522 0.484 77.608
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 8.522 3.097 1.274 1.542 0.013 14.448
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 10.263 9.169 1.617 5.991 1.508 28.548
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนอุตสาหกรรม 6.566 3.615 2.937 9.148 0.65 22.916
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 95.279 35.690 95.149 39.552 6.709 272.379
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 95.279 35.690 95.149 39.552 6.709 272.379
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 93.539 24.720 33.285 28.925 1.756 182.225
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 76.183 16.611 26.367 18.679 0.651 138.491
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 17.356 8.109 6.918 10.246 1.105 43.734
กลุ่มบริหารธุรกิจ/พาณิชย์ บัญชีฯ 61.802 22.522 8.345 29.104 6.349 128.122
คณะวิทยาการจัดการ 36.459 9.731 4.541 11.845 3.292 65.868
คณะเศรษฐศาสตร์ 3.951 2.886 0.704 3.021 0.105 10.667
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 21.392 9.905 3.100 14.238 2.952 51.587
กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 61.127 11.007 1.871 17.372 3.633 95.010
คณะศึกษาศาสตร์ 61.127 11.007 1.871 17.372 3.633 95.01
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 109.278 22.912 15.685 22.851 6.979 177.705
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62.784 6.907 2.136 1.954 3.872 77.653
คณะศิลปศาสตร์ 31.293 8.741 4.715 11.460 56.209
คณะนิติศาสตร์ 2.829 3.528 0.236 1.354 1.756 9.703
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 9.539 2.225 6.307 2.149 0.769 20.989
คณะรัฐศาสตร์ 2.473 1.511 0.142 0.221 0.582 4.929
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา 0.360 2.149 5.713 8.222
กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์

2.142 1.669 3.533 0.426 0.506 8.276

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2.142 1.669 3.533 0.426 0.506 8.276
กลุ่มสหวิทยาการ 4.772 5.023 54.593 8.227 1.250 73.865
คณะวิทยาการสื่อสาร 1.957 1.862 54.031 3.784 1.170 62.804
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 2.815 3.161 0.562 4.443 0.080 11.061
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 85.442 45.49 38.356 19.978 6.186 195.452
บัณฑิตวิทยาลัย 3.526 4.100 0.208 9.657 0.171 17.662
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 8.776 0.574 0.060 0.220 0.007 9.637
วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 1.084 0.709 0.139 0.323 2.255
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 13.100 8.729 27.038 0.421 0.800 50.088

งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 หน่วย : ล้านบาท
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ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 4.671 4.176 4.500 0.049 13.396
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 0.585 0.127 0.025 1.200 1.937
สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง 1.044 0.281 1.325
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 1.504 0.531 0.930 2.152 0.164 5.281
สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง 12.489 1.995 1.677 0.546 1.400 18.107
สำานักวิจัยและพัฒนา 4.988 1.252 0.099 5.085 11.424
สำานักวิทยบริการ 12.080 8.712 2.671 0.275 3.644 27.382
สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 17.993 12.486 0.552 31.031
สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ. 3.602 1.818 0.457 0.050 5.927
กลุ่มสนับสนุนการบริหาร 189.038 242.076 866.624 126.613 6.562 1,430.913
สำานักงานอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 106.920 148.074 483.461 68.661 1.149 808.265
สำานักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 64.166 40.565 170.608 32.482 1.273 309.094
สำานักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 6.738 17.377 131.078 3.049 1.266 159.508
สำานักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 5.306 18.027 13.752 6.144 2.521 45.750
สำานักงานเขตการศึกษาตรัง 5.908 18.033 67.725 16.277 0.353 108.296
รวมวิทยาเขตหาดใหญ่ 1,563.231 2,003.569 1,178.691 555.479 38.130 5,339.100
รวมวิทยาเขตปัตตานี 278.574 86.092 249.087 75.883 17.497 707.133
รวมวิทยาเขตภูเก็ต 47.169 37.025 135.855 23.498 5.733 249.280
รวมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 15.771 25.512 17.390 20.058 3.251 81.982
รวมวิทยาเขตตรัง 5.908 18.033 67.725 16.277 0.353 108.296
รวมทั้งหมด 1,910.653 2,170.231 1,648.748 691.195 64.964 6,485.791

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551

งบบุคลากร
งบดำาเนิน

งาน
งบลงทุน

งบเงิน
อุดหนุน

งบราย
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กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1067.325 1896.39 975.32 318.581 37.046 4,294.662
คณะทันตแพทยศาสตร์ 92.868 45.188 15.635 36.903 1.54 192.134
คณะพยาบาลศาสตร์ 79.647 13.440 1.326 23.240 6.714 124.367
คณะแพทยศาสตร์ 838.675 1,826.091 946.334 235.076 28.372 3,874.548
คณะเภสัชศาสตร์ 53.664 7.846 6.890 22.251 0.354 91.005
คณะการแพทย์แผนไทย 2.471 3.125 3.288 1.111 0.066 10.061
โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ 0.700 1.847 2.547
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 258.152 51.274 77.461 121.758 1.805 510.45
คณะวิทยาศาสตร์ 174.650 26.867 63.007 97.161 361.685
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 52.979 8.855 13.503 14.395 0.580 90.312
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 13.355 3.252 0.756 2.235 0.015 19.613
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 11.711 11.200 7.241 1.210 31.362
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนอุตสาหกรรม 5.457 1.100 0.195 0.726 7.478
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 110.623 34.619 72.436 41.986 5.201 264.865
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 110.623 34.619 72.436 41.986 5.201 264.865
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 109.046 25.732 27.102 31.396 1.709 194.985
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 84.817 16.411 10.307 18.569 0.671 130.775
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 24.229 9.321 16.795 12.827 1.038 64.21
กลุ่มบริหารธุรกิจ/พาณิชย์ บัญชี  ฯ 56.422 21.033 39.288 24.112 6.869 147.724
คณะวิทยาการจัดการ 42.527 10.109 35.583 14.109 4.745 107.073
คณะเศรษฐศาสตร์ 5.109 2.950 1.205 2.194 0.095 11.553
คณะการบริการและการท่องเที่ยว 8.786 7.974 2.500 7.809 2.029 29.098
กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 63.443 10.431 1.133 15.076 3.857 93.940
คณะศึกษาศาสตร์ 63.443 10.431 1.133 15.076 3.857 93.940
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 113.838 22.500 31.398 25.729 8.359 201.824
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 42.934 5.419 3.160 2.398 4.688 58.599
คณะศิลปศาสตร์ 41.200 10.140 8.047 15.457 74.844
คณะนิติศาสตร์ 4.020 3.115 1.327 1.240 2.346 12.048
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 15.500 2.249 2.464 1.004 0.743 21.960
คณะรัฐศาสตร์ 9.822 1.577 16.400 0.053 0.582 28.434
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา 0.362 5.577 5.939
กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์

2.017 1.652 0.635 0.460 0.254 5.018

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2.017 1.652 0.635 0.460 0.254 5.018
กลุ่มสหวิทยาการ 17.028 7.631 2.294 14.188 1.653 42.794
คณะวิทยาการสื่อสาร 1.693 2.539 2.294 4.428 0.719 11.673
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 3.574 1.727 0.170 5.471
คณะวิเทศศึกษา 11.761 3.365 9.59 0.934 25.650
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 86.646 65.704 68.631 45.507 16.276 282.764
บัณฑิตวิทยาลัย 4.081 3.964 0.060 9.715 0.170 17.990
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 0.919 0.374 0.040 0.120 0.004 1.457
วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 1.622 0.323 0.180 2.125
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 14.810 10.168 38.800 0.370 1.200 65.348

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
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หน่วย : ล้านบาท
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ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3.557 5.771 10.900 0.064 20.292
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 1.352 3.162 4.489 6.451 10.94 26.394
สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง 1.176 0.381 1.557
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 1.878 0.725 1.000 1.680 0.061 5.344
สำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง 14.291 2.125 11.135 0.439 2.421 30.411
สำานักวิจัยและพัฒนา 5.668 1.215 0.030 11.293 18.206
สำานักวิทยบริการ 14.304 8.205 1.276 0.345 1.230 25.360
สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 19.361 27.376 0.620 0.250 47.607
สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ.
ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

3.627 1.915 0.281 0.050
14.800

5.873
14.800

กลุ่มสนับสนุนการบริหาร 202.628 229.497 423.848 156.744 6.491 1,019.208
สำานักงานอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 100.282 128.777 74.170 77.831 1.135 382.195
สำานักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 70.193 40.420 96.828 31.518 0.717 239.676
สำานักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 15.243 15.418 98.698 3.010 1.759 134.128
สำานักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 7.836 26.912 9.332 22.022 2.880 68.982
สำานักงานเขตการศึกษาตรัง 9.074 17.970 144.820 22.363 194.227
รวมวิทยาเขตหาดใหญ่ 1,722.131 2,195.903 1,314.133 650.510 64.852 5,947.529
รวมวิทยาเขตปัตตานี 289.054 84.197 149.828 71.796 15.852 610.727
รวมวิทยาเขตภูเก็ต 48.420 38.331 101.238 27.770 5.936 221.695
รวมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 18.489 30.062 9.527 23.098 2.880 84.056
รวมวิทยาเขตตรัง 9.074 17.970 144.820 22.363 194.227
รวมทั้งหมด 2,087.168 2,366.463 1,719.546 795.537 89.520 7,058.234

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

น้ำา
หนัก 
(ร้อย
ละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ
ดำาเนินงาน

คา่คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้ำา
หนัก

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 54.29 3.93 2.15
1 ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก 

ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ 

กระทรวง

ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.49 3.49 0.18

2 ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก 

ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ 

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.43 4.43 0.22

3 ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการบรรลุเป้า

หมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบ

ด้วย 3 ตัวชี้วัด

ระดับ 14.29 4.89 0.70

3.1 คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณรายได้) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2551

ระดับ 4 1 2 3 4 5 4.95 4.95 0.20

3.2 การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณ

แผ่นดินและงบประมาณรายได้) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

4.29      4.69 0.20

3.2.1 จำานวนสถานวิจัย (RC) จำานวน 0.25 1 2 3 4.00 5.00 0.01
3.2.2 จำานวนหน่วยวิจัย (RU) จำานวน 0.25 1 2 3 4 5 5.00 5.00 0.01
3.2.3 จำานวนสถานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ (CoE) จำานวน 0.25 1 1.00 5.00 0.01
3.2.4 จำานวนสาขาความเป็นเลิศ (DoC) จำานวน 0.25 1 1.00 0.00
3.2.5 จำานวนศูนย์บ่มเพาะในธุรกิจเทคโนโลยีของเครือข่าย จำานวน 0.25 1 2 10.00 5.00 0.01
3.2.6 จำานวนนักศึกษาปริญญาเอก จำานวน 0.25 228 266 304 342 380 421.00 5.00 0.01
3.2.7 เงินสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ล้านบาท) จำานวน 0.25 97.2 113.4 129.6 145.8 162 158.64 4.79 0.01
3.2.8 จำานวนโครงการ/ผลงานวิจัยด้านปาล์ม จำานวน 0.00
3.2.9 จำานวนโครงการ/ผลงานวิจัยด้านอาหารทะเล จำานวน 0.00
3.2.10 จำานวนโครงการ/ผลงานวิจัยด้านพลังงาน จำานวน 0.00
3.2.11 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษารับเข้าใหม่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 0.25 2.4 2.8 3.2 3.6 4 10.98 5.00 0.01
3.2.12 จำานวนรายวิชาที่มีสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำานวน 0.25 453 529 604 680 755 773.00 5.00 0.01
3.2.13 จำานวนหลักสูตรนานาชาติ จำานวน 0.25 13 15 18 20 22 21.00 4.50 0.01
3.2.14 รายได้จากกิจกรรมบริการวิชาการ (ล้านบาท) จำานวน 0.25 27 31.5 36 40.5 45 60.86 5.00 0.01
3.2.15 จำานวนผู้ป่วยใน จำานวน 0.25  22,080  25,760  29,440  33,120  36,800 34537.00 4.39 0.01
3.2.16 จำานวนผู้ป่วยนอก จำานวน 0.29  

478,800 

 

558,600 

 638,400  

718,800 

 

798,000 

848555.00 5.00 0.01

3.2.17 จำานวนครั้งที่ผู้ใช้ E-journal access เข้าสู่ระบบ จำานวน 0.25  

102,900 

 

120,050 

 137,200  

154,350 

 

171,500 

199178.00 5.00 0.01

3.2.18 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 0.25 54 63 72 81 90 92.00 5.00 0.01
3.2.19 ร้อยละของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ที่ประสบความสำาเร็จใน

การจัดทำาตัวชี้วัดตามมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง 9 องค์ประกอบ

ร้อยละ 0.25 60 70 80 90 100 100.00 5.00 0.01

3.2.20 จำานวน Community Practice (CoP) จำานวน 0.25 24 28 32 36 40 55.00 5.00 0.01
3.3 การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่สะท้อนเอกลักษณะและจุด

เน้น รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน

อุดมศึกษา

6 5.00 0.30

3.3.1 จำานวนโครงการ/ผลงานวิจัยด้านปาล์ม จำานวน 2 66 67 68 69 70 70.00 5.00 0.10
3.3.2 จำานวนโครงการ/ผลงานวิจัยด้านอาหารทะเล จำานวน 2 78 80 82 84 86 108.00 5.00 0.10
3.3.3 จำานวนโครงการ/ผลงานวิจัยด้านพลังงาน จำานวน 2 36 38 40 42 44 44.00 5.00 0.10
4 ระดับความสำาเร็จในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับ 28 3.35 0.94

4.1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 9.8 2.99 0.30
4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำาหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ 1.63 82.5 83 84 84.5 85 74.86 1.00 0.02

4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำาตรงสาขาที่สำาเร็จ

การศึกษา

ร้อยละ 1.63 60 65 70 75 80 72.26 3.45 0.06

4.1.3 ร้อยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบ

วิชาชีพจากจำานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด

ร้อยละ 1.64 60 65 70 75 80 77.40 4.48 0.07

ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2551
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4.1.4 จำานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง

ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง

วิชาการ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ

คน 2.45 68 69 70 71 72 146.00 5.00 0.12

4.1.5 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผย

แพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำานวนวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท/เอก

ร้อยละ 2.45 81.5 82 82.5 83 83.5 36.30 1.00 0.02

4.2 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 9.8 3.64 0.36
4.2.1 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำาไป

ใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำา 

ร้อยละ 1.63 21.3 25.3 27.3 28.3 30 39.24 5.00 0.08

4.2.2 จำานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำาและนักวิจัยประจำา

บาท:คน 1.63 113,200 118,200 123,200 128,200 133,200 123245.00 3.01 0.05

4.2.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำาที่ได้รับทุนทำาวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำาและนักวิจัยประจำา

ร้อยละ 1.64 45 47 49 51 53 46.65 1.82 0.03

4.2.4 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง(Citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติต่ออาจารย์

ประจำาและนักวิจัยประจำา

ร้อยละ 2.45 36.5 37 37.5 38 38.5 58.16 5.00 0.12

4.2.5 จำานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิ

บัตรและอนุสิทธิบัตร

ชิ้นงาน 2.45 1 2 3 4 2.00 3.00 0.07

4.3 ด้านงานบริการทางวิชาการ/บริการสังคม 5.6 2.65 0.15
4.3.1 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำาและ

นักวิจัยประจำา

ร้อยละ 1.86 104 106 108 110 112 115.34 5.00 0.09

4.3.2 จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ประจำาและนักวิจัยประจำาให้บริการ

วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจำาและนักวิจัยประจำา

ชั่วโมง:คน 1.87 56 91 136 182 273 89.25 1.95 0.04

4.3.3 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์

ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำา

ร้อยละ 1.87 41.5 42 42.5 43 43.5 13.43 1.00 0.02

4.4 มาตรฐานด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.8 5.00 0.14
4.4.1 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้าง

เสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนะรรม ต่อจำานวนโครงการหรือ

กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ 0.93 20 22.5 25 27.5 30 62.44 5.00 0.05

4.4.2 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในการ

อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ร้อยละ 0.93 70 75 80 85 90 92.41 5.00 0.05

4.4.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้าง

เสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่องบดำาเนินการ

ร้อยละ 0.94 0.25 0.35 0.55 0.75 1 1.00 5.00 0.05

5 ระดับความสำาเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล ระดับ 2 1 2 3 4 5 4.00 4.00 0.08
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ 12 4.68 0.57
6 ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 5       4.64 0.23
6.1 ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 2.5 65 70 75 80 85 84.20 4.84 0.12
6.2 ระดับความพึงพอใจต่อบทบาทของสถาบัน ร้อยละ 2.5 65 70 75 80 85 84.20 4.44 0.11
7       ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.             ระดับ 3 1 2 3 4 5 4.75 5.00 0.15
8 ระดับความสำาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 4 1 2 3 4 5 4.50 4.50 0.18

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 2.54 0.26
9 ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 2 1 2 3 4 5 3.81 3.81 0.08

10 ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของอัตราการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ 3 69 71 73 75 77 53.47 1.00 0.03

11 ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

ระดับ 2 1 2 3 4 5 2.90 2.90 0.06

12      ระดับความสำาเร็จของการจัดทำาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต              ระดับ 3 1 2 3 4 5 3.00 3.00 0.09
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 23 3.17 0.73
13 ระดับคุณภาพของการกำากับดูแลของสภาสถาบัน ระดับ 3 1 2 3 4 5 3.88 3.88 0.12

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

น้ำาหนัก 

(ร้อย

ละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ
ดำาเนินงาน

คา่คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้ำา
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

น้ำาหนัก 

(ร้อย

ละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ
ดำาเนินงาน

คา่คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้ำา
หนัก

14 ระดับความสำาเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

ราชการ

ระดับ 2 1 2 3 4 5 3.40 3.40 0.07

15 ระดับความสำาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ 2 1 2 3 4 5 3.95 3.95 0.08
16      ระดับความสำาเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

        คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3.00 3.00 0.09

17 คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 2 2.95 0.06
17.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า

ร้อยละ 1 37.72 38.72 40 45 60 41.39 3.28 0.03

17.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำาที่มีตำาแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 1 37 38 40 50 70 39.23 2.62 0.03
18 ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้าน

นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน

ระดับ 3 1 2 3 4 5 3.67 3.67 0.11

19 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์

สารสนเทศต่อนักศึกษา

บาท 2 1-4,499 

บาท

4,500-

6,999 

บาท

7,000-

7,999 

บาท

8,000-

8,999 

บาท

9,000 

บาท ขึ้น

ไป

7668.85 3.67 0.07

20 ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้

เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

ระดับ 2 1 2 3 4 5 1.00 1.00 0.02

21 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด ร้อยละ 2 60 70 80 90 100 76.09 2.61 0.05
22 ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ระดับ 2 1 2 3 4 5 3.00 3.00 0.06

น้ำาหนัก

รวม

99.29 3.70



ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

น้ำาหนัก 

(ร้อย

ละ)

         เกณฑ์การให้คะแนน                  ผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4 5

ผลการ

ดำาเนิน

งาน

คา่คะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงน้ำา

หนัก

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 45 2.86 1.29

1 ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก 

ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 

กระทรวงศึกษาธิการ

5 1 2 3 4 5 N/A 1.00 0.05

2 ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก 

ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5 1 2 3 4 5 N/A 1.00 0.05

3 ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการ

บรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้ง

วัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบัน

อุดมศึกษา

10 3.00 0.30

3.1 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง(Citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจำาและนักวิจัยประจำา

ร้อยละ 2.5 36.5 37 37.5 38 38.5 58.44 5.00 0.13

3.2 จำานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

เรื่อง 2.5 1 2 3 4 5 1.00 1.00 0.03

3.3 ระดับความสำาเร็จของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 3.00 3.00 0.08

3.4 ระดับความสำาเร็จของการขับเคลื่อนการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 3.00 3.00 0.08

4 ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการ

บรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.ของสถาบันอุดมศึกษา

20 3.18 0.64

4.1 มาตรฐานด้านบัณฑิต 10 3.21 0.32
4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำาหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ 3 80 80.5 81 81.5 82 81.30 3.60 0.11

4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำาตรงสาขา

ที่สำาเร็จการศึกษา

ร้อยละ 2 62.5 67.5 72.5 77.5 82.5 85.20 5.00 0.10

4.1.3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

ต่อจำานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด

ร้อยละ 3 65 70 75 80 85 N/A 1.00 0.03

4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ

จำานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก

ร้อยละ 2 37 37.5 38 38.5 67.5 43.00 4.16 0.08

4.2 มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 10.0 3.14 0.31
4.2.1 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำาและ/

หรือนักวิจัย 

ร้อยละ 4 27 27.5 28 28.5 29 37.48 5.00 0.20

4.2.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำามาใช้อัน

ก่อนให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ต่ออาจารย์ประจำา

และ/หรือนักวิจัยประจำา

บาท/คน 3 16 18 20 25 30 19.63 2.82 0.08

4.2.3 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจัดลิขสิทธิ์และ/

หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ต่อ

อาจารย์ประจำาและ/หรือนักวิจัยประจำา

ร้อยละ 3 60 70 80 90 100 3.73 1.00 0.03

5 ระดับความสำาเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.00 5.00 0.25
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 15 4.71 0.92
6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความ

พึงพอใจของนิสิตนักศึษา

ร้อยละ 5 4.35 0.22

6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 2.5 65 70 75 80 85 84.70 4.94 0.12
6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของ

นิสิตนักศึกษา

ร้อยละ 2.5 65 70 75 80 85 78.80 3.76 0.09

ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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7       ระดับความสำาเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิด      ระดับ

        การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง              

10 4.90 0.49

7.1 ระดับความสำาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้

เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 7 1 2 3 4 5 5.00 5.00 0.35

7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. ระดับ 3 1 2 3 4 5 4.65 4.65 0.14
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 2.85 0.29
8 ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 2 1 2 3 4 5 2.76 2.76 0.06

9 ร้อยละของอัตราเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 2 68 71 74 77 80 51.66 1.00 0.02
10 ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการ

รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

ร้อยละ 3 1 2 3 4 5 4.00 4.00 0.12

11     ระดับความสำาเร็จของการจัดทำาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต     ระดับ 3 1 2 3 4 5 3.00 3.00 0.09

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 30 4.00 1.20
12 ระดับคุณภาพของการกำากับดูแลตามหน้าที่และบทบาท

ของสภามหาวิทยาลัยและการถ่ายทอดเป้าหมายจาก

สภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 10 4.00 0.40

12.1 ระดับคุณภาพของการกำากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตาม

หน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.00 4.00 0.20

12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา

มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.00 4.00 0.20

13     ระดับความสำาเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชน

       เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

       และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.00 5.00 0.10

14 ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

อุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน

อุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต

ร้อยละ 3 1 2 3 4 5 N/A 1.00 0.03

15 ระดับความสำาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการ

จัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.00 5.00 0.25

16 ระดับความสำาเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับ 3 1 2 3 4 5 4.00 4.00 0.12

17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.00 4.00 0.20
18 ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการที่สร้างคุณค่า

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.00 5.00 0.10

น้ำาหนัก

รวม

100 3.70

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

น้ำาหนัก 

(ร้อย

ละ)

          เกณฑ์การให้คะแนน                  ผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4 5

ผลการ

ดำาเนิน

งาน

คา่คะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงน้ำา

หนัก
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รายงานประจำาปี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์   0-7428-2330-2 
โทรสาร    0-7428-2331
www.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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