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ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.นิิวัติ แก้�วประดับ

อธิิก้ารบดี มหาวิทยาลััยสงขลัานิครินิทร์

มหาวิทยาลััยสงขลัานิครินิทร์เป ็นิมหาว ิทยาลััยที�

มี 5 วิทยาเขต นิับเป็นิความท�าทายของก้ารบริหาร

จัดก้ารในิสถานิก้ารณ์์ที�เปลัี�ยนิแปลังอย่างรวดเร็ว

ในิปัจจุบันิ ก้ารนิำาเก้ณ์ฑ์์รางว ัลัค ุณ์ภาพแห่งช่าติ

มาใช่� ทำาให�เก้ิดก้ารมุ่งเนิ�นิความสำาเร็จอย่างมีวิสัยทัศนิ์ 

บริหารจัดก้ารโดยใช่�ข�อม้ลัจริง พัฒนิาความเป็นิระบบ

ของงานิแลัะสร�างนิวัตก้รรม อย่างมีความรับผู้ิดช่อบ

ต่อสังคม สามารถส่งมอบผู้ลัิตภัณ์ฑ์์แลัะบริก้ารที�มี

คุณ์ค่าให�ก้ับลั้ก้ค�าแลัะสังคม สอดคลั�องก้ับวัฒนิธิรรม 

“ประโยช่นิ์เพ่อนิมนิุษย์เป็นิก้ิจที�หนิ่�ง“ ก้ารได�รับ TQC 

ครั�งนิี�สะท�อนิความมุ่งมั�นิในิก้ารพัฒนิาองค์ก้รเพ่อ

ให�ประสบความสำาเร็จอย่างยั�งยืนิ

มหาวิทยาลััยสงขลัานิครินิทร์
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มหาวิิทยาลััยสงขลัานคริินทริ์ก่่อตั้ั�งข้ �นในปีี พ.ศ. 2510 มีวัิตั้ถุุปีริะสงค์

เพ่�อก่ริะจายโอก่าสทางก่าริศ้ก่ษา พัฒนาทรัิพยาก่ริมนุษย์ อันจะเป็ีน

พ่�นฐานสำาคัญในก่าริพัฒนาคุณภาพชีีวิิตั้ เศริษฐก่ิจแลัะสังคม แลัะยัง

เป็ีนแหล่ังบริิก่าริวิิชีาก่าริชุีมชีน ทั�งในชีนบทแลัะในเม่อง โดยเริิ�มต้ั้นที�

วิิทยาเขตั้ปีัตั้ตั้านีเปี็นแห่งแริก่ แลัะขยายต่ั้อมาที�วิิทยาเขตั้หาดใหญ่

แลัะได้พัฒนาก่าริมาเป็ีนลัำาดับ จนในปัีจจุบัน มี 5 วิิทยาเขตั้คริอบคลุัม

พ่�นที�ทั�ง 2 ฝัั่�งของคาบสมุทริ ค่อ ปัีตั้ตั้านี สงขลัา ภูเก็่ตั้ สุริาษฎร์ิธานี 

แลัะตั้รัิง เพ่�อให้โอก่าสกั่บปีริะชีาก่ริอย่างทั�วิถุ้ง โดยแต่ั้ลัะวิิทยาเขตั้มี

ลััก้ษณ์ะองค์ก้ร

จุดเน้นของก่าริพ ัฒนาที�แตั้ก่ตั้่างก่ันตั้ามสถุานที�ตั้ั �ง มหาวิิทยาลััย

ได้รัิบพริะริาชีทานนามจาก่พริะบาทสมเด็จพริะเจ้าอยู่หัวิริัชีก่าริที� 9 

แลัะย้ดถุ้งพริะริาชีดำารัิสของสมเด็จพริะมหิตั้ลัาธิเบตั้อดุลัยเดชีวิิก่ริม

พริะบริมริาชีชีนก่ในก่าริถุ่อ “ปีริะโยชีน์ของเพ่�อนมนุษย์เป็ีนกิ่จที�หน้�ง” 

เป็ีนวัิฒนธริริมองค์ก่ริในก่าริดำาเนินก่าริทุก่พันธกิ่จของมหาวิิทยาลััย 

ทั�งด้านก่าริพัฒนาทรัิพยาก่ริมนุษย์ วิิจัย บริิก่าริวิิชีาก่าริแลัะวิิชีาชีีพ 

ริวิมถุ้งก่าริทำานุบำารุิงศิลัปีวัิฒธริริม โดยบูริณาก่าริงานทุก่อย่างภายใต้ั้

สังคมพหุวัิฒนธริริม

ปัีจจุบันสงขลัานคริินทร์ิ เป็ีนมหาวิิทยาลััยที�ดำาเนินก่าริสอนคริอบคลุัม

ทุก่ก่ลุ่ัมสาขาทั�งด้านวิิทยาศาสตั้ร์ิสุขภาพ วิิทยาศาสตั้ร์ิแลัะเทคโนโลัยี 

แลัะมนุษยศาสตั้ร์ิแลัะสังคมศาสตั้ร์ิ (comprehensive university) โดย

จัดส่วินงานที�ดำาเนินงานตั้ามพันธกิ่จเป็ีน 37 คณะ ใน 5 วิิทยาเขตั้ เปิีดสอน

หลััก่สูตั้ริริะดับปีริิญญาตั้รีิถุ้งปีริิญญาเอก่ แลัะหลััก่สูตั้ริริะยะสั�นเพ่�อเพิ�ม

ทัก่ษะของปีริะชีาชีน มีงานวิิจัยที�ตั้อบโจทย์พ่�นที� แลัะงานวิิจัยเชิีงล้ัก่ 

มีโริงพยาบาลัสงขลัานคริินทริ์ที�ให้บริิก่าริทางก่าริแพทย์ริะดับมาก่ก่ว่ิา

ตั้ติั้ยภูมิ นอก่จาก่นี�ยังมีโริงพยาบาลัแพทย์แผนไทย โริงพยาบาลัทันตั้ก่ริริม 

แลัะโริงพยาบาลัสัตั้ว์ิ ให้บริิก่าริปีริะชีาชีนในภาคใต้ั้

นอก่เหน่อจาก่ก่าริเปีลีั�ยนแปีลังอย่างริวิดเร็ิวิของโลัก่ ทั�งด้านสังคมผู้สูงอายุ 

ก่าริเกิ่ดของปีริะชีาก่ริลัดลัง ควิามก้่าวิหน้าของเทคโนโลัยี แลัะสถุาบันก่าริศ้ก่ษา

ที�เปิีดให้บริิก่าริคล้ัายคล้ังกั่นเพิ�มข้�นแล้ัวิ ก่าริบริิหาริจัดก่าริมหาวิิทยาลััยที�มี

หลัายวิิทยาเขตั้ให้มีปีริะสิทธิผลัแลัะปีริะสิทธิภาพ ก็่นับเป็ีนควิามท้าทายที�สำาคัญ

อีก่อย่างหน้�ง ในปีี พ.ศ. 2558 สภามหาวิิทยาลััยฯ ได้เห็นชีอบก่าริใช้ี

เก่ณฑ์์คุณภาพก่าริศ้ก่ษาเพ่�อก่าริดำาเนินงานที�เป็ีนเลิัศ (Education Criteria 

for Performance Excellence : EdPEx) เป็ีนเคร่ิ�องม่อในก่าริบริิหาริจัดก่าริ

มหาวิิทยาลััยแลัะส่วินงานที�จัดก่าริศ้ก่ษา แลัะใช้ีเก่ณฑ์์ริางวัิลัคุณภาพแห่งชีาติั้ 

(Thailand Quality Award TQA) สำาหรัิบส่วินงานก่ลัางของมหาวิิทยาลััย 

เพ่�อตั้อบสนองต่ั้อก่าริเปีลีั�ยนแปีลังที�เกิ่ดข้�นอย่างริวิดเร็ิวินั�น

สิ�งสำาคัญที�มีผู้ลั

ต่อวิธิีก้ารดำาเนิินิงานิ

ความท�าทายสำาคัญ

ที�องค์ก้รเผู้ช่ิญ
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เพ่�อให้มหาวิิทยาลััยบริริลุัวิิสัยทัศน์ในก่าริเป็ีน “มหาวิิทยาลััย เพ่�อนวัิตั้ก่ริริม

แลัะสังคม มีควิามเป็ีนเลิัศด้านวิิชีาก่าริ แลัะเป็ีนก่ลัไก่หลััก่ในก่าริพัฒนา

ภาคใต้ั้แลัะปีริะเทศ” ผู้นำาริะดับสูงสร้ิางสภาพแวิดล้ัอมที�เอ่�อต่ั้อควิามสำาเร็ิจ   

โดย ดำาเนินก่าริก่ำาหนดวิิสัยทัศน์ ที�ให้ทุก่ภาคส่วินมีส่วินร่ิวิมในก่าริก่ำาหนด

ทิศทาง จัดก่าริริะบบก่ารินำาองค์ก่ริที�มีหลัายวิิทยาเขตั้ ให้เป็ีน PSU system 

ที�มีควิามเข้มแข็ง โดยก่าริวิางแผนก่ลัยุทธ์ที�มีควิามเช่ี�อมโยงกั่น ก่าริวิิเคริาะห์

แลัะบริิหาริจัดก่าริควิามเสี�ยง มอบอำานาจก่าริดำาเนินงานแก่่ริองอธิก่าริบดี

วิิทยาเขตั้แลัะคณบดีตั้ามลัำาดับชัี�นก่าริบริิหาริเพ่�อควิามคล่ัองตัั้วิ ดำาเนินก่าริใน

รูิปีแบบคณะก่ริริมก่าริหลัายริะดับเพ่�อควิามโปีร่ิงใส พัฒนาริะบบสาริสนเทศที�

สำาคัญร่ิวิมกั่น เช่ีน ริะบบสาริสนเทศด้านก่าริเรีิยนก่าริสอน ริะบบจัดก่าริ

งานวิิจัย ริะบบก่าริจัดก่าริด้านก่าริเงิน แลัะริะบบก่าริปีริะเมินผลัก่าริปีฏิิบัติั้งาน

ของบุคลัาก่ริทำาให้สามาริถุติั้ดตั้ามแลัะวิิเคริาะห์ข้อมูลัจริิงอย่างริอบด้าน 

ริวิมถุ้งก่าริใช้ีทรัิพยาก่ริที�แต่ั้ลัะ วิิทยาเขตั้มีร่ิวิมกั่นอย่างคุ้มค่า จัดก่าริให้มี

ก่าริดำาเนินก่าริตั้ามหลััก่ธริริมาภิบาลั โดยผู้นำาริะดับสูงปีฏิิบัติั้ตั้นเป็ีนแบบ

อย่างที�ดีทั�งด้านก่าริปีฏิิบัติั้ตั้ามก่ฎหมายแลัะอย่างมีจริิยธริริม สนับสนุน

ในก่าริดำาเนินงานเพ่�อพัฒนาทรัิพยาก่ริมนุษย์แลัะพัฒนาภาคใต้ั้ 

มหาวิิทยาลััยได้คำาน้งถุ้งก่าริเปีลีั�ยนแปีลังของสังคมโลัก่ ในก่าริก่ำาหนด

หลััก่สูตั้ริแลัะบริิก่าริที�ตั้อบสนองควิามต้ั้องก่าริของลูัก่ค้าแลัะผู้มีส่วินได้

ส่วินเสีย โดยส่วินงานก่ลัางที�รัิบผิดชีอบพันธก่ิจ ดำาเนินก่าริให้แต่ั้ลัะ

ส่วินงาน/คณะดำาเนินก่าริรัิบฟัังเสียงลูัก่ค้าปัีจจุบัน อดีตั้ลูัก่ค้า แลัะลูัก่ค้า

ในอนาคตั้ ก่ำาหนดปีริะเด็น ปีรัิบวิิธีก่าริรัิบฟัังแลัะริอบเวิลัาที�เหมาะสมกั่บ

แต่ั้ลัะก่ลุ่ัมลูัก่ค้า วิิเคริาะห์ข้อมูลั แลัะจัดก่าริตั้อบสนองควิามต้ั้องก่าริ

ทั�งที�เป็ีนหลััก่สูตั้ริแลัะบริิก่าริหลััก่ ได้แก่่ ริะบบก่าริเรีิยนออนไลัน์ (LMS2), 

ก่าริเรีิยนก่าริสอนแบบใหม่ (Massive Open Online Course, MOOC), 

ก่าริจัดก่าริเรีิยนเป็ีนแบบ module (PSU Next-U: credit bank) โดย

บางริายวิิชีาได้รัิบก่าริเล่ัอก่จาก่องค์ก่รินานาชีาติั้ ให้ร่ิวิมในโคริงก่าริ ได้แก่่ 

ศิลัปีะอิสลัาม แลัะ ก่าริอยู่ร่ิวิมกั่นในสังคมพหุวัิฒนธริริม จาก่ The ASEAN 

Cyber University Project ของปีริะเทศเก่าหลีัใต้ั้ งานวิิจัยที�ตั้อบโจทย์พ่�นที� 

ก้ารนิำาองค์ก้ร

ลั้ก้ค�า

ก่าริใช้ีเคร่ิ�องม่อในก่าริพัฒนาคุณภาพ เช่ีน TQA, EdPEx, AUN-QA, HA, 

LEAN, KAIZEN, 5ส ผู้นำาริะดับสูงส่งเสริิมวัิฒนธริริมองค์ก่ริให้เข้มแข็ง 

โดยย้ดถุ่อ “ปีริะโยชีน์ของเพ่�อนมนุษย์เป็ีนกิ่จที�หน้�ง” ในก่าริดำาเนินงานทุก่

พันธกิ่จ ก่ำาหนดให้มีก่าริบูริณาก่าริพันธกิ่จในบริิบทของพหุวัิฒนธริริม 

ซ้ึ่�งส่งเสริิมก่าริให้ควิามสำาคัญกั่บลูัก่ค้า ผู้มีส่วินได้ส่วินเสียแลัะตั้อบสนอง

สังคมโดยเฉพาะภาคใต้ั้ มหาวิิทยาลััยก่ำาหนดให้แต่ั้ลัะวิิทยาเขตั้มีส่วินร่ิวิม

ในก่าริพัฒนาพ่�นที� ทั�งด้านวิิชีาก่าริ วิิจัยแลัะก่าริให้บริิก่าริวิิชีาก่าริที�ใช้ี

สมริริถุนะหลััก่ ซ้ึ่�งเป็ีนที�ปีริะจัก่ษ์ทั�งด้านก่าริแพทย์ เศริษฐกิ่จสร้ิางสริริค์ 

เก่ษตั้ริแลัะอาหาริ แลัะเพ่�อให้ก่าริดำาเนินงานของมหาวิิทยาลััยเกิ่ดก่าริ

ปีฏิิบัติั้อย่างจริิงจัง มหาวิิทยาลััยได้ปีรัิบโคริงสร้ิางส่วินงานแลัะโคริงสร้ิาง

ก่าริบริิหาริเพ่�อให้สามาริถุรัิบผิดชีอบงานแต่ั้ลัะพันธกิ่จแลัะคริอบคลุัม

งานที�สำาคัญ เช่ี�อมโยงกั่บส่วินงานริะดับคณะแลัะเคร่ิอข่ายอุปีทาน วิางแผน

ก่ลัยุทธ์ที�เช่ี�อมโยงกั่น แลัะก่ำากั่บติั้ดตั้ามควิามก้่าวิหน้าของงาน แลัะให้

งานทุก่ด้านเป็ีนไปีตั้ามก่ฎริะเบียบมีจริิยธริริม แลัะผ่านเก่ณฑ์์ก่าริปีริะเมิน

คุณธริริมแลัะควิามโปีร่ิงใสในก่าริดำาเนินงานของหน่วิยงานภาครัิฐ (ITA) 

สามาริถุนำาไปีใช้ีปีริะโยชีน์ได้จริิง ทำาให้ได้พันธ์ุสัตั้ว์ิ/พันธ์ุพ่ชีใหม่ ก่าริจัดก่าริ

อาหาริแลัะเก่ษตั้ริแบบใหม่ อาหาริฮาลัาลั ก่าริอนุรัิก่ษ์ทรัิพยาก่ริทะเลั แลัะ

ก่าริมีส่วินร่ิวิมในก่าริพัฒนาจังหวัิด ริวิมถุ้งก่าริสนับสนุนอ่�น เพ่�อตั้อบสนอง

ลูัก่ค้าทั�งด้านข้อมูลัข่าวิสาริ แลัะก่าริสนับสนุนที�เอ่�อต่ั้อก่าริเรีิยน ก่าริวิิจัย

แลัะบริิก่าริวิิชีาก่าริ เช่ีน ก่าริก่ำาหนดคุณลััก่ษณะบัณฑิ์ตั้ของสงขลัานคริินทร์ิ 

(I-WiSe: Integrity, Wisdom, Social engagement) แลัะวิิธีก่าริพัฒนา

นัก่ศ้ก่ษาเพ่�อให้ได้คุณลััก่ษณะที�ต้ั้องก่าริ ก่าริก่ำาหนดวิิธีก่าริรัิบนัก่ศ้ก่ษาที�

หลัาก่หลัาย เพ่�อให้โอก่าสกั่บผู้ด้อยโอก่าสแลัะปีริะชีาก่ริในพ่�นที� ก่าริจัด

หอพัก่แลัะทุนก่าริศ้ก่ษา นอก่จาก่นี�ยังมีก่าริติั้ดตั้ามข้อร้ิองเรีิยนโดยก่ำาหนด

ขั�นตั้อนของก่าริจัดก่าริข้อร้ิองเรีิยนที�ชัีดเจน แตั้ก่ต่ั้างกั่นตั้ามควิามเร่ิงด่วิน

แลัะควิามรุินแริงของปัีญหา นำาข้อมูลัมาพัฒนาก่ริะบวินก่าริทำางานที�เกี่�ยวิข้อง

เพ่�อป้ีองกั่นก่าริเกิ่ดปัีญหาซึ่ำ�าแลัะแจ้งก่ลัับผู้ร้ิองเพ่�อแก้่ไขควิามไม่พ้งพอใจ

แลัะก่ลัับมาผูก่พันกั่บมหาวิิทยาลััย
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มหาวิิทยาลััยให้ควิามสำาคัญกั่บสิ�งแวิดล้ัอมที�ปีลัอดภัย ทั�งด้านก่ายภาพ

แลัะควิามปีลัอดภัยในก่าริทำางาน สำาหรัิบสถุานที�ทำางานที�แตั้ก่ต่ั้างกั่น 

คริอบคลุัม สำานัก่งาน ห้องปีฏิิบัติั้ก่าริ โริงพยาบาลั พ่�นที�ฟัาร์ิม อาคาริวิิจัย 

อาคาริที�พัก่ โดยนำาแนวิทางมาตั้ริฐานมาใช้ีตั้ามลััก่ษณะของที�ทำางาน 

โดยก่องก่ายภาพ ของแต่ั้ลัะวิิทยาเขตั้ รัิบผิดชีอบ ปีรัิบให้มี ศูนย์บริิหาริ

ควิามปีลัอดภัย อาชีีวิอนามัยแลัะสิ�งแวิดล้ัอมดำาเนินก่าริด้านควิามปีลัอดภัย

ห้องปีฏิิบัติั้ก่าริ จัดตัั้�งศูนย์บริิก่าริฉุก่เฉิน ให้บริิก่าริภาวิะฉุก่เฉินที�เกิ่ดข้�น

ภายในมหาวิิทยาลััยซ้ึ่�งมีปีริะชีาก่ริอาศัยในวิิทยาเขตั้จำานวินมาก่ พัฒนาจน

ได้รัิบก่าริรัิบริองมาตั้ริฐานริะดับ Basic life support unit แลัะข้�นทะเบียน

เป็ีนเคร่ิอข่ายก่ับศูนย์นเรินทริ แลัะศูนย์วิิจัยภัยพิบัตั้ิธริริมชีาติั้ภาคใต้ั้

เพ่�อเตั้รีิยมควิามพร้ิอมในเชิีงรุิก่ ริวิมถุ้งเป็ีนเคร่ิอข่ายของหน่วิยงานภายนอก่ 

เช่ีน ก่ริมอุตุั้นิยมวิิทยา ก่ริมชีลัปีริะทาน ก่ริมทรัิพยาก่รินำ�า ก่ริมป้ีองกั่น

แลัะบริริเทาสาธาริณภัย 

บุคลัาก้ร

ในด้านก่าริวัิดวิิเคริาะห์ข้อมูลัเพ่�อใชี้บริิหาริจัดก่าริ โดยใช้ีข้อมูลัจริิง 

มหาวิิทยาลััยได้พัฒนาริะบบสาริสนเทศโดยจัดทำาฐานข้อมูลัริวิมของ

ทุก่วิิทยาเขตั้ หลัายริะบบทั�งฐานข้อมูลันัก่ศ้ก่ษา บุคลัาก่ริ งานวิิจัย 

ก่าริเงิน แลัะอ่�นๆ ซ้ึ่�งก่ำาลัังทยอยพัฒนา ทำาให้ผู้บริิหาริมีข้อมูลัริอบด้าน

เพ่�อก่าริตัั้ดสินใจ ส่วินก่าริดำาเนินก่าริเพ่�อให้เก่ิดก่าริเริียนริู้ทั �งองค์ก่ริ 

มหาวิิทยาลััยก่ำาหนดนโยบายด้านก่าริจัดก่าริควิามรู้ิทั�งในริะดับ

มหาวิิทยาลััยแลัะส่วินงาน โดยสนับสนุนก่ลัุ่มคนที�สนใจเริ่ �องเดียวิกั่น

ให้สามาริถุพัฒนางานด้านนั�น (community of practice) ค้นหา

ควิามรู้ิตั้ามหมวิดหมู่ควิามรู้ิที�ก่ำาหนดไว้ิ ริวิมถุ้งค้นหาแนวิทางปีฏิิบัตั้ิ

ที �เป็ีนเลิัศ ก่ำาหนดโอก่าสในก่าริแลัก่เปีลัี�ยนเริียนริู้ ยก่ย่องชีมเชียผู้ที�

มีผลังานเด่น แลัะให้ส่วินงานอ่�นนำาไปีขยายผลัได้ ได้แก่่ ก่าริจัดก่าริ

เพ่�อลังบันท้ก่ผลัก่าริปีฏิิบัติั้งานเพ่�อก่าริปีริะเมินผลัก่าริปีฏิิบัติั้งานของ

บุคลัาก่ริ ริวิมถุ้งสนับสนุนให้เผยแพริ่งานในริะดับปีริะเทศ ทำาให้เกิ่ด

ควิามต่ั้�นตัั้วิในก่าริปีรัิบปีรุิงงานในทุก่ริะดับ

ก้ารวัด วิเคราะห์ 

แลัะก้ารจัดก้ารความร้�
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เพ่�อพัฒนาทรัิพยาก่ริมนุษย์อย่างยั�งย่น มหาวิิทยาลััยได้ก่ำาหนดปีรัิชีญา

ก่าริศ้ก่ษา เปี็นพิพัฒนาก่ารินิยม (Progressivism) ใช้ีก่ริะบวินก่าริ

จัดก่าริเรีิยนรู้ิโดยให้ผู้เรีิยนเป็ีนศูนย์ก่ลัาง แลัะพัฒนาจาก่ควิามต้ั้องก่าริ

ของผู้เรีิยนผ่านก่ริะบวินก่าริแก้่ปัีญหา/ค้นคว้ิา/ลังม่อปีฏิิบัติั้ทั�งในแลัะ

นอก่ห้องเรีิยนด้วิยตั้นเอง แลัะก่าริเริียนริู้จะดำาเนินไปีตั้ลัอดชีีวิิตั้นำาสู่

ก่าริจัดก่าริศ้ก่ษาที�มุ่งเน้นผลัลััพธ์ (Outcome Based Education) โดย

ก่าริพัฒนาหลััก่สูตั้ริแลัะก่ริะบวินก่าริจัดก่าริเรีิยนรู้ิ ที�มหาวิิทยาลััยเช่ี�อ

ว่ิาสามาริถุตั้อบสนองหลััก่ก่าริดังก่ล่ัาวิได้ ค่อ ก่าริจัดก่าริเรีิยนรู้ิที�ใช้ี

กิ่จก่ริริมหร่ิอก่าริปีฏิิบัติั้ (Active learning) ที�หลัาก่หลัาย โดยเฉพาะ 

ก่าริใช้ีปีัญหาเปี็นฐานในก่าริเริียนริู้ (Problem-based Learning) 

ก่าริใช้ีโคริงงานเป็ีนฐาน (Project-based Learning) แลัะก่าริเรีิยนรู้ิ

โดยก่าริบริิก่าริสังคม (Service Learning) แลัะก่ริะบวินก่าริออก่แบบ

ใช้ี backward design ก่ำาก่ับก่าริดำาเนินก่าริโดยคณะก่ริริมก่าริ

วิิชีาก่าริ แลัะยก่ริะดับสู่สาก่ลั โดยมหาวิิทยาลััยสนับสนุนให้รัิบก่าริ

ปีริะเมินโดย AUNQA (ASEAN University Network Quality 

Assurance) แลัะมาตั้ริฐานสาก่ลัอ่�น ได้แก่่ World Federation 

for Medical Education (WFME), The Association to Advance 

Collegiate Schools of Business (AACSB)

มหาวิิทยาลััยสงขลัานคริินทริ์มีควิามมุ่งมั�นในก่าริดำาเนินตั้ามพันธกิ่จ 

ที�สำาคัญ ในก่าริสร้ิางคนรุ่ินใหม่ เป็ีนพลัเม่องโลัก่ที�พร้ิอมจะเปี็นผู้นำาใน

อนาคตั้ ที�มีควิามรู้ิ ควิามสามาริถุ ทั�งด้านวิิชีาชีีพ วิิชีาก่าริ แลัะมีทัก่ษะที�

สำาคัญต่ั้อก่าริทำางานแลัะดำาริงชีีวิิตั้ในโลัก่ยุคใหม่ที�มีก่าริเปีลีั�ยนแปีลัง

แลัะแข่งขันที�สูง (21st century skills) มหาวิิทยาลััยจะยังคงเดินหน้า 

ก้ารปฏิิบัติก้าร

ผู้ลัลััพธิ์

ก่าริดำาเนินก่าริเพ่�อให้มหาวิิทยาลััยสามาริถุดำาเนินงานได้แม้ใน

ภาวิะฉุก่เฉิน ในด้านโลัก่ไซึ่เบอริ์ มหาวิิทยาลััยได้นำาแนวิทางตั้าม

ข้อก่ำาหนดของก่ริะทริวิงเทคโนโลัยีสาริสนเทศแลัะก่าริส่�อสาริ แลัะ

แนวิทางมาตั้ริฐานมาใชี้ ISO:9001:2015 (ISO9000 certified) 

เคริ่�องม่อพัฒนาริะบบไฟัริ์วิอลัลั์ริะดับเอ็นเตั้อริ์ไพริซึ่์ ริวิมถุ้งริะบบ

ก่าริเช่ี�อมตั้่อที�แยก่สัดส่วินเพ่�อปี้องก่ันก่าริเข้าถุ้งจาก่ภายนอก่ เช่ีน  

ริะบบโริงพยาบาลั ก่าริสำาริองข้อมูลัมาก่ก่ว่ิาหน้�งที� ในด้านภาวิะฉุก่เฉิน

อ่�น ริวิมถุ้งโริคริะบาด เช่ีน สถุานก่าริณ์โควิิด 19 มหาวิิทยาลััยก่ำาหนด

ภาวิะฉุก่เฉินที�อาจก่ริะทบก่าริดำาเนินงานแลัะก่ำาหนดแนวิทางเพ่�อ

ตั้อบสนองภาวิะฉุก่เฉินนั�น โดยใช้ีสมริริถุนะแลัะทรัิพยาก่ริที�มหาวิิทยาลััย

มี เพ่�อให้สามาริถุดำาเนินงานได้อย่างต่ั้อเน่�อง ตัั้�งแต่ั้ก่าริจัดโคริงสร้ิาง

ริองรัิบ ก่าริสนับสนุนอุปีก่ริณ์เพิ�มทั�งของผู้สอนแลัะผู้เรีิยน ก่าริพัฒนา

ทัก่ษะของบุคลัาก่ริสำาหรัิบก่าริปีฏิิบัติั้งานแบบใหม่ทั�งก่าริเรีิยนก่าริ

สอน ก่าริวิิจัย ก่าริบริิก่าริวิิชีาก่าริ แลัะก่าริปีฏิิบัตั้ิงานอ่�น ๆ แลัะได้

ริ่วิมก่ับจังหวิัดที�ตั้ั �งของวิิทยาเขตั้ในก่าริเปีิดโริงพยาบาลัสนาม แลัะ

ศูนย์ฉีดวิัคซึ่ีน เพ่�อบริิก่าริปีริะชีาชีนด้วิย

ด้วิยควิามมุ่งมั�น ทุ่มเท กั่บก่าริทำางานเพ่�อสริ้างองค์ควิามริู้ใหม่ที�เป็ีน

ปีริะโยชีน์ต่ั้อก่าริพัฒนาเศริษฐกิ่จ สังคม คุณภาพชีีวิิตั้ของปีริะชีาชีน 

ก่ารินำาควิามรู้ิปีรัิบใช้ีในพันธกิ่จสังคม ริวิมถุ้งก่าริทำานุบำารุิง แลัะพัฒนา

คุณค่าทางศิลัปีวัิฒนธริริมของไทยแลัะภูมิภาค ภายใต้ั้จิตั้วิิญญาณของ

สงขลัานคริินทร์ิ  “ปีริะโยชีน์ของเพ่�อนมนุษย์เป็ีนกิ่จที�หน้�ง”

มหาวิิทยาลััยสงขลัานคริินทร์ิ

15 ถุนนก่าญจนวิณิชีย์ อำาเภอหาดใหญ่

จังหวัิดสงขลัา 90110
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