บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานประจําป 2547 -2548 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปฏิบัติภารกิจบนฐานการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกกลุมในองคกร มีการพัฒนาองคกรใหสามารถสรางความรูใหมดวยการวิจยั และ
ถายทอดความรูไปสูระบบการผลิตบัณฑิต
เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาสังคมในลักษณะการ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงวัฒนธรรม ผลการดําเนินงานที่ไดรับในภาพรวมในรอบ 2 ป
ไดแก การไดรับรางวัลตางๆ จากองคกรภายนอก 21 รางวัล การมีตาํ แหนงศาสตราจารย 13 คน
ผลงานวิจยั ทีม่ ีประโยชนตอชุมชนไดรับรางวัล 7 รางวัล และมีผลงานที่ไดรับรางวัลทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 22 รางวัล การเปนศิษยเกาดีเดนจากสถาบันตางๆ 18 คน และการทีม่ ีนักศึกษาทํา
ชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 43 คน สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2547–2548 สรุปไดดังนี้
ดานการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเลือกใชแผนกลยุทธเปนเครื่องมือในการบริหารและเปนกรอบ
ในการพัฒนาสูอนาคต มีการตรวจสอบการดําเนินการตามพันธกิจโดยอางอิงระบบ Balanced Score
Card ทิศทางหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิจัย มีวิทยาเขตที่เขมแข็ง การ
เตรียมเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ และเปนองคกรแหงการเรียนรู องคกรแหงธรรมาภิบาล โดยผลการ
ดําเนินการที่สาํ คัญ ไดแก การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาเขต/เขตการศึกษา การบริหารงานแบบ
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ชวงป 2545-2549 โดยมีการนําเสนอดัชนีชี้วัดหลัก (Key Performance Indicators :
KPIs) ตอที่ประชุมคณบดีทุกป การปฏิบัติราชการใสสะอาด โดยการสรางความใสสะอาดในเรื่องระบบ
และวิธีการทํางาน การตรวจสอบสภาพการทํางาน การสรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมในการทํางาน
รวมถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ การจัดการความรูภายในมหาวิทยาลัย การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อพัฒนาสูก ารเปน E-university ซึ่งเปนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการปรับโครงสราง
พื้นฐานเพื่อรองรับระบบงานสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึน้
โครงการกอสรางอาคารศูนย
ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ การจัดตั้งศูนยทรัพยากรการเรียนรู นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยยังได
รวมกับสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลงทุนสรางหอพักนักศึกษาในทุกวิทยาเขต/
เขตการศึกษา
สําหรับนโยบายการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรทุกสายงาน โดยสายวิชาการเนนที่การเรียนการสอน สายสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงาน
และการทํางานอยางมีความสุข โดยในป 2548 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งสิน้ 7,619 คน จําแนกเปน
บุคลากรสายวิชาการ 1,707 คน สายสนับสนุนและปฏิบตั ิการวิชาชีพ 3,198 คน ลูกจาง 2,714 คน
(ขอมูล ณ 25 ส.ค. 2548)
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ดานการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขยายโอกาสและสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
กระจายโอกาสทาง
การศึกษา ใหกับนักเรียนในภาคใตและใหสิทธิ์ในการเขาถึงการศึกษาของผูดอยโอกาส โดยมีวิธีการรับ
นักศึกษาในรูปแบบตางๆ ไดแก การรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงและโควตาพิเศษ การรับนักศึกษาโดยวิธี
สอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (สอบรวม)
การรับโดยการคัดเลือกเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาดวยระบบแอดมิชชั่น การรับเขาตามโครงการพิเศษของคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย ป
การศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยมีนกั ศึกษาทั้งหมด 31,650 คน (ระดับปริญญาตรี 27,269 คน และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 4,381 คน) ผูสําเร็จการศึกษารุน ปการศึกษา 2547 จํานวน 5,699 คน ระดับ
ปริญญาตรี 4,782 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 917 คน
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ทั้งสิน้ 275 สาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี 139 สาขาวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา 136 สาขาวิชา) การ
จัดการดานหลักสูตรที่สําคัญ ไดแก โครงการสหกิจศึกษา โดยปรับปรุงหลักสูตรตางๆ ใหเปนระบบสหกิจ
ศึกษาในสาขาตางๆ ในกลุม วิชาชีพโดยบังคับเลือก/เลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต การปรับ
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 การจัดทําหลักสูตรนานาชาติ เพื่อ
รองรับความตองการของตลาดแรงงาน โดยมีแนวคิดที่จะจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพื่อดูแลวิชาพืน้ ฐาน
ที่เปนภาษาอังกฤษ ปจจุบนั มีหลักสูตรนานาชาติ รวม 14 หลักสูตร นอกจากนีย้ ังจัดโครงการเรียน
ลวงหนา โดยมหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหนกั เรียนระดับมัธยมปลายเรียนวิชาพืน้ ฐานลวงหนาในฐานะผู
รวมเรียน และเมื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสามารถเทียบโอนรายวิชาได มีการสรางภาคีในการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก โดยมหาวิทยาลัยไดลงนามบันทึกขอตกลงรวมมือในโครงการภาคีในการ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ใน
การผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรใหมากขึ้น นอกจากนีย้ ังมีการสรางหลักสูตรปริญญาเอกรวม กับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ จํานวน 11 หลักสูตร
การจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา ใหความสําคัญและสนับสนุนนักศึกษาที่ประสบภาวะขาด
แคลนทุนการศึกษา เพื่อใหมีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสําเร็จการศึกษา โดยมีการจัดสรรทุน
ยกเวนคาธรรมเนียม ทุนทัว่ ไป ที่จัดใหนกั ศึกษาตามวัตถุประสงคของผูใหทนุ นอกจากนีย้ ังมีทนุ
ทํางานแลกเปลีย่ นและกองทุนใหกูยมื เพื่อการศึกษา สําหรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย
เนนกิจกรรมทีช่ วยใหนกั ศึกษามีจิตสํานึกสาธารณะและสมรรถนะสากล เนนกิจกรรมนักศึกษาในการ
ทํางานชวยเหลือสาธารณะและคายอาสาพัฒนา นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนาความเขมแข็งดานภาษา
อังกฤษ โดยการจัดคายภาษาอังกฤษ กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ มีการจัดการใหบริการ
นักศึกษาในหลากหลายรูปแบบ เชน การจัดตั้งศูนยเรียนรู เพื่อวัยรุน “บานวัยใส” การจัดทําเว็บไซต
หางาน “PSU job Search” และการจัดระบบดูแลนักศึกษากลุม ที่ตองดูแลใกลชดิ ดานวินยั นักศึกษา
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ดานการวิจยั
เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทําวิจยั มากขึ้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนการวิจยั รวมทั้งยังไดจัดตัง้ หนวยงานเพื่อสนับสนุนการวิจัยซึ่งไดแก สถานวิจัยจีโนมและ
ชีวสารสนเทศ สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน สถานวิจยั เฉพาะทาง สถาบันวิจยั
และพัฒนาสุขภาพภาคใต (วพส.) ศูนยวจิ ัยและพัฒนาสายพันธุกงุ กุลาดําแหงประเทศไทย (ศวพก)
สถานวิจัยผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนีบ้ ุคลากรของมหาวิทยาลัยยัง
ไดรับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ตั้งแตป 2541-2548 รวมทัง้ สิ้น 138 ทุน (ป 2548 จํานวน 24 ทุน)
ผลงานวิจยั และพัฒนา ทีม่ หาวิทยาลัยดําเนินการคุมครองทรัพยสนิ ทางปญญาโดยดําเนินการขอ
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ที่ผานมา มีจํานวน 10 เรือ่ ง (สิทธิบัตร 5 เรื่อง และอนุสิทธิบัตร 5
เรื่อง) อยูระหวางดําเนินการพิจารณาตรวจสอบทรัพยสนิ ทางปญญาอีก 23 เรื่อง นอกจากนัน้ มี
ผลงานวิจยั ที่เผยแพรตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ในปงบประมาณ 2547 และ 2548 จํานวน
243 เรื่อง และ 312 เรื่อง ตามลําดับ
มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธในการสรางความเปนเลิศในสาขาที่มคี วามพรอม และเปน
บริบทภาคใต โดยสนับสนุนสาขาทีม่ ีความพรอมใหเกิดความเปนเลิศใน 7 สาขา คือ
- สาขาชีวเคมี เริ่มโครงการตั้งแตป 2544 ใชทนุ สนับสนุนตลอดโครงการ 30.24 ลานบาท
ผลการดําเนินงานตั้งแตเริ่มโครงการ รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 57 คน (ปริญญาโท 42 คน
ปริญญาเอก 15 คน) ไดรับจัดสรรทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) จํานวน 18 ทุน
ผลงานวิจยั ของนักศึกษาตีพมิ พ จํานวน 25 เรื่อง (ในประเทศ 23 เรื่อง นานาชาติ 2 เรื่อง)
ผลงานวิจยั ของอาจารยตีพิมพ 12 เรื่อง (ในประเทศ 11 เรื่อง นานาชาติ 1 เรื่อง) และไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 57.77 ลานบาท โดยป 2547 ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 13.259
ลานบาท
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เริ่มโครงการตั้งแตป 2545 ใชทนุ สนับสนุนตลอด
โครงการ 49.40 ลานบาท ผลการดําเนินการตั้งแตเริ่มโครงการ รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 89
คน (ปริญญาโท 76 คน ปริญญาเอก 13 คน) ไดรับจัดสรรทุน คปก. จํานวน 2 ทุน ผลงานวิจยั ของ
นักศึกษาตีพมิ พ จํานวน 26 เรื่อง ผลงานวิจัยของอาจารยตีพิมพ 69 เรื่อง ผลงานวิจยั ไดรับ
สิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตร จํานวน 11 เรื่อง และไดรับการสนับสนุนทุนวิจยั จํานวน 8.52 ลานบาท
- วิทยาลัยอิสลามศึกษา เริม่ โครงการตั้งแตป 2545 ใชทนุ สนับสนุนโครงการ 25.38
ลานบาท รวมทั้งมหาวิทยาลัยไดจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มเติม จํานวน 14 คน (พนักงานสายวิชาการ 5 คน
ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 9 คน) ผลการดําเนินการตั้งแตเริ่มโครงการ รับนักศึกษาทั้งสิ้น 82 คน
(ปริญญาตรี 63 คน ปริญญาโท 19 คน) มีอาจารยเขาสูตําแหนงผูช วยศาสตราจารย จํานวน 3 คน
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- สาขาเภสัชศาสตร เริ่มโครงการตั้งแตป 2546 ใชทุนสนับสนุน 21.05 ลานบาท
ผลการดําเนินการตั้งแตเริ่มโครงการ รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 33 คน (ปริญญาโท 29 คน
ปริญญาเอก 4 คน) กําลังอยูระหวางการพิจารณาจัดสรรทุน คปก. จํานวน 2 ทุน ผลงานวิจยั ของ
อาจารยตีพมิ พ 43 เรื่อง (นานาชาติ 41 เรื่อง ระดับประเทศ 2 เรื่อง) มีโครงการวิจัยที่กําลัง
ดําเนินการ จํานวน 59 โครงการ และไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 7.58 ลานบาท
- สาขาระบาดวิทยา เริ่มโครงการตั้งแตป 2547 ใชทนุ สนับสนุน จํานวน 60.80
ลานบาท ผลการดําเนินงานตั้งแตเริ่มโครงการ รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 17 คน (ปริญญาโท
6 คน ปริญญาเอก 11 คน) ไดรับจัดสรรทุนวิจัยใหมจากภายนอก 5 ทุน ผลงานวิจัยของนักศึกษา
ตีพิมพ 6 เรื่อง ผลงานวิจัยของอาจารยตีพมิ พ 19 เรื่อง และไดรับสนับสนุนทุนวิจัย 2.55 ลานบาท
ดานการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยดําเนินงานดานการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่อง ทัง้ สวนกลาง
ของมหาวิทยาลัยเองและสวนของคณะ/หนวยงาน สําหรับคณะ/หนวยงานเปนการใหบริการวิชาการ
ตามสาขาวิชาและความถนัดของตนเอง โดยรูปแบบการบริการวิชาการมีความหลากหลาย เชน การ
เปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ อาจารยพเิ ศษ การจัดกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ การใหบริการจัดฝกอบรม การใหบริการเกีย่ วกับสุขภาพ การใหบริการการศึกษา วิจยั
สํารวจ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หนวยงานบริการวิชาการที่
มีภารกิจที่ชัดเจน ไดแก ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ศูนยสงเสริมและการศึกษา
ตอเนื่อง ศูนยบม เพาะวิสาหกิจ ศูนยพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เครือขาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออก (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) ศูนยวิศวกรรมพลังงาน (คณะวิศวกรรม
ศาสตร) หนวยเครื่องมือกลาง (คณะวิทยาศาสตร) ศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑยางพารา (คณะ
วิทยาศาสตร) ศูนยวิจัยและสถานีวิจัย(คณะทรัพยากรธรรมชาติ) นอกจากนี้ยังมีการใหบริการดาน
สาธารณสุขของหนวยงานตางๆ ไดแก สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต (สวรส.ภาคใต) สถาบัน
วิศวกรรมชีวการแพทย คณะแพทยศาสตร (โรงพยาบาลสงขลานครินทร ศูนยบริการผูพิการแบบ
เบ็ดเสร็จ) คณะทันตแพทยศาสตร (โรงพยาบาลทันตกรรม ฝายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต) คณะ
เภสัชศาสตร (ศูนยสมุนไพรทักษิณ ศูนยปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน) คณะพยาบาลศาสตร (ฝายพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนยสง เสริมสุขภาพและฟนฟูสภาพ
ผูสูงอายุ ศูนยวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข) ผลงานบริการวิชาการที่สําคัญในรอบป
2547-2548 ไดแก การจัดตั้งโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ การปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยสูก าร
บริการวิชาการในดานตางๆ ไดแก การเปนศูนยกลางยางพาราโลก การชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ
การชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในภาคใต การจํากัดการใชสารอันตราย สถานการณภาคใต การเปน
รายงานประจําป 2547-2548 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ศูนยกลางในการใหบริการสารสนเทศ การเรียนรูตลอดชีวิต การจัดทํา Software ใหกับหนวยงาน
ภายนอก คายภาษาอังกฤษ และการดําเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ
ดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการจัดตัง้ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวฒ
ั นา พิพธิ ภัณฑคติชนวิทยา พิพธิ ภัณฑ
พระเทพญาณโมลี และจัดตั้งศูนยสง เสริมศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการศึกษา คนควา วิจยั
สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรมในทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา
นอกจากนีย้ ังดําเนิน
กิจกรรมการทํานุบาํ รุงวัฒนธรรม ผานทางกลไกของคณะ/หนวยงานตางๆ และผานทางสโมสร
นักศึกษาหรือจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก กิจกรรมที่สาํ คัญ ไดแก จัดทําบทความวิชาการ
ทางดานทํานุบํารุงวัฒนธรรมตีพมิ พในวารสารและสิง่ พิมพตางๆ โครงการสอนและถายทอดความรู
เชน การสอนนาฏศิลป ดนตรีไทย ศิลปะการแสดงตางๆ การจัดนิทรรศการรวมสมัยและงานสงเสริม
กิจกรรมวัฒนธรรมในระยะยาว เชน โครงการหนังตะลุงสัญจร การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
นอกจากนีย้ งั มีงานศึกษาวิจยั ดานวัฒนธรรมทัง้ ที่แลวเสร็จและกําลังดําเนินการ
โดยเปนงาน
ศึกษาวิจัยเกีย่ วกับผาทอ การพัฒนาอาชีพตามภูมิปญญาพืน้ บาน และการศึกษาทางประวัติศาสตร
สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนภาคใต
ดานวิเทศสัมพันธ
มหาวิทยาลัยไดกําหนดทิศทางดานวิเทศสัมพันธ ใน 3 ประเด็น คือ 1) เสริมสรางให
นักศึกษาและบุคลากรมีโลกทัศนกวางไกล มีศักยภาพและความพรอม ในการแขงขันกับประชาคมโลก
2) สรางความเปนเครือขายของมหาวิทยาลัยและสถาบันทางวิชาการ 3) พัฒนาการศึกษา การวิจยั
และบริการวิชาการ ใหเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยและเครือขายวิชาการระดับนานาชาติ เปาหมาย
การดําเนินงานใหมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งในป 2547-2548 มหาวิทยาลัยไดลงนามใน
ขอตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในตางประเทศ จํานวน 124 แหง ใน 24 ประเทศ โดย
เพิม่ ขึ้นจากในชวงป 2545-2546 จํานวน 16 ฉบับ ขอตกลงที่ไดลงนามทัง้ หมดนี้อยูในขั้น Active
ประมาณ 75% โครงการความรวมมือทีส่ ําคัญ ไดแก โครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
ระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกับมหาวิทยาลัย/หนวยงานในตางประเทศ การจัดหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันตางประเทศ มีนักศึกษาตางชาติมาศึกษา/ทําวิจัยที่มหาวิทยาลัยในรูปแบบ
ของโครงการปริญญาเอกรวม โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันตางประเทศ เชน
โครงการคายภาษาอังกฤษ โครงการจัดประชุม IMT-GT UNINET Board of Directors Meeting
โครงการอบรมธุรกิจระหวางประเทศ โครงการใหความชวยเหลือแกตา งประเทศ ในเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอน และการสนับสนุนทุนการศึกษาในแถบประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รายงานประจําป 2547-2548 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

-5-

