
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
รายงานประจําป 2547 -2548 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ปฏิบัติภารกิจบนฐานการบริหารจัดการที่เนนการมสีวนรวม

ของบุคลากรทกุกลุมในองคกร มีการพัฒนาองคกรใหสามารถสรางความรูใหมดวยการวิจยั และ

ถายทอดความรูไปสูระบบการผลิตบัณฑติ เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาสังคมในลักษณะการ

บริการวิชาการ และการทาํนุบํารุงวัฒนธรรม  ผลการดําเนนิงานที่ไดรับในภาพรวมในรอบ 2 ป 

ไดแก การไดรับรางวัลตางๆ จากองคกรภายนอก 21 รางวัล  การมีตาํแหนงศาสตราจารย 13 คน 

ผลงานวิจยัทีม่ีประโยชนตอชุมชนไดรับรางวัล 7 รางวัล และมีผลงานที่ไดรับรางวัลทั้งในระดับชาติ

และนานาชาต ิ22 รางวัล การเปนศิษยเกาดีเดนจากสถาบันตางๆ  18 คน และการทีม่ีนักศึกษาทํา

ชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลยั 43 คน  สําหรบัผลการดําเนนิงานในรอบป 2547–2548 สรุปไดดังนี้   
 

ดานการบริหารจัดการ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเลือกใชแผนกลยุทธเปนเครื่องมือในการบริหารและเปนกรอบ

ในการพัฒนาสูอนาคต มีการตรวจสอบการดําเนินการตามพันธกิจโดยอางอิงระบบ Balanced Score 

Card ทิศทางหลักในการพัฒนามหาวทิยาลยั คือ เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิจัย มวีิทยาเขตที่เขมแข็ง การ

เตรียมเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ และเปนองคกรแหงการเรียนรู องคกรแหงธรรมาภิบาล โดยผลการ

ดําเนินการที่สําคัญ ไดแก การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาเขต/เขตการศึกษา การบริหารงานแบบ

มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ชวงป 2545-2549 โดยมีการนาํเสนอดัชนีชี้วัดหลัก (Key Performance Indicators : 

KPIs) ตอที่ประชุมคณบดีทุกป  การปฏิบัติราชการใสสะอาด โดยการสรางความใสสะอาดในเรื่องระบบ

และวิธีการทํางาน การตรวจสอบสภาพการทํางาน การสรางจิตสํานึกและวฒันธรรมในการทาํงาน 

รวมถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ การจัดการความรูภายในมหาวิทยาลัย การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานเพื่อพฒันาสูการเปน E-university ซึ่งเปนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการปรับโครงสราง

พื้นฐานเพื่อรองรับระบบงานสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยพฒันาขึน้ โครงการกอสรางอาคารศูนย

ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ การจัดตั้งศูนยทรัพยากรการเรียนรู นอกจากนีม้หาวิทยาลัยยังได

รวมกับสหกรณออมทรัพย มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ลงทนุสรางหอพักนักศึกษาในทุกวิทยาเขต/

เขตการศึกษา   สําหรบันโยบายการพัฒนาบุคลากร มหาวทิยาลัยใหความสําคัญในการพฒันา

บุคลากรทุกสายงาน โดยสายวิชาการเนนที่การเรียนการสอน  สายสนับสนนุการพฒันาคุณภาพงาน

และการทาํงานอยางมีความสุข  โดยในป 2548 มหาวทิยาลัยมบีุคลากรทั้งสิน้  7,619 คน จําแนกเปน

บุคลากรสายวชิาการ 1,707 คน สายสนับสนุนและปฏิบตัิการวิชาชีพ 3,198 คน ลูกจาง 2,714 คน  

(ขอมูล ณ 25 ส.ค. 2548)  
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ดานการผลิตบัณฑิต 
 มหาวิทยาลยัขยายโอกาสและสรางความเสมอภาคทางการศึกษา กระจายโอกาสทาง

การศึกษา ใหกับนักเรยีนในภาคใตและใหสิทธิ์ในการเขาถึงการศึกษาของผูดอยโอกาส โดยมวีิธีการรับ

นักศึกษาในรูปแบบตางๆ ไดแก การรับนกัศกึษาโดยวิธีรับตรงและโควตาพิเศษ การรับนกัศึกษาโดยวิธี

สอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (สอบรวม)  การรับโดยการคัดเลือกเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาดวยระบบแอดมิชช่ัน การรับเขาตามโครงการพิเศษของคณะตางๆ ในมหาวิทยาลยั ป

การศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยมีนกัศึกษาทั้งหมด 31,650 คน (ระดับปริญญาตรี 27,269 คน และ

ระดับบัณฑิตศึกษา 4,381 คน) ผูสําเร็จการศึกษารุนปการศึกษา 2547 จํานวน 5,699 คน ระดับ

ปริญญาตรี 4,782 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 917 คน 

 การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ปการศึกษา 2548 มหาวทิยาลยัจัดการเรียนการสอน

ทั้งสิน้ 275 สาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี 139 สาขาวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา 136 สาขาวิชา) การ

จัดการดานหลกัสูตรที่สําคัญ ไดแก  โครงการสหกิจศึกษา โดยปรับปรุงหลกัสูตรตาง  ๆใหเปนระบบสหกิจ

ศึกษาในสาขาตางๆ ในกลุมวิชาชีพโดยบงัคับเลือก/เลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต การปรับ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  การจัดทําหลักสูตรนานาชาติ เพื่อ

รองรับความตองการของตลาดแรงงาน โดยมีแนวคิดที่จะจัดตั้งวิทยาลยันานาชาติเพื่อดูแลวิชาพืน้ฐาน

ที่เปนภาษาองักฤษ ปจจุบนัมีหลักสูตรนานาชาติ รวม 14 หลักสูตร นอกจากนีย้ังจดัโครงการเรียน

ลวงหนา โดยมหาวิทยาลยัเปดโอกาสใหนกัเรียนระดับมธัยมปลายเรียนวิชาพืน้ฐานลวงหนาในฐานะผู

รวมเรียน และเมื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสามารถเทียบโอนรายวิชาได มีการสรางภาคีในการผลติ

บัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก โดยมหาวทิยาลัยไดลงนามบนัทกึขอตกลงรวมมือในโครงการภาคีในการ

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ใน

การผลิตบัณฑติทางวทิยาศาสตรใหมากขึ้น นอกจากนีย้ังมีการสรางหลกัสูตรปริญญาเอกรวม กับ

มหาวิทยาลยัทั้งในและตางประเทศ จาํนวน  11  หลักสูตร 

การจัดสรรทนุสนับสนนุการศึกษา ใหความสําคัญและสนับสนนุนักศกึษาที่ประสบภาวะขาด

แคลนทนุการศึกษา เพื่อใหมีโอกาสศึกษาในมหาวทิยาลัยจนสําเร็จการศึกษา โดยมกีารจัดสรรทนุ

ยกเวนคาธรรมเนยีม ทนุทัว่ไป ที่จัดใหนกัศึกษาตามวตัถุประสงคของผูใหทนุ นอกจากนีย้ังมีทนุ

ทํางานแลกเปลีย่นและกองทนุใหกูยมืเพื่อการศึกษา  สําหรับการพัฒนาคณุภาพนกัศึกษามหาวทิยาลัย

เนนกจิกรรมทีช่วยใหนกัศึกษามีจิตสาํนกึสาธารณะและสมรรถนะสากล เนนกจิกรรมนกัศึกษาในการ

ทํางานชวยเหลือสาธารณะและคายอาสาพฒันา นอกจากนี้ยงัมีการพฒันาความเขมแข็งดานภาษา 

อังกฤษ โดยการจัดคายภาษาองักฤษ กจิกรรมเกี่ยวกบัศิลปวฒันธรรม รวมทัง้มกีารจดัการใหบริการ

นักศกึษาในหลากหลายรูปแบบ เชน การจดัตั้งศนูยเรียนรู เพื่อวยัรุน “บานวยัใส” การจัดทาํเว็บไซต

หางาน “PSU job Search” และการจัดระบบดูแลนกัศึกษากลุมที่ตองดูแลใกลชดิดานวินยันกัศกึษา 
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ดานการวิจยั 
เพื่อสนบัสนนุใหบุคลากรของมหาวทิยาลยัทําวิจยัมากขึ้น มหาวิทยาลยัไดดําเนนิการจัดตั้ง

กองทนุสนับสนุนการวิจยั รวมทั้งยังไดจัดตัง้หนวยงานเพื่อสนับสนนุการวจิัยซึ่งไดแก สถานวิจัยจีโนมและ

ชีวสารสนเทศ  สถานวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน สถานวิจยัเฉพาะทาง สถาบันวิจยั

และพัฒนาสุขภาพภาคใต (วพส.)  ศนูยวจิัยและพฒันาสายพนัธุกุงกลุาดาํแหงประเทศไทย (ศวพก)  

สถานวิจัยผลติภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนีบุ้คลากรของมหาวิทยาลัยยัง

ไดรับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ตั้งแตป 2541-2548 รวมทัง้สิ้น 138 ทุน (ป 2548 จํานวน 24 ทุน) 

ผลงานวิจยัและพัฒนา ทีม่หาวิทยาลัยดาํเนนิการคุมครองทรัพยสินทางปญญาโดยดําเนนิการขอ

จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ที่ผานมา มจีํานวน 10 เร่ือง (สิทธิบัตร 5 เร่ือง และอนุสิทธบิัตร 5 

เร่ือง) อยูระหวางดาํเนินการพิจารณาตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาอีก 23 เร่ือง นอกจากนัน้มี

ผลงานวิจยัที่เผยแพรตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ 2547 และ 2548 จํานวน 

243 เร่ือง และ 312 เร่ือง ตามลําดับ  

มหาวิทยาลยัไดกําหนดกลยทุธในการสรางความเปนเลศิในสาขาที่มคีวามพรอม และเปน

บริบทภาคใต โดยสนับสนุนสาขาทีม่ีความพรอมใหเกิดความเปนเลิศใน 7 สาขา คอื 

- สาขาชีวเคม ีเร่ิมโครงการตั้งแตป 2544 ใชทนุสนับสนนุตลอดโครงการ 30.24 ลานบาท 

ผลการดาํเนนิงานตั้งแตเร่ิมโครงการ รับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศกึษา 57 คน (ปริญญาโท 42 คน 

ปริญญาเอก 15 คน) ไดรับจัดสรรทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) จาํนวน 18 ทนุ 

ผลงานวิจยัของนักศกึษาตพีมิพ จาํนวน 25 เร่ือง (ในประเทศ 23 เร่ือง นานาชาติ 2 เร่ือง) 

ผลงานวิจยัของอาจารยตีพิมพ 12 เร่ือง (ในประเทศ 11 เร่ือง นานาชาติ 1 เร่ือง) และไดรับการ

สนับสนนุทนุวจิัย จํานวน 57.77 ลานบาท  โดยป 2547 ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จาํนวน 13.259 

ลานบาท 

- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เร่ิมโครงการตั้งแตป 2545 ใชทนุสนับสนุนตลอด

โครงการ 49.40 ลานบาท ผลการดําเนินการตั้งแตเร่ิมโครงการ รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 89 

คน (ปริญญาโท 76 คน ปริญญาเอก 13 คน)  ไดรับจัดสรรทุน คปก. จํานวน 2 ทนุ ผลงานวิจยัของ

นักศึกษาตีพมิพ จํานวน 26 เร่ือง ผลงานวิจัยของอาจารยตีพิมพ 69 เร่ือง ผลงานวิจยัไดรับ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จาํนวน 11 เร่ือง  และไดรับการสนับสนนุทุนวิจยั จํานวน 8.52 ลานบาท  

- วทิยาลัยอสิลามศึกษา เร่ิมโครงการตั้งแตป 2545  ใชทนุสนบัสนนุโครงการ 25.38 

ลานบาท รวมทั้งมหาวิทยาลยัไดจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มเติม จํานวน 14 คน (พนักงานสายวิชาการ 5 คน 

ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 9 คน) ผลการดําเนินการตั้งแตเร่ิมโครงการ รับนักศึกษาทั้งสิ้น 82 คน 

(ปริญญาตรี 63 คน ปริญญาโท 19 คน) มอีาจารยเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จาํนวน 3 คน   
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- สาขาเภสัชศาสตร เร่ิมโครงการตั้งแตป 2546 ใชทุนสนับสนนุ 21.05 ลานบาท 

ผลการดําเนินการตั้งแตเร่ิมโครงการ รับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 33 คน (ปริญญาโท 29 คน 

ปริญญาเอก 4 คน)  กาํลังอยูระหวางการพิจารณาจัดสรรทุน คปก. จาํนวน 2 ทุน ผลงานวิจยัของ

อาจารยตีพมิพ 43 เร่ือง (นานาชาติ 41 เร่ือง ระดับประเทศ 2 เร่ือง) มีโครงการวิจัยที่กําลัง

ดําเนนิการ จํานวน 59 โครงการ และไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 7.58 ลานบาท  

- สาขาระบาดวิทยา เร่ิมโครงการตั้งแตป 2547 ใชทนุสนับสนนุ จาํนวน 60.80 

ลานบาท  ผลการดําเนินงานตั้งแตเร่ิมโครงการ รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 17 คน (ปริญญาโท 

6 คน ปริญญาเอก 11 คน)  ไดรับจัดสรรทุนวิจัยใหมจากภายนอก 5 ทนุ ผลงานวจิัยของนกัศึกษา

ตีพิมพ 6 เร่ือง ผลงานวิจัยของอาจารยตีพมิพ 19 เร่ือง และไดรับสนับสนุนทุนวิจัย  2.55 ลานบาท  
 

ดานการบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลยัดําเนนิงานดานการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่อง ทัง้สวนกลาง

ของมหาวทิยาลัยเองและสวนของคณะ/หนวยงาน สําหรบัคณะ/หนวยงานเปนการใหบริการวชิาการ

ตามสาขาวชิาและความถนัดของตนเอง โดยรูปแบบการบริการวิชาการมคีวามหลากหลาย เชน การ

เปนกรรมการวชิาการ/วชิาชีพ กรรมการวทิยานพินธ อาจารยพเิศษ การจัดกจิกรรม/โครงการบรกิาร

วิชาการ การใหบริการจัดฝกอบรม การใหบริการเกีย่วกับสุขภาพ การใหบริการการศึกษา วิจยั 

สํารวจ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หนวยงานบริการวิชาการที่

มีภารกิจที่ชัดเจน ไดแก ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ศูนยสงเสริมและการศึกษา

ตอเนื่อง ศนูยบมเพาะวสิาหกจิ ศนูยพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เครือขาย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออก (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) ศูนยวิศวกรรมพลังงาน (คณะวศิวกรรม 

ศาสตร) หนวยเครื่องมือกลาง (คณะวทิยาศาสตร) ศนูยถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑยางพารา (คณะ

วิทยาศาสตร) ศูนยวิจัยและสถานีวิจัย(คณะทรัพยากรธรรมชาติ)  นอกจากนี้ยังมกีารใหบริการดาน

สาธารณสุขของหนวยงานตางๆ ไดแก สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต (สวรส.ภาคใต) สถาบนั

วิศวกรรมชีวการแพทย  คณะแพทยศาสตร (โรงพยาบาลสงขลานครินทร ศูนยบริการผูพิการแบบ

เบ็ดเสร็จ) คณะทันตแพทยศาสตร (โรงพยาบาลทันตกรรม ฝายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต) คณะ

เภสัชศาสตร (ศูนยสมนุไพรทักษิณ ศูนยปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน) คณะพยาบาลศาสตร (ฝายพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนยสงเสริมสุขภาพและฟนฟูสภาพ

ผูสูงอายุ ศนูยวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข)  ผลงานบริการวิชาการที่สําคัญในรอบป 

2547-2548 ไดแก การจัดตั้งโรงเรียน มอ. วทิยานุสรณ การปรับบทบาทของมหาวทิยาลัยสูการ

บริการวชิาการในดานตางๆ ไดแก การเปนศูนยกลางยางพาราโลก  การชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ  

การชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในภาคใต การจํากัดการใชสารอันตราย สถานการณภาคใต การเปน
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ศูนยกลางในการใหบริการสารสนเทศ การเรียนรูตลอดชีวิต การจัดทาํ Software ใหกับหนวยงาน

ภายนอก คายภาษาอังกฤษ และการดําเนนิการจัดงาน ม.อ.วิชาการ  
 

ดานการทํานบุํารุงวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลยัไดใหความสาํคญัเกี่ยวกับการทํานบุํารุงวฒันธรรม โดยมีการจัดตัง้คณะ

ศิลปกรรมศาสตร สถาบนัวัฒนธรรมศกึษากัลยาณวิฒันา พิพธิภัณฑคติชนวทิยา พิพธิภัณฑ

พระเทพญาณโมลี และจัดตั้งศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนนิการศึกษา คนควา วิจยั 

สงเสริมและสนับสนนุการอนุรักษวัฒนธรรมในทุกวทิยาเขต/เขตการศกึษา นอกจากนีย้ังดาํเนนิ

กิจกรรมการทาํนุบาํรุงวฒันธรรม ผานทางกลไกของคณะ/หนวยงานตางๆ และผานทางสโมสร

นักศกึษาหรือจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก กจิกรรมที่สําคัญ ไดแก จัดทาํบทความวชิาการ

ทางดานทาํนบุํารุงวฒันธรรมตีพมิพในวารสารและสิง่พิมพตางๆ โครงการสอนและถายทอดความรู 

เชน การสอนนาฏศิลป ดนตรีไทย ศลิปะการแสดงตางๆ การจัดนทิรรศการรวมสมยัและงานสงเสริม

กิจกรรมวัฒนธรรมในระยะยาว เชน โครงการหนงัตะลงุสัญจร การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม   

นอกจากนีย้งัมีงานศึกษาวิจยัดานวัฒนธรรมทัง้ที่แลวเสร็จและกําลงัดาํเนนิการ โดยเปนงาน

ศึกษาวจิัยเกีย่วกบัผาทอ การพัฒนาอาชพีตามภูมิปญญาพืน้บาน และการศกึษาทางประวัติศาสตร  

สังคมและวฒันธรรมในชุมชนภาคใต  
 

ดานวิเทศสัมพันธ 
 มหาวิทยาลยัไดกําหนดทิศทางดานวเิทศสมัพันธ ใน 3 ประเด็น คอื 1) เสริมสรางให

นักศึกษาและบุคลากรมีโลกทัศนกวางไกล มีศักยภาพและความพรอม ในการแขงขันกับประชาคมโลก 

2) สรางความเปนเครือขายของมหาวทิยาลยัและสถาบนัทางวชิาการ  3) พัฒนาการศึกษา การวิจยั 

และบรกิารวชิาการ ใหเชื่อมโยงกับมหาวทิยาลยัและเครือขายวิชาการระดับนานาชาติ เปาหมาย

การดําเนินงานใหมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งในป 2547-2548 มหาวิทยาลัยไดลงนามใน

ขอตกลงทางวชิาการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ จํานวน 124 แหง ใน 24 ประเทศ โดย

เพิม่ข้ึนจากในชวงป 2545-2546 จาํนวน 16 ฉบับ ขอตกลงที่ไดลงนามทัง้หมดนี้อยูในขั้น Active 

ประมาณ 75% โครงการความรวมมือทีสํ่าคัญ ไดแก  โครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร

ระหวางมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรกับมหาวิทยาลัย/หนวยงานในตางประเทศ  การจัดหลักสูตรกับ

มหาวิทยาลยั/สถาบันตางประเทศ มนีักศึกษาตางชาติมาศึกษา/ทําวิจัยที่มหาวทิยาลัยในรูปแบบ

ของโครงการปริญญาเอกรวม โครงการความรวมมือกับมหาวทิยาลัย/สถาบันตางประเทศ เชน 

โครงการคายภาษาอังกฤษ โครงการจัดประชุม IMT-GT UNINET Board of Directors Meeting 

โครงการอบรมธุรกิจระหวางประเทศ  โครงการใหความชวยเหลือแกตางประเทศ ในเร่ืองการพฒันา

ศักยภาพการเรียนการสอน  และการสนับสนุนทุนการศึกษาในแถบประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
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