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ภารกิจการพัฒนาประเทศด้วยการบริหารงานวิชาการแบบคลัสเตอร์ 

ความเป็นมา 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อระดมความ

คิดเห็นในการบริหารหลักสูตรและการวิจัยแบบคลสัเตอร์ เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดน่าน นัน้ เพื่อให้การ
บริหารจัดการในการเปิดสอนหลักสูตรและการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนมีการรวมกลุ่มหลักสูตรและการวิจัยที่ใกล้เคียงกัน มีลักษณะเหมือนกัน 
เก่ียวข้องกันหรือส่งเสริมกันให้เป็นหลักสูตรบูรณาการภายใต้หลักสูตรเดียวกัน จึงก าหนดนโยบายและแนวทางการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจยัแบบคลสัเตอร์  

ขั้นตอนที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 
1. ผ่านความเห็นชอบจากทีป่ระชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 62 (10/2560)  เมื่อวันที่    

19 กันยายน 2560 
2. ผ่านความเห็นชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 13 /2560

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
3. ผ่านความเห็นชอบจากทีป่ระชุมคณะท างานกลัน่กรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ  และประกาศของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 

ประเด็นเสนอพิจารณา 
1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ือง นโยบายและแนวทางการบูรณาการ

จัดการเรียนการสอนและการวิจยัแบบคลสัเตอร์ (เอกสารหมายเลข 1) 
2. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสัง่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางและคณะท างาน

บูรณาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยแบบคลัสเตอร์ (เอกสารหมายเลข 2) 
3. ให้ความเห็นชอบในหลักการ ดังนี้

3.1 คลัสเตอร์น าร่อง Digital Innovation 
3.2 การจัดตั้งกองทุนคลัสเตอร ์
3.3 การบริหารบุคลากรแบบ Multi-appointment 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย/ม.ค.61 

      วาระที�  4.1 
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เอกสารหมายเลข 1 
 (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  นโยบายและแนวทางการบูรณาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยแบบคลัสเตอร์  

---------------------------------- 
 
 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่.........................เมื่อวันที่.............................  เห็นชอบ
ให้การบริหารหลักสูตรและการวิจัยของมหาวิทยาลยัมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของกลุ่มสาขาวชิาในรปูแบบคลัสเตอร์  
เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีกลไกการท างานในเชิงรุกและน าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 แห่ง
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 จึงก าหนดนโยบายและแนวทางการบรูณาการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยแบบคลัสเตอร์ ดังนี้ 
 1. แนวทางการบูรณาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยแบบคลัสเตอร์สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา
และวิจัยของมหาวิทยาลัยและยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยพิจารณาตามความต้องการของตลาด  
 2. การบูรณาการหลักสูตรระหว่างศาสตร์ภายใต้หลักการบูรณาการหลายศาสตร์ 1 หลักสูตร                                      
 3. การบูรณาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคณะ มหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง 
 4. จัดกลุ่มหลักสูตรและการวิจัยของมหาวิทยาลัย  เป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการกลาง
บูรณาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยแบบคลัสเตอร์ ก ากับดูแลการด าเนินงานของหลักสูตรและการวิจัยแบบคลัสเตอร์ 
 5. คณะและสถาบันในคลัสเตอร์ก าหนดทิศทางศาสตร์แห่งอนาคตร่วมกันโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 6. ก าหนดให้มีความร่วมมือทั้งในเชิงวิชาการ การบริหาร และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
  7. การจัดสรรผลประโยชน์เป็นไปตามสัดส่วนภาระงานความรับผิดชอบ 

 
   จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
   
  

  ประกาศ  ณ วันที่                        
 
  สั่ง ณ วันที ่
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์   ลิ่มสกุล) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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เอกสารหมายเลข 2 
(ร่าง) 

คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางและคณะทํางานบูรณาการจัดการเรียนการสอนและการวิจยัแบบคลัสเตอร์  

------------------------------------------------- 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศให้มีนโยบายและแนวทางการบูรณาการจัดการเรียนการสอนและ  
การวิจัยแบบคลัสเตอร์ นั้น  เพื่อให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 23 (18) แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  และโดยมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ที่.....................เม่ือวันที.่............................  จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการกลางและคณะท างานบูรณา
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยแบบคลัสเตอร์ ดังนี ้
 คณะกรรมการกลางบูรณาการจดัการเรียนการสอนและการวิจยัแบบคลัสเตอร ์ 

1. อธิการบด ี ประธาน  
2. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศกึษา กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการทุกวิทยาเขต กรรมการ 
4. คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
6. ประธานคณะท างานบูรณาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย กรรมการ 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. ประธานคณะท างานบูรณาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย กรรมการ 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
8. ประธานคณะท างานบูรณาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย กรรมการ 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9. หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย เลขานุการคนที่ 1 
10. หัวหน้าส านักงานส านกัวิจัยและพัฒนา เลขานุการคนที่ 2 
11. ผู้อ านวยการกองบรกิารการศกึษา เลขานุการคนที่ 3 

  ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่มีศักยภาพในการ 
ขับเคลื่อนการบูรณาการหลักสูตรทุกระดับการศกึษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
จากคณะท างานบูรณาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบคุคลใดบุคคลหนึง่เพือ่
กระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 คณะทํางานบูรณาการจัดการเรยีนการสอนและการวิจัย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. คณบดีที่ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มสาขาวิชา ประธาน*  
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   คณะท างาน 
3. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ   คณะท างาน 
4. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร   คณะท างาน 
5. คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะท างาน 
6. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม   คณะท างาน 
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะท างาน 
8. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   คณะท างาน 

* ให้คณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาเลือกประธานกันเองอีกครัง้หนึ่ง 
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9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะท างาน 
10. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะท างาน 
11. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะท างาน 
12. คณบดวีิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์ คณะท างาน 
13. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ คณะท างาน 
14. ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะท างาน 
15. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะท างาน 
16. รองผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะท างาน 
17. ผู้แทนสายสนับสนุนจากบณัฑิตวทิยาลัย เลขานุการคนที่ 1 
18. ผู้แทนสายสนับสนุนจากส านักวิจัยและพัฒนา เลขานุการคนที่ 2 
19. ผู้แทนสายสนับสนุนจากกองบรกิารการศึกษา เลขานุการคนที่ 3 

 คณะทํางานบูรณาการจัดการเรยีนการสอนและการวิจัย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1. คณบดีที่ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มสาขาวิชา ประธาน*  
2. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์ ประธาน*  
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร ์ คณะท างาน 
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   คณะท างาน 
5. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   คณะท างาน 
6. คณบดีคณะการแพทยแ์ผนไทย   คณะท างาน 
7. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณะท างาน 
8. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะท างาน 
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   คณะท างาน 
10. ผู้อ านวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้     คณะท างาน 
11. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    คณะท างาน 
12. รองผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะท างาน 
13. ผู้แทนสายสนับสนุนจากบณัฑิตวทิยาลัย เลขานุการคนที่ 1 
14. ผู้แทนสายสนับสนุนจากส านักวิจัยและพัฒนา เลขานุการคนที่ 2 
15. ผู้แทนสายสนับสนุนจากกองบรกิารการศึกษา เลขานุการคนที่ 3 

 คณะทํางานบูรณาการจัดการเรยีนการสอนและการวิจัย กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. คณบดีที่ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มสาขาวิชา ประธาน*  
2. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   คณะท างาน 
3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์   คณะท างาน 
4. คณบดีคณะศิลปศาสตร ์ คณะท างาน 
5. คณบดีคณะนิติศาสตร ์ คณะท างาน 
6. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์   คณะท างาน 
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะท างาน 
8. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์ คณะท างาน 
9. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณะท างาน 

* ให้คณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาเลือกประธานกันเองอีกครัง้หนึ่ง 
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10. คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร คณะท างาน 
11. คณบดีคณะการบรกิารและการทอ่งเที่ยว คณะท างาน 
12. คณบดีคณะวเิทศศึกษา คณะท างาน 
13. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะท างาน 
14. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะท างาน 
15. ผู้อ านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะท างาน 
16. ผู้อ านวยการสถาบันสนัติศึกษา คณะท างาน 
17. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คณะท างาน 
18. รองผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะท างาน                            
19. ผู้แทนสายสนับสนุนจากบณัฑิตวทิยาลัย เลขานุการคนที่ 1 
20. ผู้แทนสายสนับสนุนจากส านักวิจัยและพัฒนา เลขานุการคนที่ 2 
21. ผู้แทนสายสนับสนุนจากกองบรกิารการศึกษา เลขานุการคนที่ 3 
 โดยประธานคณะท างาน มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 2 ปี 

 ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทหน้าทีใ่นการศึกษารายละเอียด และรวบรวมขอ้มูลหลักสูตรทกุระดับการศึกษาและ 
การวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศกึษาวเิคราะห์ และบูรณาการ โดยพิจารณาจากแนวโน้มการจัดการศกึษา กรอบ
แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 ปี 

 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป  
  
  สั่ง ณ วันที่  
 
 
         (ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
 
 

 
 


