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ค าน า 
 

การบริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจจ าเป็นต้องจัดท าแผนการท างาน เป้าหมาย ระยะเวลา และงบประมาณของงาน  
หรือโครงการเพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการหน่วยงานและช่วยให้หน่วยงานสามารถเห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงาน รวมทั้ งอุปสรรคและ 
ความท้าทายที่ต้องเผชิญซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและการปรับกระบวนทัศน์ของการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง                  
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และท าให้มีการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลในการร่วมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ คือ 1) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ 2) กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 3) ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขต
หาดใหญ่ และ 4) สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือการด าเนินการอย่างมีเป้าหมายและทิศทาง ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่จึงได้จั ดท าแผนยุทธศาสตร์และ    
แผนปฏิบัติงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) ที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ใช้ เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินการและปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีทิศทาง ถูกต้อง  ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือให้ผู้บริหารและ
บุคลากรทีส่นใจได้รับทราบ และสามารถติดตามประเมินผลงานได้ต่อไป 
           ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ได้ยึดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหลักในการก าหนดพันธกิจและภารกิจ ( Mission) ให้สัมฤทธิ์ผล 
ตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าหมาย (Goal) ที่ตั้งไว้ ซึ่งการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นี้เกิดจากการมีส่วนร่วมทางความคิดร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน  
ที่สังกัดส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ และผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา จันทร์พรหมมา      
ตามวิสัยทัศน์ของส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ คือ “วิทยาเขตน่าอยู่ ทันสมัย และพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นี้ เพ่ือให้มองเห็น
ภาพรวม เป้าหมาย และทิศทางของการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของแต่ละปี และป้องกันปัญหาความยุ่ งยากซับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นอีกทั้งเพ่ือลดความซ้ าซ้อน  
ของงานอีกด้วย ทั้งยังได้มีการก าหนดกลยุทธ์ โครงการ และเป้าหมายของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือให้เห็นภาพการด าเนินงานของหน่วยงานตามแนวเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs จึงได้จัดท า mapping 
ของโครงการต่าง ๆ กับ 17 SDGs เป้าหมายอีกด้วย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่มุ่งหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการเป็นกรอบด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้บร รลุเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสามารถใช้ติดตามและประเมินผลงานได้  ทัง้นี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ร่วมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ ท าให้แผนยุทธศาสตร์
ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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บทสรุปผู้บริหาร 
Executive summary 

แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ 
           ส ำนักงำนวิทยำเขตหำดใหญ่ จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร ติดตำม และ ประเมินผลหน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถเห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงำน รวมทั้งอุปสรรคและ
ควำมท้ำทำยที่ต้องเผชิญ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำและกำรปรับกระบวนทัศน์ของกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2. เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำร และปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงมีทิศทำง ถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภำพ

หน่วยงานร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
มีจ ำนวน 4 หน่วยงำน คือ  1) กองกำยภำพและสิ่งแวดล้อม วิทยำเขตหำดใหญ่ 

2) กองพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ วิทยำเขตหำดใหญ่
3) ศูนย์กีฬำและสุขภำพ วิทยำเขตหำดใหญ่
4) สถำบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล

การด าเนินการในการจัดท าแผน 
1. ยึดวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์เป็นหลักในกำรก ำหนดพันธกิจและภำรกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตำมวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้ำหมำย (Goal)
2. โดยกำรมีส่วนร่วมทำงควำมคิดของผู้บริหำรและบุคลำกรในหน่วยงำน

Page i



วิสัยทัศน์    วิทยำเขตน่ำอยู่ ทันสมัย และพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
นิยาม  
        วิทยาเขตน่าอยู่ : วิทยำเขตท่ีมีควำมเหมำะสมกับกำรใช้ชีวิตและอยู่อำศัย มีควำมปลอดภัย ให้ควำมสะดวกสบำยและควำมสุขในกำรศึกษำ 

  (Livable Campus) เล่ำเรียนและท ำงำน มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีระบบกำรเดินทำงและขนส่งที่ดี มีสถำนรักษำพยำบำล สถำนที่พักผ่อนและออกก ำลังกำย 
เพ่ือคุณภำพชีวิตที่ดี 

 ทันสมัย : มีระบบ WiFi ที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุม มีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในระบบควำมปลอดภัย ระบบติดตำม และ    
       (Modern) ระบบกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวก  

 พัฒนาอย่างยั่งยืน :  กำรพัฒนำโดยใช้หลักและแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
        (Sustainable Development) 

พันธกิจ มี 4 พันธกิจ คือ 
➢ พันธกิจที่ 1 ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในส ำนักงำนวิทยำเขตหำดใหญ่เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นวิทยำเขตแห่งกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
➢ พันธกิจที่ 2 เสริมสร้ำงระบบกำยภำพและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ปลอดภัย และยั่งยืน
➢ พันธกิจที่ 3 สนับสนุนกำรพัฒนำและจัดบริกำรแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี  
➢ พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีสุขภำพที่ดีอย่ำงยั่งยืนของนักศึกษำ บุคลำกร และบุคคลทั่วไปและสร้ำงชื่อเสียงทำงกีฬำของมหำวิทยำลัย

หมำยเหตุ พันธกจิที่ 1 ภำรกิจของส ำนักงำนวิทยำเขตหำดใหญ่
พันธกิจที่ 2 ภำรกจิของกองกำยภำพและสิ่งแวดล้อม วิทยำเขตหำดใหญ่ และสถำบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทลั 
พันธกิจที่ 3 ภำรกจิของกองพัฒนำนักศึกษำและศิษยเ์ก่ำสมัพันธ์ วิทยำเขตหำดใหญ่  
พันธกิจที่ 4 ภำรกจิของศูนย์กีฬำและสุขภำพ วิทยำเขตหำดใหญ ่
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ค่านิยม (Core Values) PSU OFFICE; 
P = Professional ท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ, S = Sustainability ยั่งยืน, U = Unity มีควำมสำมัคคี, O = Operation Excellence ท ำงำนด้วยควำมทุ่มเท, 
F = Focus มีเป้ำหมำยชัดเจน, F = Fast and Flexible เร็วและยืดหยุ่น, I = Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม, C = Collaboration ร่วมมือในกำรท ำงำน และ  
E = Engagement ผูกพันกับองค์กร 

แผนมี 8 ยุทธศาสตร์  31 กลยุทธ์ 106 โครงการ 

➢ ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงยั่งยืน  (ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ : 7 โครงการ)

➢ ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน  (ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ : 3 โครงการ)

➢ ยุทธศำสตร์ที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริม กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

      (ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ : 29 โครงการ) 

➢ ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  (ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ :  3 โครงการ)

➢ ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดบริกำรและสวัสดิกำรที่ดีเอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้และส่งเสริมคุณภำพชีวิต  (ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ :  21 โครงการ)

➢ ยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้ำงควำมผูกพันและเชื่อมโยงกับศิษย์เก่ำให้เป็นส่วนหนึ่งของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  (ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ :  3 โครงการ)

➢ ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษำ บุคลำกร และบุคคลทั่วไปมีสุขภำพท่ีดีและยั่งยืน  (ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ : 27 โครงการ)

➢ ยุทธศำสตร์ที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษำและบุคลำกรสร้ำงชื่อเสียงทำงกีฬำของมหำวิทยำลัย  (ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ :  13 โครงการ)
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จำกโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์จ ำนวน 106 โครงกำร จัดเป็นโครงกำรตำมแนวเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งสิ้น 92 โครงกำร มีการกระจายของ
โครงการตาม 17 SDGs ดังแสดง 

หน่วยงาน 

1. ส ำนักงำนวิทยำเขตหำดใหญ่ และ
กองกำยภำพและสิ่งแวดล้อม วิทยำเขตหำดใหญ่

0 0 4 1 0 4 6 0 0 0 16 3 2 1 1 1 3 

2. กองพัฒนำนักศึกษำและ
ศิษย์เก่ำสมัพันธ์ วิทยำเขตหำดใหญ่

4 2 6 4 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 

3. ศูนย์กีฬำและสุขภำพ วิทยำเขตหำดใหญ่ 3 1 33 3 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 15 

รวมจ านวนโครงการ 7 3 43 8 0 6 6 0 0 1 26 4 2 1 1 1 21 
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโครงการกับ SDG1 – SDG17 
ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1-8 จ านวน 92 โครงการ มีการกระจาย SDGs แสดงดังแผนภูมิ 

ส ำนักงำนวิทยำเขตหำดใหญ่ มีกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เด่นในด้ำน  
SDG3 (Good Health and Well-being),  
SDG11 (Sustainable Cities and Communities) และ SDG17 (Partnerships for the Goals) 
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโครงการกับ SDG1 – SDG17 
ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ และ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1-3 จ านวน 31 โครงการ มีการกระจาย SDGs แสดงดังแผนภูมิ 

ส ำนักงำนวิทยำเขตหำดใหญ่ และ กองกำยภำพและสิ่งแวดล้อม วิทยำเขตหำดใหญ่ เด่นในด้ำน 
SDG7 (Affordable and Clean Energy) และ  
SDG11 (Sustainable Cities and Communities) 
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโครงการกับ SDG1 – SDG17 
กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4-6 จ านวน 25 โครงการ มีการกระจาย SDGs แสดงดังแผนภูมิ 

กองพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ วิทยำเขตหำดใหญ่  
มีกำรด ำเนินกำรสอดรับหลำย SDGs คือ SDG1, SDG2, SDG3, 
SDG4, SDG6, SDG11 และ SDG17 
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโครงการกับ SDG1 – SDG17 

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7-8 จ านวน 36 โครงการ มีการกระจาย SDGs แสดงดังแผนภูมิ 

ศูนย์กีฬำและสุขภำพ วิทยำเขตหำดใหญ่ เด่นด้ำน  
SDG3 (Good Health and Well-being) และ SDG17 (Partnership for the Goals) 
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พัฒนาการของส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ ่



ความเป็นมา 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การก าหนดวิทยาเขตและการจัดตั้งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 304 ง หน้า 17 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การก าหนดวิทยาเขตและการจัดตั้งหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 7/1 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอน พิเศษ 135 ง หน้า 22 ลงวันที่ 9 มิ ถุนายน พ.ศ. 2563 และ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในของส่วนงานประเภทนโยบายและบริหาร ประเภทวิชาการและประเภทอ านวยการ
และสนับสนุนภารกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563 หน้า 5 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่เป็นส่วนงานภายใน 
วิทยาเขตหาดใหญ่ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของวิทยาเขตและมีภารกิจอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
และให้ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ แบ่งโครงสร้างภายในส่วนงาน ดังนี้ 1) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ 2) กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 3) ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ 4) สภาอาจารย์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 5) สภาพนักงาน วิทยาเขตหาดใหญ่  

ด้วยภารกิจในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของวิทยาเขต และมีภารกิจอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ส านักงานวิทยาเขต
หาดใหญ่จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566 ขึ้น เพ่ือถือเป็นแนวทางในการบริหารให้เป็นไปอย่างมีระบบตาม
กรอบที่เป็นเป้าหมายมุ่งร่วมกันในการเป็นวิทยาเขตน่าอยู่ ทันสมัย และพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของ
ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่  โดยมีการจัดกระบวนการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือน าพาส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน  
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โครงสร้างองค์กร 
➢ โครงสร้างส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่

ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ ่
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนวิทยำเขตหำดใหญ่) 

สภาอาจารย์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สภาพนักงาน วิทยาเขตหาดใหญ่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

(ผู้อ ำนวยกำร) 

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

(ผู้อ ำนวยกำร) 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

(ผู้อ ำนวยกำร) 
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➢ โครงสร้างกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่

รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ ่

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(ผู้อ ำนวยกำรกองกำยภำพและสิ่งแวดลอ้ม วิทยำเขตหำดใหญ่) 

(ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฯ) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการโยธา 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

ศูนย์บริการฉุกเฉินและ
บรรเทา 

สาธารณภัย - หนว่ยสวนและภูมิทัศน์
- หนว่ยสำธำรณสุขและโยธำ
- หนว่ยจัดกำรขยะและรกัษำ

ควำมสะอำด
- หนว่ยซ่อมบ ำรุง

- หน่วยนโยบำยและอ ำนวยกำร
- หนว่ยกำรเงินและพัสดุ
- หนว่ยบริกำรกลำง
- หนว่ยยำนยนต์

- หนว่ยอ ำนวยกำรและสื่อสำร
- หน่วยปฏิบัติกำรประจ ำพื้นท่ี
- หนว่ยปฏิบัติกำรพิเศษ
- หนว่ยจรำจร

- หนว่ยไฟฟำ้และปรับอำกำศ
- หนว่ยประปำ
- หน่วยน้ ำเสียและวัตถุอันตรำย
- หน่วยพลังงำนและนวัตกรรม
- หนว่ยบริกำรอำคำรกลำง

- หนว่ยสถำปัตยกรรม
- หนว่ยวิศวกรรม
- หนว่ยโยธำและซ่อมบ ำรุง
- หนว่ยบริหำรสัญญำจำ้ง

ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ ่
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนวิทยำเขตหำดใหญ่) 

งานสาธารณูปโภค งานออกแบบและก่อสรา้ง งานรักษาความปลอดภยั งานยุทธศาสตร์และบรกิารกลาง งานภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อม 
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➢ โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ วิทยำเขตหำดใหญ่) 

(ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฯ) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เกา่สัมพันธ์และการกีฬา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ ่

- หน่วยกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์
- หน่วยกิจกรรมวิชำกำร
- หน่วยกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
- หน่วยกิจกรรมนำนำชำติ
- หน่วยกิจกรรมพิเศษ
- หน่วยทะเบียนกิจกรรมนักศึกษำ
- หน่วยอำคำรกิจกรรมนักศึกษำและ

พัสดุ
- หน่วยส่งเสริมผู้น ำและองค์กำร

นักศึกษำ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 

- หน่วยวินัยนักศึกษำ
- หน่วยพัฒนำวินัยนักศึกษำ
- หน่วยบริกำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำ

และพัฒนำตน
- หน่วยพัฒนำอำชีพนักศึกษำ

- หน่วยสุขำภิบำลอำหำรและกำร
บริกำรต่ำง ๆ

- หน่วยบริกำรสุขภำพอนำมัย
นักศึกษำและประกันอุบัติเหตุ

- หน่วยทุนกำรศึกษำ (ทุนท่ัวไป,ทุนต้น
กล้ำสงขลำนครินทร์,ทุนท ำงำน
แลกเปลี่ยน)

- หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืม

- หน่วยบริหำรและประสำนงำน
- หน่วยหอพักชำย
- หน่วยหอพักหญิง
- หน่วยหอพักนำนำชำติ
- หน่วยหอพักเครือข่ำย
- หน่วยพัฒนำนักศึกษำในหอพัก
- หน่วยอำคำรสถำนท่ีและพัสดุ
- หน่วยภูมิทัศน์และงำนสนำม
- หน่วยรำชกำรทหำรและนักศึกษำ

วิชำทหำร

- หน่วยสำรสนเทศศิษย์เก่ำ
- หน่วยส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรม

ศิษย์เก่ำ
- หน่วยประสำนงำนเครือข่ำยศิษย์เก่ำ
- หน่วยระดมทุน
- หน่วยสวัสดิกำรศิษย์เก่ำ
- หน่วยศิษย์เก่ำนำนำชำติ

- หน่วยงบประมำณและบริหำรงำน
ท่ัวไป

- หน่วยกำรเงิน บัญชีและพัสดุ
- หน่วยเทคโนยีสำรสนเทศและกำร

วิเครำะห์ข้อมูล
- หน่วยแผนและพัฒนำคุณภำพองค์กร
- หน่วยประชำสัมพันธ์และสื่อสำร

องค์กร

งานสารสนเทศนักศึกษา งานศิษย์เก่าสัมพันธ ์งานหอพักนักศึกษา 
งานสวัสดิการ 

และทุนการศึกษา 
งานวินยั สุขภาวะ 
และพัฒนาอาชีพ 

งานพัฒนานกัศึกษา 

ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ ่
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนวิทยำเขตหำดใหญ่) 
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➢ โครงสร้างศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ ่
(ผู้อ ำนวยกำรศูนยก์ีฬำและสุขภำพ วิทยำเขตหำดใหญ่) 

- หนว่ยสำรสนเทศและสื่อสำรองค์กร
- หนว่ยงบประมำณบัญชีและกำรเงิน
- หนว่ยบริหำรงำนบุคคล
- หนว่ยประกันคุณภำพ
- หนว่ยสิทธปิระโยชน์

- หนว่ยกจิกรรมกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ
- หนว่ยกจิกรรมกีฬำเพื่อสขุภำพ
- หนว่ยชมรมกจิกรรมกีฬำ
- หนว่ยพัฒนำกิจกรรมกีฬำวิชำกำรและ

นวัตกรรม
- หนว่ยฝึกอบรมพัฒนำและควำมปลอดภัย

ทำงกำรกีฬำ

- หนว่ยบริกำรและพัสดุ
- หนว่ยสนำมกีฬำ
- หนว่ยโสตทัศนูปกรณ์
- หนว่ยซ่อมบ ำรุง
- หนว่ยหอ้งประชุมจัดเลี้ยงและที่พกั

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เกา่สัมพันธ์และการกีฬา 

งานบริหารและสารสนเทศ งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและวิชาการ งานอาคารและสนามกีฬา 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ ่

ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ ่
(ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนวิทยำเขตหำดใหญ่) 
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อัตราก าลังของบุคลากรสังกัดส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ 

หน่วยงาน 

ประเภท 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงาน
เงินรายได้ 

(คน) 

ลูกจ้างประจ า 
(คน) 

ลูกจ้างโครงการ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ข้าราชการ
เปลี่ยนสภาพ 

(คน) 

พม. (เงิน งปม.) 
(คน) 

พม. (เงินรายได้) 
(คน) 

ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ - 1 - - - - 1 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

5 15 4 129 30 138 321 

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

7 12 4 12 2 10 47 

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

1 1 2 12 2 - 18 

รวม 13 29 10 153 34 148 387 
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วุฒิการศึกษาของบุคลากรสังกัดส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ ่

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม (คน) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(คน) 

ปริญญาตรี 
(คน) 

ปริญญาโท 
(คน) 

ปริญญาเอก 
(คน) 

ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ - 1 - - 1 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

257 57 7 - 321 

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

12 24 11 - 47 

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

4 11 3 - 18 

รวม 273 93 21 - 387 

หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (mis-dss) กุมภาพันธ์ 2564 
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กรอบแผนยทุธศาสตร์ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ 

พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566 



วิสัยทัศน ์
วิทยาเขตน่าอยู่ ทันสมัย และพัฒนาอย่างยั่งยืน  

Livable, Modern and Sustainable Development Campus 

พันธกิจ 
➢ พันธกิจที่ 1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานในส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่เพ่ือน าไปสู่การเป็นวิทยาเขตแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Mission 1: Propelling procedures of units in the campus to become the campus of sustainable development.

➢ พันธกิจที่ 2  เสริมสร้างระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ปลอดภัย และยั่งยืน

Mission 2: Improving the physical and environmental system modernly, safely and sustainably.

➢ พันธกิจที่ 3  สนับสนุนการพัฒนาและจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

Mission 3: Supporting students and alumni’s development and offering services to meet their learning needs

 and provide the quality of life. 

➢ พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป และสร้างชื่อเสียงทางกีฬาของมหาวิทยาลัย

Mission 4: Encouraging and supporting good health for students, alumni and general public sustainably

 and building university’s sport reputation. 
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ค่านิยม (Core Values) PSU OFFICE; 
P = Professional ท างานอย่างมืออาชีพ, S = Sustainability ยั่งยืน, U = Unity มีความสามัคคี, O = Operation Excellence ท างานด้วยความทุ่มเท, 
F = Focus มีเป้าหมายชัดเจน, F = Fast and Flexible เร็วและยืดหยุ่น, I = Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม, C = Collaboration ร่วมมือในการท างาน และ  
E = Engagement ผูกพันกับองค์กร 

นิยาม 
        วิทยาเขตน่าอยู่ :          วิทยาเขตท่ีมีความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตและอยู่อาศัย มีความปลอดภัย ให้ความสะดวกสบายและความสุขในการศึกษา 
         (Livable Campus)         เล่าเรียนและท างาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการเดินทางและขนส่งที่ดี มีสถานรักษาพยาบาล สถานที่พักผ่อนและออกก าลังกาย 

 เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ทันสมัย :        มีระบบ WiFi ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในระบบความปลอดภัย ระบบติดตาม   
       (Modern)   และระบบการให้บริการและอ านวยความสะดวก  

 พัฒนาอย่างยั่งยืน :   การพัฒนาโดยใช้หลักและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        (Sustainable Development) 
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แผนยุทธศาสตร์ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566 ได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ระยะยาว 20 ปี) พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579 โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดท าแผนฯ ฉบับนี้เป็นการวาง

ยุทธศาสตร์ของการเป็นวิทยาเขตน่าอยู่ ทันสมัย และพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์หลัก 8 ด้าน คือ  

1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารและการจัดการอย่างยั่งยืน

3. สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

5. จัดบริการและสวัสดิการที่ดีเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6. สร้างความผูกพันและเชื่อมโยงกับศิษย์เก่าให้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปมีสุขภาพท่ีดีและยั่งยืน

8. ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรสร้างชื่อเสียงทางกีฬาของมหาวิทยาลัย

โดยยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เป็นภารกิจของส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นภารกิจของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่และ

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล  ยุทธศาสตร์ที่ 4-6 เป็นภารกิจของกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และยุทธศาสตร์ที่ 7 -8 เป็นภารกิจ  

ของศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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[S1] ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถเพ่ือพัฒนาวิทยาเขตอย่างยั่งยืน
2. เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรัก และความผูกพันในองค์กร

(ss1) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีทักษะในการท างานอย่างมีคุณภาพ 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจในการท างานตาม
แนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม/
ศึกษาดูงาน

60 คน 70 คน 80 คน ส านักงานวิทยาเขต
หาดใหญ่ 

2. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสามารถตามวัตถุประสงค์
หรือจ านวนผลงานที่เกิดจากโครงการ

ร้อยละ 20  / 5 
ชิ้นงาน 

ร้อยละ 30 / 10 
ชิ้นงาน 

ร้อยละ 40 / 20 
ชิ้นงาน 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
การท างานในยุคดิจิทัล

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม/
ศึกษาดูงาน

60 คน 70 คน 80 คน 

2. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสามารถตามวัตถุประสงค์

ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  
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(ss2) กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมการท างานแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Culture) ในองค์กร 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับ SDGs

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
อบรม/ ศึกษาดูงาน
(ระดับผู้บริหาร/ หัวหน้างาน)

30 คน 60 คน 80 คน ส านักงานวิทยาเขต
หาดใหญ่ 

2. ร้อยละบุคลากรที่มีความรู้ด้าน
SDGs

ร้อยละ 20 ร้อยละ  30 ร้อยละ  40 

2. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรด้าน leadership/
teamwork/ design thinking

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
อบรม/ ศึกษาดูงาน

200 คน 250 คน 300 คน 

2. ร้อยละบุคลากรที่มีความสามารถ
ตามวัตถุประสงค์หรือจ านวนผลงาน
ที่เกิดจากโครงการ

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

3. โครงการพัฒนาพ้ืนที่
และสภาพแวดล้อมเพ่ือสร้าง SDGs
co-creation
(SDG11)

1. มีพื้นท่ีและสภาพแวดล้อมแบบ
SDGs co-creation

SDGs 5 ด้าน SDGs 12 ด้าน SDGs 16 ด้าน 

2. ผลการประเมินระดับของความ
พึงพอใจในสภาพแวดล้อมของการ
ท างาน
(ระดับ 1-5)

ระดับ 3.5  ระดับ 4.0  ระดับ 4.5 
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(ss3) กลยุทธ์ที่ 3 สร้างคุณค่าให้กับผู้ปฏิบัติงานภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. มีเกณฑ์และระบบการประเมินที่
ชัดเจนและโปร่งใส
(SDG16)

1. จ านวนเรื่องร้องเรียนที่มีมูลที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะท างาน
พิจารณาการร้องทุกข์ต่อผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่

ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 

ไมม่ีเรื่อง
ร้องเรียน 

ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 

ส านักงานวิทยาเขต
หาดใหญ่ 

(ss4) กลยุทธ์ที่ 4 สร้างค่านิยม (Core Values) ในการท างานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่การสร้างงานที่มีประสิทธิภาพ โดยค่านิยม คือ PSU-OFFICE 
P = Professional ท างานอย่างมืออาชีพ, S = Sustainability ยั่งยืน, U = Unity มีความสามัคคี, O = Operation Excellence ท างานด้วยความทุ่มเท,   
F = Focus มีเป้าหมายชัดเจน, F = FAST and Flexible เร็วและยืดหยุ่น, I = Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม, C = Collaboration ร่วมมือในการท างาน,  
E = Engagement ผูกพันกับองค์กร 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. กิจกรรมพบปะบุคลากรภายใต้
สังกัดส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่

1. จ านวนครั้งของกิจกรรม 10-12 ครั้ง 10-12 ครั้ง 10-12 ครั้ง ส านักงานวิทยาเขต
หาดใหญ่ 
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[S2] ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารและการจัดการอย่างยั่งยืน (SDGs) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการบริหารจัดการภายในวิทยาเขตมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

(ss1) กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนระบบการท างานแบบ Smart Green และ Digital 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
ของหน่วยงานภายใต้ส านักงาน
วิทยาเขตหาดใหญ่
(SDG12)

1. จ านวนระบบสารสนเทศ 5 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ ส านักงานวิทยาเขต
หาดใหญ่ 

(ss2) กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการในการท างานโดยมุ่งผลลัพธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. กิจกรรมการให้รางวัล PSU Office
SDGs Award ประจ าปี

1. จ านวนครั้งของกิจกรรม 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ส านักงานวิทยาเขต
หาดใหญ่ 
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(ss3) กลยุทธ์ที่ 3 ให้การสนับสนุนหน่วยงานโดยยึดหลักการประเมินผลลัพธ์ตาม OKRs (Objective and Key Results) 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. มีระบบติดตามและประเมินผล
หน่วยงานภายใต้ส านักงานวิทยาเขต
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม OKRs

1. มีผลการด าเนินงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม OKRs

- ติดตาม 3 ครั้ง
- ประเมิน 1 ครั้ง

- ติดตาม 3 ครั้ง
- ประเมิน 1 ครั้ง

- ติดตาม 3 ครั้ง
- ประเมิน 1 ครั้ง

คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนกลยุทธ์
ส านักงานวิทยาเขต
หาดใหญ่  

[S3] ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
วัตถุประสงค์  พัฒนา ปรับปรุง บูรณาการ ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสาธารณูปโภค  พลังงานสะอาด ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และระบบขนส่งมวลชน 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และรองรับการเป็น Green & Clean University   

(ss1) กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาระบบการจราจรและรักษาความปลอดภัยให้เป็นระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. พัฒนาและติดตั้งระบบเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และระบบปัญญาประดิษฐ์ 
(SDG11)

1. ร้อยละของความสมบูรณ์ของ
ระบบการช่วยติดตาม รถ – ป้าย
ทะเบียน – พฤติกรรมผิดปกติ และ
เฝ้าระวังภัยด้วยระบบดิจิทัล
ปัญญาประดิษฐ์

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรมดิจิทัล 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

2. ร้อยละของความสามารถในการ
ติดตาม เฝ้าระวังและตรวจสอบ
ย้อนกลับเหตุความปลอดภัยของ
การเข้าออกภายในวิทยาเขต
หาดใหญ่

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

2. พัฒนาและติดตั้งระบบ IoT
เพ่ือบริหารจัดการการเข้าออกของ
ยานยนต์ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่
(SDG11)

1. มีระบบบริหารจัดการการเข้า
ออกของยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยี
RFID และบริหารจัดการด้วย web
applications platform

1 ระบบ - - 

2. ร้อยละของความสามารถในการ
รายงานสรุปและติดตามการเข้าออก
ของยานยนต์ภายในวิทยาเขต
หาดใหญ่

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

3. พัฒนาและติดตั้ง smart pole
ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
smart campus ด้านความปลอดภัย
และอ่ืน ๆ
(SDG11, SDG13)

1. ร้อยละของการติดตั้งและใช้งาน
smart pole โดยครอบคลุมพ้ืนที่
ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

4. โครงการจัดอบรมและถ่ายทอด
ความรู้การใช้งานและเชื่อมโยงระบบ
รักษาความปลอดภัยด้วยระบบดิจิทัล
ปัญญาประดิษฐ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบ
(SDG11)

1.ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ
การอบรมและถ่ายทอดการใช้งาน
ระบบให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในด้านการ
รักษาความปลอดภัยและจราจร
ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(งานรักษาความ
ปลอดภัย) 

5. พัฒนาและติดตั้งระบบกล้องวงจร
ปิด (CCTV) ภายในพ้ืนที่วิทยาเขต
หาดใหญ่ ตามแผนการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ก าหนด
(SDG11)

1. ร้อยละของการติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ในเขตการศึกษา

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของการติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ในเขตหอพัก
นักศึกษา

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ  90 

3. ร้อยละของการติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ในเขตท่ีพัก
บุคลากร

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ  100 
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(ss2) กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการจราจรและศักยภาพการให้บริการ 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. ปรับปรุงผิวทางจราจรภายใน
วิทยาเขตหาดใหญ่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานงานทาง
(SDG11)

1. ร้อยละของพ้ืนที่ถนนที่ลาดยาง
แอสฟัลท์

ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(งานรักษาความ
ปลอดภัย) 

2. ร้อยละของการซ่อมแซมสันชะลอ
ความเร็วและพ้ืนผิวโดยรอบให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของการทาสีตีเส้นจราจร ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

2. ติดตั้งป้ายบอกทาง 2 ภาษา
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
และป้ายจราจรครอบคลุมพ้ืนที่
ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่
(SDG11)

1. ร้อยละของการติดตั้งป้ายบอก
ทางไปยังอาคารต่าง ๆ ภายใน
วิทยาเขตหาดใหญ่ทุกเส้นทาง

ร้อยละ 100 - - 

2. ร้อยละของพ้ืนที่ที่ติดตั้งป้าย
จราจรตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
กรมการขนส่งทางบก

ร้อยละ 100 - - 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

3. พัฒนาศักยภาพการให้บริการ
ด้านการจราจร
(SDG11)

1. จ านวนรถหรืออุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถ/
ยกรถ

- - 1 ชิ้น กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(งานรักษาความ
ปลอดภัย) 

2. จ านวนครั้งในการจัดอบรม
พนักงานจราจรและจิตอาสาด้าน
การจราจรเพ่ือการบริการทุก
รูปแบบ

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 

(ss3) กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาการให้บริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. น าระบบสารสนเทศการแพทย์
ฉุกเฉิน ITEM 3 (OIS) มาใช้ในการ
บริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
(SDG3, SDG17)

1. ร้อยละของการน าระบบ
สารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน
ITEM 3 (OIS) มาใช้

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(ศูนย์บริการฉุกเฉินและ
บรรเทาสาธารณภัย) 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

2. จัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน BLS
(Basic Life Support)
(SDG3)

1. ร้อยละของเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ฉุกเฉินที่มี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(ศูนย์บริการฉุกเฉินและ
บรรเทาสาธารณภัย) 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน/ ดับเพลิง/ กู้ชีพ
กู้ภัย ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
(SDG3, SDG11, SDG17)

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญ
ด้านการกู้ชีพ กู้ภัย ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

4. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันเหตุ
และบรรเทาสาธารณภัย
(SDG11, SDG17)

1. จ านวนครั้งการฝึกซ้อมแผน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกของอาคาร
ต้ังแต่ 6 ชั้นขึ้นไป

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

2. จ านวนครั้งการฝึกซ้อมแผน
อัคคีภัยภายในอาคารต้ังแต่ 6 ชั้น
ขึ้นไป

3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

5. โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน ดับเพลิง และกู้ชีพ
กู้ภัย
(SDG3, SDG4)

1. จ านวนครั้งการจัดฝึกอบรม 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(ศูนย์บริการฉุกเฉินและ
บรรเทาสาธารณภัย) 

(ss4) กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. จัดหารถไฟฟ้าปรับอากาศขนาด
18-22 ที่นั่ง พร้อมตู้ชาร์ตขนาด
60 KW
(SDG7, SDG11)

1. จ านวนรถไฟฟ้าปรับอากาศท่ี
ให้บริการ

10 คัน 5 คัน - กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(ขนส่งมวลชน ม.อ.) 

2. ก่อสร้างและปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน/ ก่อสร้างจุดจอดรถรับ-
ส่ง ผู้โดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(SDG7, SDG11)

1. จ านวนสถานีรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน

- 1 สถานี - 

2. จ านวนศาลาที่พักคอยจุดจอดรถ
รับ-ส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

13 จุด 15 จุด 17 จุด 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

3. พัฒนาระบบติดตามรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแบบเรียลไทม์
(SDG7, SDG11)

1. ร้อยละของความส าเร็จของการมี
ระบบติดตามรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แบบเรียลไทม์

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 - สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

2.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.5 ระดับ 5.0 

(ss5) กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาให้มีระบบการแจ้งเตือนและวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. พัฒนา ติดตั้งจ านวนจุด
รายงานและรายงานผลแจ้งเตือน
คุณภาพอากาศภายในวิทยาเขต
หาดใหญ่แบบเรียลไทม์
(SDG11, SDG13)

1. มีระบบรายงานสภาพอากาศ
แบบเรียลไทม์ และการแจ้งเตือน
ผ่าน applications รวมถึง Digital
Signage จุดต่าง ๆ ภายในวิทยาเขต

1 ระบบ - - สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

2. จ านวนจุดรายงานผลสภาพ
อากาศ รวม 15 จุด

10 จุด 5 จุด - 
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(ss6) กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. พัฒนาและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองนโยบาย
Green & Clean University
(SDG11)

1. ร้อยละของการด าเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม) 

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.5 ระดับ 5.0 

2. โครงการจัดการพฤกษศาสตร์
และอนุรักษ์ต้นไม้ภายในวิทยาเขต
หาดใหญ่
(SDG15)

1. ร้อยละของสื่อป้ายชื่อต้นไม้ที่
อนุรักษ์ของพื้นที่ที่ก าหนด

ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

2. จ านวนพันธุ์ไม้หายาก/ สูญพันธุ์
ของพ้ืนที่ที่ก าหนด

ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 

(ss7) กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาระบบการจัดการน้ าจากแหล่งน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. ปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบผลิต
น้ าประปาของมหาวิทยาลัย
(SDG6)

1. อัตราการขัดข้องของระบบ ไม่มีการขัดข้อง ไม่มีการขัดข้อง ไม่มีการขัดข้อง กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานสาธารณูปโภค) 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

2. ติดตั้ง Air Valve บนระบบท่อ
จ านวน 20 จุด พร้อมติดตั้ง
pressure gate วัดแรงดัน
(SDG6)

1. จ านวน Air Valve ที่ติดตั้ง - 10 ตัว 10 ตัว กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานสาธารณูปโภค) 

3. ท าฝายชะลอน้ าในพ้ืนที่ตอนบน
ของอ่างเก็บน้ า
(SDG6)

1. จ านวนฝายชะลอน้ า - 2 ฝาย 3 ฝาย 

4. การบ าบัดน้ าเสียเพ่ือน ากลับมาใช้
ประโยชน์ 
(SDG6)

1. ปริมาณน้ าเสียที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์

1,000 ลบ.ม. 1,000 ลบ.ม. 2,000 ลบ.ม. 

(ss8) กลยุทธ์ที ่8 พัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. พัฒนาระบบการจัดการรักษาความ
สะอาดในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด

1. ร้อยละของความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการ
รักษาความสะอาด

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม) 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.5 ระดับ 4.5 กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม) 2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร

จัดการขยะ
(SDG12)

1. ร้อยละของส่วนงานที่มีการคัด
แยกขยะ

ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของปริมาณขยะที่น า
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 30 

3. โครงการรณรงค์การใช้วัสดุที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(SDG12, SDG14)

1. ร้อยละของจ านวนส่วนงานที่
ด าเนินโครงการ

ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

(ss9) กลยุทธ์ที ่9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มข้ึน 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. ติดต้ัง Solar Roof เพ่ือผลิต
พลังงานทดแทนภายในวิทยาเขต
หาดใหญ่
(SDG7)

1. จ านวนก าลังการผลิต
กระแสไฟฟ้า

- 2 MW 2 MW กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานสาธารณูปโภค) 
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(ss10) กลยุทธ์ที่ 10 ก าหนดนโยบายและแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. ติดตั้งมิเตอร์ดิจิทัลส่วนกลาง
ทุกส่วนงานภายในวิทยาเขตหาดใหญ่
(SDG7)

1. ร้อยละของการติดตั้งมิเตอร์
ดิจิทัล

ร้อยละ 30 ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานสาธารณูปโภค) 

2. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัด
พลังงาน และมีประสิทธิภาพสูง
ทดแทนของเดิมในพ้ืนที่ส่วนกลาง
(SDG7)

1. ร้อยละของการติดตั้งอุปกรณ์ส่อง
สว่างที่ประหยัดพลังงานและมี
ประสิทธิภาพสูง

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของการติดตั้งอุปกรณ์
ปรับอากาศท่ีประหยัดพลังงานและ
มีประสิทธิภาพสูง

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 

[S4] ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักศึกษาสงขลานครินทร์ “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ” (I-wise)
2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และมีความรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
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(ss1) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สู่การเป็นพลเมืองโลก 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา
(SDG4)

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้
งานระบบสารสนเทศกิจกรรม
นักศึกษา
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.5 ระดับ 5.0 ระดับ 5.0 กองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานพัฒนานักศึกษา) 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ผู้รับผิดชอบงานด้านโครงสร้าง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(SDG4)

1. ระดับความเข้าใจและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานด้าน
โครงสร้างกิจกรรมฯ
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.5 ระดับ 4.5 ระดับ 4.5 

3. พัฒนารูปแบบกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
นักศึกษา
(SDG4)

1. จ านวนโครงการของมหาวิทยาลัย
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์นักศึกษา
สงขลานครินทร์ "ซื่อสัตย์ มีวินัย
ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ" (I-Wise)
- ด้านคุณธรรมค่านิยมที่ถูกต้อง
- ด้านวิชาการ
- ด้านบ าเพ็ญประโยชน์

70 โครงการ 
250 โครงการ 
120 โครงการ 

70 โครงการ 
250 โครงการ 
120 โครงการ 

70 โครงการ 
250 โครงการ 
120 โครงการ 
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[S5] ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดบริการและสวัสดิการที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
1. สร้างโอกาสทางการศึกษากลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
2. มีระบบการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา
3. มีมาตรฐานในการจัดบริการและสวัสดิการ

(ss1) กลยุทธ์ที่ 1 จัดให้มีทุนการศึกษาและแสวงหาแหล่งทุนเพิ่มมากขึ้นส าหรับนักเรียน นักศึกษาด้อยโอกาส และนักศึกษากลุ่มพิเศษ เช่น นักศึกษาพิการ 
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจล การก่อการร้าย ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการจัดสรรทุนการศึกษา
โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์
(SDG1)

1. ร้อยละของจ านวนทุนที่จัดสรร
ให้กับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 กองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานสวัสดิการและ
ทุนการศึกษา) 

2. โครงการจัดสรรทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(SDG1)

1. ร้อยละของจ านวนทุนที่จัดสรร
ให้กับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

3. โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  (กยศ.)
(SDG1)

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้กู้ยืม
เงินกองทุนเพ่ือการศึกษา

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

Page 30



แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

4. ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา
(SDG1, SDG17)

1. ร้อยละของจ านวนทุน/ มูลค่าทุน
ที่เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 กองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานสวัสดิการและ
ทุนการศึกษา) 

(ss2) กลยุทธ์ที่ 2 จัดหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ
เพิ่มจ านวนหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการเพิ่มการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดให้ครอบคลุมทั้งภายใน
และภายนอกหอพัก
(SDG11)

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่อาศัยในหอพัก
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 กองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานหอพักนักศึกษา) 

2. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันและรับมือกับอัคคีภัย
แก่นักศึกษาและบุคลากรหอพัก
(SDG4)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและ
ผลสัมฤทธิ์

100 คน 100 คน 100 คน 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

3. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม
(SDG6)

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่อาศัยในหอพัก
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 กองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานหอพักนักศึกษา) 4. โครงการเปลี่ยนสารกรองน้ า

ภายในหอพักทุกอาคาร
(SDG6)

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่อาศัยในหอพัก
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวส าหรับเป็นสถานที่พักผ่อน
แก่นักศึกษา
(SDG11)

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่อาศัยในหอพัก
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 

6. โครงการบอร์ดประชาสัมพันธ์ป้าย
ระเบียบฯ และข้อปฏิบัติฯ หอพักท้ัง
ภาษาไทย อังกฤษ และจีน
(SDG11)

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่อาศัยในหอพัก
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 - - 

7. โครงการเพิ่มพ้ืนที่ Co-Learning
Space เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
และการท ากิจกรรมแก่นักศึกษา
(SDG11)

1. มีพ้ืนที ่Co-Learning Space
เพ่ิมข้ึน

1 จุด  1 จุด 1 จุด 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

8. โครงการเพิ่มจุดให้บริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต
(SDG11)

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่อาศัยในหอพัก
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 กองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานหอพักนักศึกษา) 9. โครงการการจัดการหอพัก

เครือข่ายฯ
(SDG11, SDG17)

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่อาศัยในหอพักเครือข่ายฯ
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.5 ระดับ 4.5 

(ss3) กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาวะท่ีดีอย่างย่ังยืน 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(SDG3)

1. มีบริการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา ตลอด 24 ชม. ตลอด 24 ชม. ตลอด 24 ชม. กองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(งานวินัย สุขภาวะและ
พัฒนาอาชีพนักศึกษา, 
งานสวัสดิการและ
ทุนการศึกษา) 

2. จัดให้มีการข้ึนทะเบียนสิทธิประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ส าหรับนักศึกษาไทย
(SDG3)

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ขึ้น
ทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

3. จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
กรณีนักศึกษาเจ็บป่วย การบริการ
ทันตกรรม ให้ส าหรับนักศึกษาไทย
และนักศึกษาต่างชาติ
(SDG3)

1. ระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการ
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 กองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(งานวินัย สุขภาวะและ
พัฒนาอาชีพนักศึกษา, 
งานสวัสดิการและ
ทุนการศึกษา) 

4. จัดให้มีศูนย์สุขภาพนักศึกษา
ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นส าหรับ
นักศึกษาไทย
(SDG3)

1. ระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการศูนย์สุขภาพนักศึกษา
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 

5. จัดให้มีการท าประกันอุบัติเหตุ
คุ้มครองนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติ โดยคุ้มครองทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
(SDG3)

1. ระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 

6. จัดให้มีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจ
โดยการจัดกระเช้าเย่ียมไข้นักศึกษาที่
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ทั้งกรณีเจ็บป่วยหรือ
ประสบอุบัติเหตุ
(SDG3)

1. ระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการ
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 
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(ss4) กลยุทธ์ที่ 4 จัดให้มีการจ าหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่หลากหลายได้มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีร้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. จัดให้มีร้านจ าหน่ายอาหาร
เครื่องดื่มอย่างหลากหลายได้
มาตรฐานของกรมอนามัย
(SDG2)

1. จ านวนครั้งการตรวจความ
สะอาดทางจุลชีววิทยาของอาหาร
ผู้ปรุง ภาชนะ และน้ าดื่ม

1 ครั้ง  1 ครั้ง 1 ครั้ง กองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานวินัย สุขภาวะและ
พัฒนาอาชีพนักศึกษา) 

2. จัดให้มีบริการร้านสวัสดิการที่
สะดวกในบริเวณใกล้หอพักส่งเสริมให้
มีคุณภาพชีวิตการศึกษาเล่าเรียน
(SDG2)

1. ระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการ
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 กองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานสวัสดิการและ
ทุนการศึกษา) 

[S6] ยุทธศาสตร์ที ่6 สร้างความผูกพันและเชื่อมโยงกับศิษย์เก่าให้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เกิดความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
2. เพ่ือให้เครือข่ายศิษย์เก่ามีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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(ss1) กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ
ศิษย์เก่า จัดท า Line Alumni
Official เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลศิษย์เก่า
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่า

1. ร้อยละของฐานข้อมูลศิษย์เก่าท่ี
เป็นปัจจุบัน

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 กองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ) 

(ss2) กลยุทธ์ที่ 2 สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการศิษย์เก่าพบผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดขึ้น

1. จ านวนครั้งการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง กองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์  
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานศิษย์เก่าสัมพันธ์) 
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(ss3) กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง PSU ONE Code เพื่อสิทธิประโยชน์ของศิษย์เก่า 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการ PSU ONE Code
เชื่อมโยงกิจการของศิษย์เก่ากับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าสิทธิประโยชน์
ร่วมกัน (SDG17)

1. จ านวนกิจการของศิษย์เก่าที่ท า
สิทธิประโยชน์ร่วมกัน

50 กิจการ 50 กิจการ 50 กิจการ กองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานศิษย์เก่าสัมพันธ์) 

[S7] ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปมีสุขภาพที่ดีและย่ังยืน   
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกาย ของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
2. เพ่ือสร้างจิตส านึกรักการออกก าลังกายอย่างยั่งยืน

(ss1) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการฝึกสอนว่ายน้ าเสริมทักษะ
ให้กับนักศึกษา/ บุคลากร
(SDG3)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
(เดือนละหนึ่งครั้ง)

นักศึกษา 30 คน 
บุคลากร 30 คน 

รวม 60 คน 

นักศึกษา 30 คน 
บุคลากร 30 คน 

รวม 60 คน 

นักศึกษา 30 คน 
บุคลากร 30 คน 

รวม 60 คน 

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและวิชาการ) 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความสามารถตามวัตถุประสงค์

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและวิชาการ) 2. โครงการออกก าลังกาย

แอโรบิกสเต็ป ให้กับนักศึกษา/
บุคลากร/ บุคคลทั่วไป
(SDG3)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 80 คน 100 คน 

3. โครงการวิ่งสะสมระยะทางรอบอ่าง
น้ า (ม.อ.) ให้กับนักศึกษา/ บุคลากร/
บุคคลทั่วไป
(SDG3)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษา 1,500 คน 
บุคลากร 100 คน 

บุคคลทั่วไป 150 คน 

 รวม 1,750 คน 

นักศึกษา 2,000 คน 
บุคลากร 100 คน 
บุคคลทั่วไป 150 คน 

รวม 2,250 คน 

นักศึกษา 2,500 คน 
บุคลากร 100 คน 

บุคคลทั่วไป 150 คน 

รวม 2,750 คน 

4. โครงการออกก าลังกายโยคะ
ส าหรับผู้สูงวัยผ้าขาวม้าบุคลากร/
บุคคลทั่วไป
(SDG3)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากร 20 คน 
บุคคลทั่วไป 15 คน 

รวม 35 คน 

บุคลากร 30 คน 
บุคคลทั่วไป 15 คน 

รวม 45 คน 

บุคลากร 40 คน 
บุคคลทั่วไป 15 คน 

รวม 55 คน 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

5. โครงการกฬีา
“สานสัมพันธ์ 4 สนง.”
ส านักงานอธิการบดี
ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการ
เรียนรู้
(SDG3)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน 500 คน 500 คน ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและวิชาการ) 

6. โครงการกีฬา
“สานสัมพันธ์บุคลากรวิทยาเขต
หาดใหญ่” (พญาหงส์เกมส์)
(SDG3)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 4,000 คน 4,000 คน 4,000 คน 

7. โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพและ
นันทนาการ กลุ่มภาคใต้ตอนล่าง
(ใช้งบประมาณของ อว.)
(SDG3, SDG17)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน 500 คน 500 คน 

8. โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ทั่วไป
(SDG3)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษา 300 คน 
บุคลากร 100 คน 

บุคคลทั่วไป 50 คน 

รวม 450 คน 

นักศึกษา 800 คน 
บุคลากร 100 คน 

บุคคลทั่วไป 50 คน 

รวม 950 คน  

นักศึกษา 1,000 คน 
บุคลากร 100 คน 
บุคคลทั่วไป 50 คน 

รวม 1,150 คน 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

9. โครงการกิจกรรมกีฬาเพื่อ
ผู้ด้อยโอกาส/ กลุ่มเปราะบาง
(SDG3, SDG10)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 700 คน 700 คน 700 คน ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและวิชาการ) 10. โครงการส่งเสริมการออกก าลัง

กายเพ่ือสุขภาพ
- วิ่ง Fartlek นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
(SDG3)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2,000 คน 2,500 คน 2,500 คน 

(ss2) กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาสถานที่ออกก าลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. พัฒนาลานกีฬากลางแจ้ง
เอนกประสงค์
(SDG3)

1. มีลานกีฬากลางแจ้ง
เอนกประสงค์

มีลานกีฬา
กลางแจ้ง

เอนกประสงค์ 

มีลานกีฬา
กลางแจ้ง

เอนกประสงค์ 

มีลานกีฬา
กลางแจ้ง

เอนกประสงค์ 

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานอาคารและสนาม
กีฬา) 

2. พัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์กีฬาฯ
(All area exercise)
(SDG3)

1. จ านวนจุดบริการส าหรับออก
ก าลังกายนอกเหนือจากจุดที่มีอยู่
ภายในศูนย์กีฬาฯ

2 จุด 2 จุด 2 จุด ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 

วิทยาเขตหาดใหญ่
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

2564 2565 2566 

3. พัฒนาพื้นที่ภายในวิทยาเขต
หาดใหญ่ (Exercise anywhere)
(SDG3, SDG11)

1. จ านวนจุดบริการส าหรับออก
ก าลังกายกลางแจ้งภายในวิทยาเขต
หาดใหญ่

- 1 จุด - ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

(ss3) กลยุทธ์ที ่3 สร้างมาตรฐานของการให้บริการที่ดีอย่างย่ังยืน 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ
“การบริการที่ด”ี กับบุคลากรศูนย์
กีฬาฯ

1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานบริหารและ
สารสนเทศ) 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในการบริการที่ดี

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2. โครงการอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ
“ความปลอดภัยและการช่วยเหลือ
เบื้องต้น”  ให้กับบุคลากรศูนย์กฬีาฯ

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 18 คน  18 คน 18 คน 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความสามารถตามวัตถุประสงค์

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

3. พัฒนาบุคลากรในการจัดการ
สารสนเทศแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDG12)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 18 คน  18 คน 18 คน 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความสามารถตามวัตถุประสงค์

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มี
ความสามารถด้านการตัดสินกีฬาชนิด
ต่าง ๆ

1. จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
(ส่งบุคลากรไปอบรม)

2 คน 3 คน 4 คน ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

5. สร้างระบบการให้ค าแนะน าปรึกษา
ให้บริการและการจัดการกีฬา

1. ระดบัความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 ระดับ 4.5 

6. โครงการอบรมจิตอาสาด้านกีฬา
ประจ าศูนย์กีฬาฯ และสนามกีฬา
(SDG3, SDG4)

1. จ านวนอาสาสมัครที่เข้าอบรม 100 คน 100 คน 100 คน ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและวิชาการ) 

2. ร้อยละของอาสาสมัครที่ปฏิบัติ
หน้าที่

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

(ss4) กลยุทธ์ที ่4 กิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างรายได้ 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการค่ายกีฬาส าหรับเยาวชน
(SDG3, SDG17)

1. รายได้ที่ได้รับ
(รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย)

10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและวิชาการ) 

2. โครงการสอนว่ายน้ าภาคฤดูร้อน
(SDG3, SDG17)

1. รายได้ที่ได้รับ
(รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย)

120,000 บาท 120,000 บาท 120,000 บาท 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

3. โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
ชายหาด Open
(SDG3, SDG17)

1. รายได้ที่ได้รับ
(รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย)

15,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท ศูนยก์ีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและวิชาการ) 

4. โครงการกีฬาฟุตบอลอาวุโส Open
(SDG3, SDG17)

1. รายได้ที่ได้รับ
(รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย)

20,000 บาท 30,000 บาท 30,000 บาท 

5. โครงการกีฬาฟุตบอล 7 คน
ประชาชนทั่วไป Open
(SDG3, SDG17)

1. รายได้ที่ได้รับ
(รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย)

20,000 บาท 30,000 บาท 30,000 บาท 

6. โครงการกีฬาวอลเลย์บอล Open
(SDG3, SDG17)

1.รายได้ท่ีได้รับ
(รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย)

15,000 บาท 20,000 บาท 25,000 บาท 

7. โครงการว่ายน้ าชิงแชมป์ภาคใต้
(SDG3, SDG17)

1. รายได้ที่ได้รับ
(รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย)

30,000 บาท 30,000 บาท 30,000 บาท 

8. โครงการ PSU วิ่งหาดใหญ่
สู่ธรรมชาติ
(SDG3, SDG17)

1. รายได้ที่ได้รับ
(รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย)

500,000 บาท 500,000 บาท 500,000 บาท 
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[S8] ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรสร้างชื่อเสียงทางกีฬาของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ให้เป็นนักกีฬาในระดับที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

(ss1) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนานักกีฬาของมหาวิทยาลัยในทุกมิติ  

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  1.1 มหกรรมกีฬา 5 วิทยาเขต 
  1.2 รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ 
  1.3 รอบมหกรรม 
(SDG3, SDG17) 

1. อันดับของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
เหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย

ติดอันดับ 
1 ใน 30 

ของสถาบัน 
ที่เข้าร่วม 

ติดอันดับ 
1 ใน 30 

ของสถาบัน 
ที่เข้าร่วม 

ติดอันดับ 
1 ใน 30 

ของสถาบัน 
ที่เข้าร่วม 

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและวิชาการ) 

2. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
บุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  1.1 รอบคัดเลือกกีฬา 5 วิทยาเขต 
  1.2 รอบมหกรรม 
(SDG3, SDG17) 

1. อันดับของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
เหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย

ไม่มีการแข่งขัน ติดอันดับ 1 ใน 
10 ของสถาบัน 

ที่เข้าร่วม 

ติดอันดับ 1 ใน 8 
ของสถาบัน 
ที่เข้าร่วม 

3. โครงการรับนักศึกษาที่มี
ความสามารถด้านกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ
(SDG1, SDG4)

1. ร้อยละของผู้ที่เป็นตัวแทน
นักกีฬา

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

4. สร้างสัมพันธ์และให้คุณค่าอย่าง
ยั่งยืนกับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่มี
ความสามารถด้านกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ
(SDG1)

1. จ านวนโครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4 โครงการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
(งานส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและวิชาการ) 

2. ระดับความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ
(ระดับ 1-5)

ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 ระดับ 4.0 

5. โครงการ IMT-GT ด้านกีฬา
(SDG3, SDG17)

1. จ านวนนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่มีการจัด
โครงการ 

60 คน 60 คน 

6. ยกระดับและพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา
ประเภทต่าง ๆ
(SDG3)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 3 คน 5 คน 7 คน 

2. จ านวนโครงการ 2 โครงการ 4 โครงการ 5 โครงการ 

7. โครงการพัฒนาและดูแลนักกีฬา
อย่างครบวงจร
(SDG1, SDG2, SDG3, SDG4)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน 200 คน 200 คน 

2. จ านวนโครงการ 5 โครงการ 5 โครงการ 5 โครงการ 

8. เสนอเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย
(SDG3, SDG17)

1. แผนงานด าเนินการ หารือที่ประชุม
ทีมบริหาร 

น าเสนอท่ีประชุม 
กกมท. 

เสนอแผนและ
ชนิดกีฬาที่จะ
จัดการแข่งขัน 
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(ss2) กลยุทธ์ที ่2 ยกระดับตามมาตรฐานสนามกีฬา 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. พัฒนาสนามกีฬากลาง ม.อ.
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็น
Songkhla Sports City
(SDG3, SDG11, SDG17)

1. มีการปรับปรุงสนามกีฬากลาง มีการเสนอแผน จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
ปรับปรุงตามแผน 

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2. ด าเนินการเพื่อให้มีโรงยิมเนเซียม
ติดแอร์ 5,000 ที่นั่ง
ตามมาตรฐานสากล
(SDG3, SDG11, SDG17)

1. แผนงานด าเนินการ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแผน 

ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
ตามแผน 

3. จัดให้มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ขนาด 7 คน
(SDG3)

1. สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ขนาด 7 คน

จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
ก่อสร้างตามแผน 

ด าเนินการ
ก่อสร้างตามแผน 

4. จัดให้มีสนามฟุตซอลพ้ืนยาง
ตามมาตรฐานสากล
(SDG3)

1. สนามฟุตซอลพ้ืนยาง เสนอแผน จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
ปรับปรุงตามแผน 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

5. ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สนามกีฬาภายใต้การดูแลของ
ศูนย์กีฬาฯ
(SDG3, SDG11)

1. อาคารและสนามกีฬาได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา

จัดท าแผนการ
ด าเนินงานและ
ด าเนินการตาม

แผน 

จัดท าแผนขอ
งบประมาณ
ประจ าปีและ
ด าเนินงาน

ปรับปรุงตามแผน
งบประมาณท่ี

ได้รับ 

จัดท าแผนขอ
งบประมาณ
ประจ าปีและ
ด าเนินงาน

ปรับปรุงตามแผน
งบประมาณท่ี

ได้รับ 

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

Page 47



ภาคผนวก 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs จึงได้จัดท า 

SDGs mapping แสดงความสัมพันธ์ของโครงการต่าง ๆ กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย โดยแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1-3 ของส านักงานวิทยาเขต
หาดใหญ่ และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 31 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4-6 ของกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
จ านวน 25 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 7-8 ของศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 36 โครงการ  

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566) ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่มีโครงการเพ่ือด าเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้ตามแนวเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งสิ้น 92 โครงการ  



ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1-3 ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ และ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 [S1] การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน (SDGs)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 [S2] การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารและการจัดการอย่างยั่งยืน (SDGs)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 [S3] สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

       เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

โครงการ 

1. โครงการพฒันาพื้นที่และ
สภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง SDGs
co-creation (S1, ss2)

•

2. มีเกณฑ์และระบบการประเมินที่
ชัดเจนและโปร่งใส (S1, ss3) •
3. โครงการสนับสนุนและส่งเสรมิให้มี
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของ
หน่วยงานภายใตส้ านักงานวิทยาเขต
หาดใหญ่ (S2, ss1)

•

4. พัฒนาและติดตั้งระบบเฝ้าระวงัความ
ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัและระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (S3, ss1)

•

5. พัฒนาและติดตั้งระบบ IoT เพือ่
บริหารจดัการการเข้าออกของยานยนต์
ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ (S3, ss1)

•
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โครงการ 

6. พัฒนาและติดตั้ง smart pole ซึ่ง
เป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบ smart
campus ด้านความปลอดภัยและอื่น ๆ
(S3, ss1)

• •

7. โครงการจัดอบรมและถ่ายทอด
ความรู้การใช้งานและเช่ือมโยงระบบ
รักษาความปลอดภัยด้วยระบบดิจทิัล
ปัญญาประดิษฐ์ให้แกผู่้ปฏิบตัิงานท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบ (S3, ss1)

• 

8. พัฒนาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
(CCTV) ภายในพ้ืนท่ีวิทยาเขตหาดใหญ่
ตามแผนการตดิตั้งระบบกล้องวงจรปิด
(CCTV) ที่ก าหนด (S3, ss1)

• 

9. ปรับปรุงผิวทางจราจรภายใน
วิทยาเขตหาดใหญ่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานงานทาง  (S3, ss2)

•

10. ติดตั้งป้ายบอกทาง 2 ภาษา
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และป้าย
จราจรครอบคลุมพื้นท่ีภายในวิทยาเขต
หาดใหญ่ (S3, ss2)

• 

11. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้าน
การจราจร (S3, ss2) • 
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โครงการ 

12. น าระบบสารสนเทศการแพทย์
ฉุกเฉิน ITEM 3 (OIS) มาใช้ในการ
บริหารจดัการด้านการแพทย์ฉุกเฉนิเพื่อ
สนับสนุนให้การปฏิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (S3, ss3)

• •

13. จัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินใหม้ี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานใน BLS
(Basic Life Support) (S3, ss3)

•

14. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน/ ดบัเพลิง/ กู้ชีพ กู้ภัย
ให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
(S3, ss3)

• • •

15. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันเหตุ
และบรรเทาสาธารณภยั (S3, ss3) • •
16. โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ดบัเพลิง และกู้ชีพ
กู้ภัย (S3, ss3)

• •

17. จัดหารถไฟฟ้าปรบัอากาศขนาด
18 -22 ที่น่ัง พร้อมตู้ชาร์ตขนาด 60 KW
(S3, ss4)

• • 

18. ก่อสร้างและปรบัปรุงสถานรีถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน/ ก่อสร้างจุดจอดรถรับ-ส่ง • • 
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โครงการ 

ผู้โดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(S3, ss4) 
19. พัฒนาระบบติดตามรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแบบเรยีลไทม์ (S3, ss4) • • 
20. พัฒนา ติดตั้งจ านวนจุดรายงานและ
รายงานผลแจ้งเตือนคณุภาพอากาศ
ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่แบบเรียลไทม์ 
(S3, ss5)

• •

21. พัฒนาและบ ารุงรักษาภมูิทัศน์ของ
มหาวิทยาลยัเพื่อตอบสนองนโยบาย
Green & Clean University
(S3, ss6)

• 

22. โครงการจัดการพฤกษศาสตรแ์ละ
อนุรักษ์ต้นไมภ้ายในวิทยาเขตหาดใหญ่
(S3, ss6)

•

23. ปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบผลติ
น้ าประปาของมหาวิทยาลัย (S3, ss7) •
24. ติดตั้ง Air Valve บนระบบท่อ
จ านวน 20 จุด พร้อมติดตั้ง pressure
gate วัดแรงดัน (S3, ss7)

• 

25. ท าฝายชะลอน้ าในพ้ืนท่ีตอนบนของ
อ่างเก็บน้ า (S3, ss7) • 
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โครงการ 

26. การบ าบัดน้ าเสียเพื่อน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ 
(S3, ss7)

• 

27. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการขยะ
(S3, ss8)

•

28. โครงการรณรงค์การใช้วัสดุที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(S3, ss8)

• •

29. ติดตั้ง Solar Roof เพื่อผลติพลังงาน
ทดแทนภายในวิทยาเขตหาดใหญ่
(S3, ss9)

• 

30. ติดตั้งมิเตอร์ดิจิทลัส่วนกลางทุกส่วน
งานภายในวิทยาเขตหาดใหญ่
(S3, ss10)

• 

31. ติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าที่ประหยดั
พลังงาน และมีประสิทธิภาพสูงทดแทน
ของเดิมในพ้ืนท่ีส่วนกลาง
(S3, ss10)

• 
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ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4-6 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 [S4] พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 [S5] จัดบริการและสวัสดิการที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 [S6] สร้างความผูกพันและเชื่อมโยงกับศิษย์เก่าให้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการ 

1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศทรานสคริป
กิจกรรมนักศึกษา (S4, ss1) •
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัการ
ความรูผู้้รับผิดชอบงานด้านโครงสร้าง
กิจกรรมเสริมหลักสตูร
(S4, ss1)

•

3. พัฒนารูปแบบกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
นักศึกษา (S4, ss1)

•

4. โครงการจัดสรรทุนการศึกษา
โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์
(S5, ss1)

•

5. โครงการจัดสรรทุนการศึกษา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (S5, ss1) • 
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โครงการ 

6. โครงการกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อ
การศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(กยศ.) (S5, ss1)

• 

7. ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา (S5, ss1) • •
8. โครงการเพิ่มการตดิตั้งกล้องวงจรปิด
ให้ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก
(S5, ss2)

•

9. โครงการอบรมใหค้วามรูเ้รื่องการ
ป้องกันและรับมือกับอัคคภีัยแก่นักศึกษา
และบุคลากรหอพัก (S5, ss2)

• 

10. โครงการตรวจสอบคณุภาพน้ าดื่ม
(S5, ss2) •
11. โครงการเปลี่ยนสารกรองน้ าภายใน
หอพักทุกอาคาร (S5, ss2) •
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิม่พื้นที่
สีเขียวส าหรับเป็นสถานท่ีพักผ่อน
แก่นักศึกษา (S5, ss2)

• 

13. โครงการบอร์ดประชาสมัพันธ์ป้าย
ระเบียบฯ และข้อปฏิบัตฯิ หอพักท้ัง
ภาษาไทย อังกฤษ และจีน
(S5, ss2)

• 
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โครงการ 

14. โครงการเพิ่มพ้ืนท่ี Co-Learning
Space เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการ
ท ากิจกรรมแก่นักศึกษา
(S5, ss2)

• 

15. โครงการเพิ่มจดุให้บริการสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ (S5, ss2) • 
16. โครงการการจดัการหอพัก
เครือข่ายฯ (S5, ss2) • •
17. โครงการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
(S5, ss3)

•

18. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ส าหรับนักศึกษาไทย
(S5, ss3)

•

19. จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
กรณีนักศึกษาเจ็บป่วย การบริการ
ทันตกรรม ใหส้ าหรับนักศึกษาไทย
และนักศึกษาตา่งชาติ (S5, ss3)

•

20. จัดให้มีศูนย์สุขภาพนักศึกษา
ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นส าหรับ
นักศึกษาไทย (S5, ss3)

•
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โครงการ 

21. จัดให้มีการท าประกันอุบัติเหตุ
คุ้มครองนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติ โดยคุม้ครองทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ (S5, ss3)

•

22. จัดให้มีการส่งเสรมิขวัญและก าลังใจ
โดยการจัดกระเช้าเยีย่มไข้นักศึกษาที่
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ ท้ังกรณเีจ็บป่วยหรือประสบ
อุบัติเหตุ (S5, ss3)

•

23. จัดให้มีร้านจ าหน่ายอาหาร
เครื่องดื่มอย่างหลากหลายได้มาตรฐาน
ของกรมอนามัย (S5, ss4)

•

24. จัดให้มีบริการร้านสวสัดิการที่
สะดวกในบรเิวณใกล้หอพักส่งเสรมิให้มี
คุณภาพชีวิตการศึกษาเล่าเรียน
(S5, ss4)

•

25. โครงการ PSU ONE Code
เชื่อมโยงกิจการของศิษย์เก่ากับ
มหาวิทยาลยัเพื่อจัดท าสิทธิประโยชน์
ร่วมกัน (S6, ss3)

•
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ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7-8 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 [S7] ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มีสุขภาพที่ดีและย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 [S8] ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรสร้างชื่อเสียงทางกีฬาของมหาวิทยาลัย

โครงการ 

1 โครงการฝึกสอนว่ายน้ าเสรมิทักษะ
ให้กับนักศึกษา/ บุคลากร  
(S7, ss1)

•

2. โครงการออกก าลังกายแอโรบิกสเต็ป
ให้กับนักศึกษา/ บุคลากร/ บุคคลทั่วไป
(S7, ss1)

• 

3. โครงการวิ่งสะสมระยะทางรอบอ่าง
น้ า (ม.อ.) ให้กับนักศึกษา/ บุคลากร/
บุคคลทั่วไป (S7, ss1)

• 

4. โครงการออกก าลังกายโยคะส าหรับ
ผู้สูงวัยผา้ขาวม้าบุคลากร/ บุคคลทั่วไป
(S7, ss1)

• 

5. โครงการกีฬา “สานสัมพันธ์ 4 สนง.”
ส านักงานอธิการบดี  
ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่

• 
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โครงการ 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ส านักการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้ 
(S7, ss1) 

6. โครงการกีฬา
“สานสัมพันธ์บุคลากรวิทยาเขต
หาดใหญ่” (พญาหงสเ์กมส์) (S7, ss1)

• 

7. โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและ
นันทนาการ กลุ่มภาคใต้ตอนล่าง
(S7, ss1)

• •

8. โครงการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย ให้นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนท่ัวไป (S7, ss1)

• 

9. โครงการกิจกรรมกีฬาเพื่อ
ผู้ด้อยโอกาส / กลุม่เปราะบาง
(S7, ss1)

• •

10. โครงการส่งเสริมการออกก าลงักาย
เพื่อสุขภาพ  “วิ่ง Fartlek นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1” (S7, ss1)

• 

11. พัฒนาลานกีฬากลางแจ้ง
เอนกประสงค์ (S7, ss2) • 
12. พัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์กีฬาฯ
(All area exercise) (S7, ss2) • 
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โครงการ 

13. พัฒนาพื้นที่ภายในวิทยาเขต
หาดใหญ่ (Exercise anywhere)
(S7, ss2)

• •

14. พัฒนาบุคลากรในการจัดการ
สารสนเทศแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน
(S7, ss3)

•

15. โครงการอบรมจติอาสาด้านกฬีา
ประจ าศูนย์กีฬาฯ และสนามกีฬา
(S7, ss3)

• •

16. โครงการค่ายกีฬาส าหรับเยาวชน
(S7, ss4) • •
17. โครงการสอนว่ายน้ าภาคฤดรูอ้น
(S7, ss4) • •
18. โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อชายหาด
Open (S7, ss4) • •
19. โครงการกีฬาฟุตบอลอาวโุส Open
(S7, ss4) • •
20. โครงการกีฬาฟุตบอล 7 คน
ประชาชนท่ัวไป (S7, ss4) • •
21. โครงการกีฬาวอลเลย์บอล Open
(S7, ss4) • •
22. โครงการว่ายน้ าชิงแชมป์ภาคใต้
(S7, ss4) • •
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โครงการ 

23. โครงการวิ่งหาดใหญสู่่ธรรมชาติ
(S7, ss4) • •
24. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย
  1.1 มหกรรมกีฬา 5 วิทยาเขต 
  1.2 รอบคัดเลือกเขตภาคใต ้
  1.3 รอบมหกรรม    
(S8, ss1) 

• •

25. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา
บุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  1.1 รอบคัดเลือกกีฬา 5 วิทยาเขต 
  1.2 รอบมหกรรม 
(S8, ss1) 

• •

26. โครงการรับนักศึกษาที่มี
ความสามารถดา้นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
(S8, ss1)

• •

27. สร้างสัมพันธ์และให้คณุค่าอยา่ง
ยั่งยืนกับนักศึกษาและศิษย์เก่าท่ีมี
ความสามารถดา้นกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ
(S8, ss1)

• 

28. โครงการ IMT-GT ด้านกีฬา
(S8, ss1) • •
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โครงการ 

29. ยกระดับและพัฒนา ผูฝ้ึกสอนกีฬา
ประเภทต่างๆ (S8, ss1) • 
30. โครงการพัฒนาและดูแลนักกีฬา
อย่างครบวงจร (S8, ss1) • • • • 
31. เสนอเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (S8, ss1)

• •

32. พัฒนาสนามกีฬากลาง มอ. เพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงของความเป็น  Songkhla
Sports City
(S8, ss2)

• • •

33.ด าเนินการเพื่อให้มโีรงยิมเนเซยีมติด
แอร์ 5,000 ท่ีนั่ง ตามมาตรฐานสากล
(S8, ss2)

• • •

34. จัดให้มีสนามฟตุบอลหญ้าเทียม
ขนาด 7 คน (S8, ss2) • 
35. จัดให้มีสนามฟตุซอลพื้นยาง
ตามมาตรฐานสากล
(S8, ss2)

• 

36. ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สนาม
กีฬาภายใต้การดูแลของศูนย์กีฬาฯ
(S8, ss2)

• •
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโครงการกับ SDG1 – SDG17 
ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1-8 จ านวน 92 โครงการ มีการกระจาย SDGs แสดงดังแผนภูมิ 

ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ มีการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เด่นด้าน SDG3 (Good Health and Well-being), SDG11 (Sustainable Cities and 
Communities) และ SDG17 (Partnerships for the Goals) 
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโครงการกับ SDG1 – SDG17 
ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ และ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1-3 จ านวน 31 โครงการ มีการกระจาย SDGs แสดงดังแผนภูมิ 

ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ และ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่  
เด่นด้าน SDG7 (Affordable and Clean Energy) และ SDG11 (Sustainable Cities and Communities) 
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโครงการกับ SDG1 – SDG17 
กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4-6 จ านวน 25 โครงการ มีการกระจาย SDGs แสดงดังแผนภูมิ 

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ มีการด าเนินการสอดรับหลาย SDGs  
คือ SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG6, SDG11 
และ SDG17 
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโครงการกับ SDG1 – SDG17 

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7-8 จ านวน 36 โครงการ มีการกระจาย SDGs แสดงดังแผนภูมิ 

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่  
เด่นด้าน SDG3 (Good Health and Well-being) และ SDG17 (Partnership for the Goals) 
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