
วาระสืบเนื่อง การกําหนดโครงสรางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2559) 

ความเปนมา 
1. ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2560

เม่ือวันท่ี 4 กรกฏาคม 2560 ไดพิจารณาเรื่อง การกําหนดโครงสรางภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึง
ในครั้งนั้น ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยใหนําขอเสนอแนะจากท่ีประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแกไข และใน
สวนของโครงสรางสวนงานสนับสนุน ใหนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น 

2. มหาวิทยาลัยไดประมวลแนวคิดในการกําหนดโครงสรางฯ และนําเขาหารือรวมกับทาน
นายกสภามหาวิทยาลัย 2 ครั้ง (เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2560 และเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2560) และได
ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางตามขอเสนอแนะ พรอมท้ังไดจัดทํารายละเอียดโครงสรางเพ่ิมเติมในสวนงาน
สนับสนุนแลวเสร็จเปนท่ีเรียบรอย ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ ดังนี้ 

(1) เอกสารขอสรุปเชิงหลักการในการกําหนดโครงสรางมหาวิทยาลัย 
(2) เอกสารหมายเลข 1 ราง ประกาศฯ เรื่อง วิทยาเขตและสวนงานของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร พ.ศ. .... 
 (3) เอกสารหมายเลข 2 เอกสารเปรียบเทียบโครงสรางสวนงานตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 กับ พ.ศ.2559 
(4) เอกสารหมายเลข 3 ราง ประกาศฯ เรื่อง การแบงโครงสรางภายในสวนงานของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. .... 
 (5) เอกสารหมายเลข 4 เอกสารเปรียบเทียบการแบงโครงสรางภายในสวนงานตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 กับ พ.ศ.2559 

ประเด็นท่ีนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
1) การกําหนดโครงสรางสวนงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2) การแบงโครงสรางภายในสวนงานตาง ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
ขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 8/2560 มีประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 

ก.บ.ม. ครั้งท่ี 8/2560 ก.บ.ม. ครั้งท่ี 1/2561 หมายเหต ุ
การจําแนกประเภทของสวนงาน 
เปน 3 ประเภท 

การจําแนกประเภทของสวนงาน 
เปน 4 ประเภท 

- เพ่ิมสวนงานอํานวยการและสนับสนุนภารกิจ
มหาวิทยาลัย 
- ปรับ สํานัก/บัณฑิตวิทยาลัย เปนสวนงาน
อํานวยการและสนับสนุนภารกิจ ฯ 
- ปรับ สถาบัน เปนสวนงานวิชาการ 

- เพ่ิมสวนงาน “สํานักบริหารการเงิน
และสินทรัพย” 

- เพ่ือขับเคลื่อนบทบาทการกํากับ จัดหารายได
และบริหารสินทรัพย ตาง ๆ 

- ปรับเปลี่ยนช่ือ สาขาวิชาตาง ๆ 
(โครงสรางภายในคณะ) 

- ตามท่ีคณะขอแกไข โดยไมกระทบกับหลักการ
แบงโครงสรางภายในฯ ท่ีกําหนดไวเดิม 

วาระที� 3.1



 
 

เอกสารขอสรุปเชิงหลักการในการกําหนดโครงสรางมหาวิทยาลัย 
 
 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดปรับการจดัระบบและกําหนดโครงสรางของมหาวิทยาลัยใหม มี
สาระสําคัญและกรอบความคิดในการจัดระบบโครงสรางเปนดังนี้ 
 

สวนที่ ๑ ขอกําหนดสําคัญ 
 
 ขอกําหนดสําคัญในการจัดระบบและกําหนดโครงสรางของมหาวิทยาลัย อางอิงตามมาตรา ๙ 
และมาตรา ๑๐ ของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.๒๕๕๙ ท่ีไดระบุไวดังนี้ 
 “ มาตรา ๙  มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังตอไปนี้ (๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                 
(๒) สํานักงานอธิการบดี (๓) สํานักงานวิทยาเขต (๔) คณะ (๕) วิทยาลัย (๖) สถาบัน (๗) สํานัก 
 มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ วิทยาลัย สถาบัน
หรือสํานัก เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ อีกได 
 มาตรา ๑๐  การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ ใหทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมสวนงานใหกําหนด
ฐานะและภาระหนาท่ีของสวนงานนั้นดวย 
 การจัดตั้ง การรวม การแบง หรือการยุบเลิกหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา ๙ ให
ทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย ” 
 

สวนที่ ๒ กรอบหลักการของโครงสรางสวนงาน 

๒.๑ หลักคิดในการกําหนดประเภทของโครงสรางสวนงาน   ประเภทของโครงสรางสวนงานตาม พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.๒๕๕๙ ให จําแนกเปน ๔ ประเภท ดังนี้ 

๒.๑.๑  สวนงานนโยบายและบริหาร  มีภารหนาท่ีในการวางระบบบริหารจัดการงานสวนกลางท่ีเปน
ท้ังระดับนโยบายท่ีเชื่อมโยงกับสภามหาวิทยาลัย ระดบับริหารกลางโดยภาพรวมมหาวิทยาลัย และระดับการ
บริหารและปฏิบัติการวิทยาเขต ประกอบดวย  

(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนโครงสรางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยระดับ
นโยบาย มีภาระหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานและกิจการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
ของสภามหาวิทยาลัย และภาระหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

(๒) สํานักงานอธิการบดี เปนโครงสรางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมีภาระหนาท่ี
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และภาระหนาท่ี
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓) สํานักงานวิทยาเขต ๕ วิทยาเขต เปนโครงสรางในการบริหารและพัฒนาระดับวิทยาเขต
ตาง ๆ ท้ัง ๕ แหง มีภาระหนาท่ีสนับสนุนการบริหารและดําเนินงานของวิทยาเขตแตละแหง และมี
ภาระหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 



 
 

๒.๑.๒  สวนงานวิชาการ  มีภาระหนาท่ีในการผลิตบัณฑิต บริหารและพัฒนาวิชาการ การวิจัย และ
การบริการวิชาการ ประกอบดวย 

(๑) คณะ เปนสวนงานท่ีประสาทปริญญา มีภาระหนาท่ีในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการท่ีเก่ียวของในศาสตรนั้น ๆ  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภาระหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

(๒) วิทยาลัย เปนสวนงานท่ีประสาทปริญญามีภาระหนาท่ีในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความ
เปนสหวิทยาการ จัดการศึกษาศาสตรเชิงบูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และภาระหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓) สถาบัน มีภาระหนาท่ีวิจัย บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาความยั่งยืน ขับเคลื่อนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ี และภาระหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๑.๓  สวนงานอํานวยการและสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย มีภาระหนาท่ีในการสนับสนุนการ
บริหารของอธิการบดีในการวางระบบขับเคลื่อนการพัฒนาแตละภารกิจ และกรอบงานท่ีเก่ียวของตามทักษะ
ความชํานาญเฉพาะดาน ประกอบดวย สํานัก และหรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน (ถามี) ท้ังนี้อาจทําหนาท่ี
ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ และภาระหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๑.๔  สวนงานภารกิจเฉพาะ  มีภาระหนาท่ี ดําเนินงานตามกิจการท่ีจําเพาะเจาะจงในแตละเรื่องท่ี
เก่ียวของหรือสอดคลองกับบริบทของสวนงาน ประกอบดวย สวนงานท่ีเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ วิทยาลัย สํานัก และสถาบัน  
 
 


