
เรื่อง การเสนอขอจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขยายงานการจัดการศึกษาไปยังพ้ืนที่ภาคใต้

ตอนบนตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา เนื่องจากเล็งเห็นว่าภูมิภาคส่วนน้ี มีความอุดม

สมบูรณ์  มีความหลากหลายทางธรรมชาติหลายๆ ด้าน ทั้งทางด้านพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ํามัน 

ยางพารา ในขณะเดียวกันก็เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําเชิงพาณิชย์ โดยกําหนดให้

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการขยายกิจกรรมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ปัจจุบันบริบทของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะเน้นการพัฒนาศาสตร์วิชาการ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 16 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 หลักสูตร ภายใต้การจัด 

การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาการจัดการ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็น

โอกาสสําคัญที่จะพัฒนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สู่การเป็น Education Hub โดยการจัดตั้งวิทยาลัย

นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยขับเคล่ือนสําคัญ เพ่ือมุ่ง

ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ 

สาระสําคัญของโครงการ  

1. การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

สุราษฎร์ธานี มีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และความชํานาญในสาขาวิชาที่เปิด

สอน มีสมรรถนะสากลในด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบอาชีพในตลาดงานสากล อีกทั้งมี

ความสามารถในการแสวงหาความรู้ทั้งด้านวิชาการ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือให้มีความเข้าใจ

เกี่ยวกับประชาคมโลก สามารถดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม 

จริยธรรม เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม ประเทศชาติและโลก นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในด้านต่างๆ 

เช่น ด้านความเป็นนานาชาติ เน้นการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ด้วยการสนับสนุนการ

ดําเนินโครงการ/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน เป็นศูนย์กลางการสอน

ภาษาไทยและไทยศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ และเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือทาง

วิชาการและการจัดทําหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ด้านการวิจัย มี

วาระที่…….. 5.8
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กรอบการดําเนินงานวิจัยในลักษณะต่างๆ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยใช้

ศักยภาพของวิทยาลัยฯ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัยทุกระดับให้มีศักยภาพสูง

รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย พัฒนาระบบงานและระบบสนับสนุนงานวิจัย ให้รองรับและ

ขับเคล่ือนการดําเนินงานวิจัยของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์

ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ และพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการที่ผสมผสานองค์ความรู้ทาง

วิชาการ ด้านบริการวิชาการ เป็นการให้บริการวิชาการด้านภาษา ทั้งในรูปแบบของการจัดอบรม 

และการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางภาษา

ให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านการพัฒนาบุคลากร มีเป้าหมายในการสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองทางวิชาการ/ วิชาชีพ ทั้งในรูปแบบของการ

อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ  เพ่ือให้สามารถนําความรู้ ความเช่ียวชาญมาประยุกต์ใช้ ใน

การดําเนินงาน รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี และด้านการ

ดําเนินงานทั่วไป มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่สามารถเล้ียงตัวเองได้ ภายใต้การสนับสนุนการ

บริหารในรูปแบบการบริหารแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ จากหน่วยงานสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

2. แนวคิดในการเปิดหลักสูตร  และจํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรของ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีแนวคิด

ในการเปิดหลักสูตรจํานวน 4 หลักสูตรในปีการศึกษา 2560 – 2565 ประกอบด้วยหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา การส่ือสารและธุรกิจ, หลักสูตร B.A. (English for Business 

Communication), หลักสูตร B.A. (Chinese for Business Communication and Tourism และหลักสูตร 

B.Eng. (Engineering Business)  

3. ด้านการบริหารองค์กร การแบ่งโครงสร้างภายในวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี แบ่งเป็น 2 ฝ่าย ประกอบด้วย 1) ฝ่ายวิชาการ 

และ 2) ฝ่ายบริการด้านภาษา รายละเอียดปรากฎดังเอกสารโครงการฯ หน้า 6 - 8 

4. ด้ านความพ ร้อมของสถาน ท่ีและครุภัณฑ์  วิ ทยา ลัยนานาชา ติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ ณ อาคารบริการ

วิชาการกลางและอาคารเรียนรวม สําหรับการจัดการเรียนสอน และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับ

มอบหมายประกอบด้วย ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

สํานักงานวิทยาลัยฯ ห้องพักอาจารย์ และห้องประชุม โดยจะขยายสู่อาคารศูนย์การเรียนรู้ ซ่ึงอยู่

ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในป ี2563 
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5. ด้านอัตรากําลัง การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นการถ่ายโอนอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาการจัดการ จํานวน 21 อัตรา (ภาษาอังกฤษ 16 อัตรา ภาษาจีน 3 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา) 

ซ่ึงปัจจุบันมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา  

การส่ือสาร และธุรกิจ รายวิชาศึกษาทั่วไปทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตรในวิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี และรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชาให้กับหลักสูตรนานาชาติในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

แยกเป็นอาจารย์ที่ มี คุณวุฒิปริญญาเอก และอยู่ระหว่างการศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก จํานวน 4 คน อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 14 คน อาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรี 

จํานวน 2 คน และอยู่ระหว่างการสรรหา 1 คน  

6. ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีเครือข่ายความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาช้ันนําในประเทศต่าง ๆ ที่มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาอันจะช่วยหนุนเสริม

ศักยภาพทางวิชาการซ่ึงกันและกัน ทั้งทางด้านภาษา การจัดการ และวิศวกรรม อีกทั้ง ยังมีการ 

ลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือเพ่ือดําเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ทั้งการจัดทําหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปล่ียนนักศึกษา และบุคลากร โดยมีรายละเอียด

ปรากฎดังเอกสารโครงการฯ หน้า 8 

7. ด้านงบประมาณ  โครงการจัดตั้ ง วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้กําหนดแผนขออนุมัติยืมเงินจากมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 

40,000,000 บาท (ส่ีสิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์สําหรับจัดการเรียน การสอน 

การปรับปรุงอาคารสถานที่ การจ้างอาจารย์ใหม่ และการดําเนินการอ่ืน ๆ ที่มีความจําเป็น และได้

กําหนดแผนการชดใช้เงินยืมในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีเป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 – 2573 (ปีละ 4,000,000 บาท) 

 

แนวคิดเชิงนโยบาย 

1. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 353(9/2556) เมื่อวันที่ 21 

ธันวาคม 2556 ได้พิจารณาเรื่อง การเสนอขอจัดตั้ ง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ และได้เสนอความคิดเห็นในประเด็นการเปิดสอนหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ในต่างประเทศ ควรระมัดระวังด้านคุณภาพการศึกษาเพราะในปัจจุบันสถาบันการศึกษา  

ในต่างประเทศหลายแห่งจัดการศึกษาในเชิงพาณิชย์มากกว่าเน้นคุณภาพ และการจัดตั้งวิทยาลัย

นานาชาติของ ม.อ. ควรจะเปิดสอนในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง เช่น สาขาวิชาที่
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ได้รับคะแนนผลการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ในระดับสูง เป็นต้น และต้องเน้นคุณภาพทาง

วิชาการเป็นสําคัญ 

2. การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี เป็นการปรับระบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทางด้านภาษา 

ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จากเดิมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ มาเป็นภารกิจของวิทยาลัยนานาชาติฯ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ศึกษาทั่วไปทุกรายวิชาให้กับหลักสูตรนานาชาติของทุกคณะ ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รวมถึง 

การเปิดหลักสูตรนานาชาติที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

3. แนวคิดหลักในการปรับโครงสร้างของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คือ การจัดกลุ่ม

ของศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันไว้ในคณะเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและพัฒนาสู่จุดเน้น

ทางวิชาการของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงานสนับสนุน โดยกําหนดให้มีโครงสร้าง 

การบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ คณบดีในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็น Academic 

Dean สามารถทุ่มเทความรู้ความสามารถและเวลาในการบริหารวิชาการ ลดภารกิจในงานบริหาร 

เพื่อนําคณะและวิทยาเขตฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นาํทางวิชาการ 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 พิจารณาการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี เป็นส่วนงานวิชาการประเภทวิทยาลัย ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยให้มีการกําหนด

ขนาดของหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  เห็นควรให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก 

1. ภาระงานที่วิทยาลัยนานาชาติฯ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ศึกษาทั่วไปทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตรในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และรายวิชาศึกษา

ทั่วไปทุกรายวิชาให้กับหลักสูตรนานาชาติในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นไปตามแนวคิดของ

มหาวิทยาลัยในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

2. การโอนย้ายบุคลากรสายวิชาการ  จํานวน  21 อัตรา  จากสาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติฯ ไม่กระทบ

กับการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการในภาพรวม แต่อาจจะทําให้ขนาดของ

องค์กรเล็กลง 
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สาขาวิชา 

ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

(คน) 

สาขาวิชาการจัดการ 15 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 6 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 20 + 1 อัตราว่าง 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 9 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ 9 

รวม 60 

 

3. มหาวิทยาลัยได้พิจารณากําหนดรูปแบบให้ส่วนงานวิชาการ ซ่ึงประกอบด้วย 

คณะและวิทยาลัย ให้มีการกําหนดโครงสร้างภายในคณะ/ วิทยาลัยเป็น “สาขาวิชา” เพ่ือให้เกิด

การบูรณาการงานร่วมกัน โดยให้ลดภาระงานในการบริหารงานท่ัวไปต่าง ๆ อาทิ งานเชิงธุรการ 

เอกสาร การเงินและพัสดุ ให้พยายามรวมศูนย์สํานักงานคณะ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการบริหาร

แบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ คณบดีในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็น Academic Dean) และให้

สาขาวิชาทําหน้าที่บริหารวิชาการเป็นหลักทั้งบริหารรายวิชา/หลักสูตร การพัฒนาจุดเน้นสู่การ

ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ งานวิจัยและการบริหารและพัฒนาอาจารย์ในการสร้างตําแหน่งทาง

วิชาการภายในสาขาวิชา เป็นต้น โดยในระยะแรกเริ่มให้อิงพ้ืนฐานการปรับเปล่ียนที่เน้นให้จํานวน

สาขาวิชาต้องไม่มากกว่าจํานวนภาควิชาเดิมเป็นเบื้องต้น และพัฒนาไปสู่การบูรณาการระหว่าง

ศาสตร์ ในระยะต่อ ๆ ไป 

ซ่ึงในประเด็นนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริการด้าน

ภาษา เมื่อมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วควรให้มีการพิจารณากําหนดโครงสร้างวิชาการภายใน

วิทยาลัย เป็น “สาขาวิชา” ที่มีการรวมศาสตร์/ หลักสูตรที่ใกล้เคียงกันเป็นสาขาวิชาเดียวกัน ส่วน

โครงสร้างอ่ืนภายในวิทยาลัยก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละวิทยาเขต 

4. ควรมีแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติระยะยาวในการเป็น

หน่วยงานที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนเป็นหลัก ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

5. สําหรับงบประมาณในการดําเนินการ จะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 

และการแยกหน่วยงานจะต้องไม่เป็นเงื่อนไขในการขอสนับสนุนอัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย 

6. ด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการกําหนดระบบโครงสร้างของวิทยาลัยและ

รูปแบบการบริหารเพ่ือให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ โดยมีแนวคิดในการบริหาร ให้
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วิทยาลัยสามารถบริหารในรูปแบบคลัสเตอร์ ซ่ึงอาจจะใช้โครงสร้างของวิทยาลัยนานาชาติเป็นตัว

รองรับ ในทํานองเดียวกับการจัดโครงสร ้างตามขนาดหน่วยงาน ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการ

กําหนดขนาดหน่วยงานที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 

ดังนั้นในเบื้องต้น การขอจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาจใช้รูปแบบโครงสร้างและรูปแบบการบริหารเดิมไปก่อน จนกว่า

มหาวิทยาลัยจะกําหนดรูปแบบการบริหารที่ชัดเจน 

 

 

 

กองแผนงาน 

                มีนาคม 2561 



1 
 

ขั้นตอนที่ดําเนินการมาแล้ว 

 

1. ที่ประชุมทีมบริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ได้

พิจารณาเรื่อง โครงการจัดตั้ง วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี แล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นโครงสร้างภายในไม่เทียบระดับ สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

 1) ควรมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติให้มีความ

ชัดเจน นอกจากนี้ควรมีความชัดเจนว่าวิทยาลัยนานาชาติมีความแตกต่างจากการเปิดสอนหลักสูตร

นานาชาติที่คณะต่าง ๆ ได้ดําเนินการอยู่แล้วอย่างไรบ้าง 

2) การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติจะต้องคํานึงถึงจํานวนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษา 

รวมถึงนักศึกษาต่างชาติ และหลักสูตรที่เปิดสอนควรสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของ

นักศึกษาต่างชาติได้ 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ รอง

อธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและ

บัณฑิตศึกษา รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี รองอธิการบดีวิทยา

เขตภูเก็ต รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง และคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย หารือเพ่ือระดมความคิดเห็นในการวางรูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติในแต่ละ

วิทยาเขต และกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน  

2. ที่ประชุมทีมบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 56(4/2560) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 

ไ ด้ พิจารณา เรื่ องการวางรู ปแบบการบริหารจั ดการ วิทยา ลัยนานาชา ติ  มหา วิทยา ลัย 

สงขลานครินทร์ แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการวางรูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัย

นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงแต่ละวิทยาเขตสามารถเปิดวิทยาลัยนานาชาติได้ 

โดยให้บริหารจัดการตามความเหมาะสมของแต่ละวิทยาเขตและจะต้องเสนอโครงสร้างให้ที่ประชุม 

ทีมบริหารพิจารณาก่อนจะดําเนินการ ทั้งน้ี ที่ประชุมได้มอบหมายให้กองแผนงานนําเสนอโครงการ

จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีให้ทีมบริหารพิจารณาอีก

ครั้งหนึ่ง และที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

1) การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ มหาวิทยาลัยควรจะ

กําหนดนโยบาย การบริหาร และทิศทางการดําเนินงานในอนาคตให้มีความชัดเจนมากข้ึน 

2) การกําหนดโครงสร้างของวิทยาลัยนานาชาติ ไม่ควรจะกําหนดแบบตายตัวมาก

นัก เนื่องจากแต่ละวิทยาเขตมีบริบท และรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ซ่ึงที่มหาวิทยาลัยจะ

เอกสารประกอบ 1 



2 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อทําหน้าที่ดูแลเรื่องของคุณภาพ และดูแลเรื่องการเช่ือมโยงกันระหว่าง

คณะและวิทยาเขตถือเป็นเรื่องที่ดี 

3) วิทยาลัยนานาชาติเป็นหน่วยงานจัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นแบบนานาชาติ มี
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ ควรจะมีการบริหารจัดการเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

3.1) ระยะต้น จัดตั้งหลักสูตรใหม่ที่เป็นนานาชาติ หรือหลักสูตรที่คณะ  

ไม่สามารถดําเนินการได้ และให้บริการวิชาการพ้ืนฐานสําหรับหลักสูตรของคณะที่มีการเรียน 

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

3.2) ระยะกลาง หากคณะ/หน่วยงานเริ่มเปิดหลักสูตรนานาชาติต้องบริหาร

จัดการไม่ให้หลักสูตรซํ้าซ้อนกัน 

3.3) ระยะยาว เป็นหน่วยงานที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนเป็นหลัก 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560เมื่อ

วันที่  1 สิ งหาคม  2560 ไ ด้ พิจารณาเรื่ องโครงการจัดตั้ ง วิทยาลัยนานาชาติ  มหา วิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี แล้ว ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1) เห็นชอบการจัดตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนงานวิชาการประเภทวิทยาลัย ในวิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี โดยให้มีการกําหนดขนาดของหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง 

2) เห็นชอบการจัดโครงสร้างภายในส่วนงานวิชาการของโครงการจัดตั้ง

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามที่เสนอ    

อนึ่ง  ที่ประชุมได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ควรมีแผนกลยุทธ์ในระยะยาว ในการรับนักศึกษา

ต่างชาติ เนื่องจากในอนาคตจํานวนนักศึกษาไทยมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น การรับนักศึกษาต่างชาติมาศึกษา

ที่วิทยาลัยนานาชาติฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาจากประเทศจีน จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะช่วยให้

วิทยาลัยนานาชาติฯ สามารถดําเนินงานได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน   

4. ในส่วนของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการเสนอขอปรับย้ายนักศึกษา และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา การส่ือสารและธุรกิจ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นเนื้อ

งานภายใต้ “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี” ซ่ึงในมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 

2560 มีมติให้เป็นโครงการจัดตั้งไปก่อน และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 389(9/2560) เมื่อ

วันท่ี 16 กันยายน 2560 ได้เสนอขอจัดตั้งเป็นวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

สุราษฎร์ธานี 
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5. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 389(9/2560) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 

2560 ได้พิจารณาเรื่องการเสนอขอจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ

ราษฎร์ธานี แล้ว ที่ประชุมมีมติให้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงการขอจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและให้นําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายในระยะเวลา 1 เดือน  

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบาย รูปแบบวิทยาลัยนานาชาติที่ชัดเจน ตลอดจน

มหาวิทยาลัยต้องบริหารความหลากหลายของวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากทุกวิทยาเขตสามารถจัดตั้ง

วิทยาลัยนานาชาติข้ึนได้ตามภารกิจหรือการบริหารจัดการของวิทยาเขต จึงทําให้มีรูปแบบการดําเนินงาน

ที่แตกต่างกันออกไป  

2) การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ควรมีการกําหนด

ภารกิจ และรูปแบบการดําเนินงานที่มีความชัดเจน โดยพิจารณาจากภารกิจหลักหรือการบริหาร

จัดการของวิทยาเขตให้มีลักษณะพิเศษตามความเหมาะสม โดยพิจารณา 1) ลักษณะภาพรวมของ

วิทยาเขต 2) ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติฯ กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในวิทยาเขต 

และ 3) กลไกการสร้างความสัมพันธ์ของวิทยาลัยนานาชาติฯ กับคณะ/ หน่วยงานในวิทยาเขตอ่ืน ๆ 

3) วิทยาลัยนานาชาติฯ จะต้องจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ไม่ซํ้าซ้อนกับ

หลักสูตรที่เปดิสอนในคณะต่าง ๆ 

4) ในภารกิจของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่จัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปทุกรายวิชาให้กับหลักสูตรนานาชาติในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ควรระบุ

ให้ชัดเจนว่าจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านภาษาหรือด้านอ่ืน ๆ ด้วย นอกจากน้ี ควรมีข้อมูลความ

แตกต่างของนักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษา ระหว่างสังกัดคณะเดิมและ เมื่อย้ายไปสังกัดวิทยาลัย

นานาชาติ 

 6. ที่ประชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 68 (16/2560) 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้เห็นชอบในหลักการขอจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยให้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นําเสนอต่อสภาวิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 7. ที่ประชุมสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม 

ครั้งที่ 21 (1/2561) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบการขอจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เนื่องด้วยความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 

เป็นส่ิงจําเป็นในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่มีความเช่ือมโยงและหลอมรวมเป็นระบบเดียวกัน ซ่ึง

นับเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญ โดยให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ต่อไป 

 



1 
 

 

การดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

 

1. มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบาย รูปแบบวิทยาลัยนานาชาติที่ชัดเจน ตลอดจนมหา

วิทยาลัยต้องบริหารความหลากหลายของวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากทุกวิทยาเขตสามารถจัดตั้ง

วิทยาลัยนานาชาติ ข้ึนได้ตามภารกิจหรือการบริหารจัดการของวิทยาเขต จึงทําให้มีรูปแบบ 

การดําเนินงานที่แตกต่างกันออกไป  

 การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยยังคงอยู่ระหว่างการวางระบบการบริหารวิทยาลัยนานาชาติให้

ครอบคลุมบริบทของแต่ละวิทยาเขตที่มีความแตกต่าง 

2. การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ควรมีการกําหนดภารกิจ และ

รูปแบบการดําเนินงานที่มีความชัดเจน โดยพิจารณาจากภารกิจหลักหรือการบริหารจัดการของวิทยา

เ ขต ใ ห้ มี ลั กษณะ พิ เ ศษตามความ เหมา ะสม  โ ดย พิ จ า รณา  1 )  ลั กษณะภาพรวมของ 

วิทยาเขต 2) ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติฯ กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในวิทยาเขต และ 

3) กลไกการสร้างความสัมพันธ์ของวิทยาลัยนานาชาติฯ กับคณะ/ หน่วยงานในวิทยาเขตอ่ืน ๆ 

3. วิทยาลัยนานาชาติฯ จะต้องจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท่ีไม่ซํ้าซ้อนกับหลักสูตรท่ี

เปดิสอนในคณะต่าง ๆ 

4. ในภารกิจของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ

ราษฎร์ธานีที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปทุกรายวิชาให้กับหลักสูตรนานาชาติใน
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ควรระบุให้ชัดเจนว่าจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านภาษาหรือด้านอ่ืน ๆ ด้วย 

นอกจากน้ีควรมีข้อมูลความแตกต่างของนักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษา ระหว่างสังกัดคณะเดิมและเมื่อ

ย้ายไปสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 

การดําเนินการของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

วัตถุประสงค์ 

1) เ พ่ือ ส่ง เสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไปสู่ความเป็นเลิศ และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน 

2) เ พ่ือเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 

3) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การจัด 

การเรียนการสอน  การ วิ จัย  กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  วิทยา เขต อ่ืน  ๆ  ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

เอกสารประกอบ 2 
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ภารกิจ 

1) มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา ทางด้านภาษา และหลักสูตรสหวิทยาการ  

2) มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษาให้กับ

นักศึกษาทุกหลักสูตร ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

3) มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับหลักสูตร

นานาชาติของทุกคณะในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

4) มีภารกิจในการสนับสนุนคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ การแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ 

และการพัฒนาภาษาต่างประเทศของหลักสูตรนานาชาติ 

5) มี ภ า ร กิ จ ใ นกา รจั ดก า ร เ รี ย นกา รสอนร่ ว ม กับสถาบั นกา ร ศึ กษา 

ในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนไทยศึกษา วัฒนธรรมไทย ให้กับนักศึกษาต่างชาติ 

6) มีภารกิจในการให้บริการอบรมให้ความรู้ทางภาษาต่างประเทศและการจัด

สอบวัดระดับความรู้ทางภาษา 

7) มีภารกิจในการเสริมสร้างสมรรถนะสากลด้านภาษาต่างประเทศให้กับ

นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับคณะ หน่วยงานอื่นในวิทยาเขต 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีภารกิจใน

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศคึกษา ที่ไม่ซํ้าซ้อนกับ

หลักสูตรของคณะอื่น ๆ ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มุ่งเน้นการจดัหลักสูตรนานาชาติในศาสตร์ด้านภาษา 

และขยายสู่การเปิดหลักสูตรนานาชาติที่บูรณาการศาสตร์ด้านภาษา การบริหารจัดการ และธุรกิจ

วิศวกรรม ในระยะ 5 ปีแรก โดยอาศัยศักยภาพและความเชื่อมโยงในศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างความแตกต่างและ

จุดเด่นของหลักสูตร แต่ทั้งนี้คณะวิชาในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีสามารถเปิดหลักสูตรนานาชาติเองได้

ตามศักยภาพและความพร้อม 

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษาให้กับทุกหลักสูตรในวิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี และจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชาให้กับหลักสูตรนานาชาติของทุก

หลักสูตรในวิทยาเขต ซ่ึงนับเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

สอดคล้องกับนโยบายการบริหารของวิทยาเขต ในรูปแบบการบริหารแบบรวมศูนย์บริการ ประสาน

ภารกิจ 
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วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความ

มุ่งหวังในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือรองรับนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะจากประเทศจีน และ

ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน อาทิ ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย ซ่ึงปัจจุบันได้ริเริ่ม

โครงการความร่วมมือกับ Yulin Normal University, China ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จัดการเรียนการ

สอนไทยศึกษาและวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาจาก Yulin Normal University เป็นระยะเวลา 1 ปี

การศึกษา และอยู่ระหว่างการเจรจาขยายความร่วมมือ ไปยังมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในประเทศจีน อาทิ 

Shanghai University, Guangxi Normal University และ Guilin Tourism University 

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ยังมีภารกิจ

ด้านการอบรมให้ความรู้ทางภาษาต่างประเทศ การจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษา ซ่ึงนับเป็นอีก

ภารกิจหนึ่งที่สําคัญในด้านการพัฒนาทักษะทางภาษาสําหรับการประกอบอาชีพเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาพ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ซ่ึงมียุทธศาสตร์สําคัญ ด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง

และโลจิสติกส์ 

  นอกจากนี้ การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้นานาชาติ การเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาชาวไทย 

บุคลากร ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการส่ือสารภาษาสากล นําพาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีก้าวสู่ การเป็น

วิทยาเขตนานาชาติอย่างสมบูรณ์  
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