
วาระที่ ..... 

การกําหนดโครงสรางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดปรับระบบการดําเนินงานไปสูรูปแบบการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงไดมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดปรับการจัดระบบและกําหนดโครงสรางของมหาวิทยาลัย
ใหม มีสาระสําคัญและกรอบความคิดในการจัดระบบโครงสรางเปนดังนี้ 

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 
ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย ” 

โดยรายละเอียดการดําเนินการกําหนดโครงสรางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย จะประกอบดวย 
๒ สวนสําคัญโดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑) การกําหนดโครงสรางสวนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ตามมาตรา ๙) 
๒) การแบงโครงสรางภายในสวนงาน (ตามมาตรา ๑๐) 

สวนที่ ๒ กรอบหลักการของโครงสรางสวนงาน 

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

๒.๑.๑  สวนงานนโยบายและบริหาร 

สวนงานนโยบายและบริหาร มีภาระหนาท่ีในการวางระบบบริหารจัดการงานสวนกลางท่ีเปน
ท้ังระดับนโยบายท่ีเชื่อมโยงกับสภามหาวิทยาลัย ระดบับริหารกลางโดยภาพรวมมหาวิทยาลัย และระดับการ
บริหารและปฏิบัติการวิทยาเขต ประกอบดวย  

5.2



๒ 
 

(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนโครงสรางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยระดับ
นโยบาย มีภาระหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานและกิจการของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
ของสภามหาวิทยาลัย และภาระหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

(๒) สํานักงานอธิการบดี เปนโครงสรางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย มีภาระหนาท่ี
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และภาระหนาท่ี
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓) สํานักงานวิทยาเขต ๕ วิทยาเขต เปนโครงสรางในการบริหารและพัฒนาระดับวิทยาเขต
ตาง ๆ ท้ัง ๕ แหง มีภาระหนาท่ีสนับสนุนการบริหารและดําเนินงานของวิทยาเขตแตละแหง และภาระหนาท่ี
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๑.๒  สวนงานวิชาการ   
 สวนงานวิชาการ มีภาระหนาท่ีในการผลิตบัณฑิต บริหารและพัฒนาวิชาการ การวิจัย และ

การบริการวิชาการ ประกอบดวย 
(๑) คณะ เปนสวนงานท่ีประสาทปริญญา มีภาระหนาท่ีในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

บริการวิชาการท่ีเก่ียวของในศาสตรนั้น ๆ  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภาระหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

(๒) วิทยาลัย เปนสวนงานท่ีประสาทปริญญา มีภาระหนาท่ีในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความ
เปนสหวิทยาการ จัดการศึกษาศาสตรเชิงบูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และภาระหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓) สถาบัน มีภาระหนาท่ีวิจัย บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาความยั่งยืน ขับเคลื่อนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ี และภาระหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๑.๓  สวนงานอํานวยการและสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย  
 สวนงานอํานวยการและสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย มีภาระหนาท่ีในการสนับสนุนการ

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

๒.๑.๔  สวนงานภารกิจเฉพาะ   
 สวนงานภารกิจเฉพาะ  มีภาระหนาท่ี ดําเนินงานตามกิจการท่ีจําเพาะเจาะจงในแตละเรื่องท่ี

เก่ียวของหรือสอดคลองกับบริบทของสวนงาน ประกอบดวย สวนงานท่ีเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ วิทยาลัย สํานัก และสถาบัน  

 

ท้ังนี้ สถาบัน สํานัก หรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ถือเปนสวนงานท่ีไมประสาทปริญญา แต
จะสามารถสนับสนุนการจัดเรียนการสอน มีการทําวิจัยและประสานงานการวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาและ
บูรณาการระหวางสาขาวิชา เปนกลไกในการบุกเบิกวิชาการในมิติท่ีเปนความชํานาญของสวนงาน รวมท้ัง
เปนแหลงสรางสมและบริการความรู ขอมูล และการพัฒนาบุคลากร ได 
 
 
 



๓ 
 

๒.๒ วางระบบโครงสรางสวนงานในการบริหารงานสวนกลาง ; (สนับสนุนผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย) 
 มหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการกําหนดใหมีการบริหารงานสวนกลาง โดยกําหนดสวนงานท่ี
รับผิดชอบในแตละภารกิจดังนี้ 
 - โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัย ; การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ในภาพรวม
ท่ัวไปจะใชสํานักงานอธิการบดีเปนแกนหลัก โดยจะเชื่อมโยงเชิงนโยบายกับ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
และเชื่อมโยงระดับปฏิบัติการกับสํานักงานวิทยาเขตตาง ๆ  
 - โครงสรางการบริหารตามภารกิจและสนับสนุนกลาง ; จําแนกแตละภารกิจและหนาท่ี
งานไดดังนี้ 
 ๑) การบริหารระบบการจัดการศึกษา คือ สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู (สวน
งานจัดตั้งใหม ใชฐานจากเนื้องานเดิมของฝายวิชาการของมหาวิทยาลัย ) 
 ๒)  การบริหารระบบงานการวิจัย คือ สํานักพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม (เปนสวนงาน
เดิมคือ สํานักวิจัยและพัฒนา มีการปรับเปลี่ยนชื่อสวนงานเพ่ือใหครอบคลุมภารกิจใหมกวางขวางมากข้ึน) 
 ๓) การบริหารระบบบริการวิชาการ คือ สํานักบริการวิชาการ (เปนการยกระดับและปรับ
บทบาทศูนยบริการวิชาการเดิม) พรอมท้ังปรับแนวคิดใหมีโครงสรางเชื่อมโยงการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการอยูในทุกวิทยาเขต 
 ท้ังนี้ ในสวนของการภารกิจการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ; แนวคิดการกํากับและการ
สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสวนกลาง ใหดําเนินการเปนรูปของคณะกรรมการรวมฯ ของทุกภาค
สวนในมหาวิทยาลัย และการดําเนินกิจกรรมจะมีโครงสรางปฏิบัติงานในระดับวิทยาเขตอยูแลว 
 

สวนที่ ๓ ข้ันตอนที่ไดดําเนินการผานมา 

 ๑) มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่อง การกําหนดโครงสรางภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๔ กรกฏาคม 
๒๕๖๐ ไดพิจารณา ซ่ึงในครั้งนั้น ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยใหนําขอเสนอแนะจากท่ีประชุมไปพิจารณา
ปรับปรุงแกไข และในสวนของโครงสรางสวนงานสนับสนุน ใหนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
 ๒) มหาวิทยาลัยไดประมวลแนวคิดในการกําหนดโครงสรางฯ และนําเขาหารือรวมกับทาน
นายกสภามหาวิทยาลัย ๒ ครั้ง (เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ และเม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) ไดรับ
ขอเสนอแนะเชิงแนวคิดและหลักการ พรอมท้ังไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางตามขอเสนอแนะ นําเสนอ
ผานท่ีประชุมทีมบริหาร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพ่ือใหไดแนว
ทางการดําเนินงานในรูปแบบโครงสรางใหมรวมกัน 
 ๓) มหาวิทยาลัยไดจัดทํารายละเอียดการกําหนดโครงสรางภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
แลวเสร็จเปนท่ีเรียบรอย และไดเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) อีกครั้งหนึ่ง 
เม่ือการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ท่ีผานมา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ 
การประชุมดังนี้ 
  (๑) เอกสารหมายเลข ๑ ราง ประกาศฯ เรื่อง วิทยาเขตและสวนงานของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครนิทร พ.ศ. .... 
  (๒) เอกสารหมายเลข ๒ เอกสารเปรียบเทียบโครงสรางสวนงานตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ๒๕๒๒ กับ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๔ 
 

  (๓) เอกสารหมายเลข ๓ ราง ประกาศฯ เรื่อง การแบงโครงสรางภายในสวนงานของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. .... 
  (๔) เอกสารหมายเลข ๔ เอกสารเปรียบเทียบการแบงโครงสรางภายในสวนงานตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ๒๕๒๒ กับ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  (๕) เอกสารหมายเลข ๕ ขอมูลการดําเนินการปรับบทบาทของโครงสรางสวนงานตาง ๆ 
ในชวงท่ีผานมา  
 

ประเด็นที่เสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
๑. การกําหนดโครงสรางสวนงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
๒. การแบงโครงสรางภายในสวนงานตาง ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

  

 
 

กองแผนงาน 
มกราคม  ๒๕๖๑ 

 



ผังภาพแสดงสวนงานจําแนกตามลักษณะประเภทสวนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
(โครงสรางตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร พ.ศ.2559) 

 

 




