
 

 

 

สังกัด คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน   สังกัด ส านักงาน/ส านกั  

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย 

1. บัณฑิตวิทยาลัย 2. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์  

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย 

1.  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 2.  ส านักงานอธิการบดี 

3. วิทยาลัยนานาชาต ิ 4. สถาบันนโยบายสาธารณะ  3.  ส านักการศึกษาและ  
 นวัตกรรมการเรียนรู ้

4.  ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์
และการทดสอบ 

5. สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา 

6. สถาบันสันติศึกษา  5. ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

6. ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและ  
   ระบบอัจฉริยะ 

7. สถาบันฮาลาล   7. ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม 

8. ส านักวิจัยและพัฒนา 

   9. ส านักวิทยบริการ 10. อุทยานวิทยาศาสตร ์ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตตรัง 
1. คณะพาณิชยศาสตร์และการ

จัดการ 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 
วิทยาเขตตรัง 

1. ส านักงานวิทยาเขตตรัง  

วิทยาเขต
ปัตตานี 

1. คณะพยาบาลศาสตร ์ 
   วิทยาเขตปัตตานี 

2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์  

วิทยาเขต
ปัตตานี 

1. ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
2. ส านักส่งเสริมและบริการ

วิชาการ 
3. คณะรัฐศาสตร์   4. คณะวิทยาการสื่อสาร    

5. คณะวิทยาการอิสลาม 6. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี   

 

7. คณะศลิปกรรมศาสตร์   8. คณะศกึษาศาสตร ์    

วิทยาเขตภูเก็ต 

1. คณะการบริการและการ
ท่องเที่ยว 

2. คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม  วิทยาเขตภูเก็ต 

1. ส านักงานวิทยาเขตภูเก็ต  

3. คณะวิเทศศึกษา   
วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี 
1. คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. คณะศลิปศาสตร์และ 
   วิทยาการจัดการ  

วิทยาเขต    
สุราษฎร์ธานี 

1. ส านักงานวิทยาเขต 
    สุราษฎร์ธานี 

 

วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

1. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 2. คณะการแพทย์แผนไทย 
 

วิทยาเขต
หาดใหญ ่

1. ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติ  4. คณะทันตแพทยศาสตร ์
   

5. คณะเทคนิคการแพทย์   6. คณะนิตศิาสตร ์
   

7. คณะพยาบาลศาสตร ์ 8. คณะแพทยศาสตร ์
   

9. คณะเภสัชศาสตร ์  10. คณะวิทยาการจัดการ 
   

11. คณะวิทยาศาสตร์  12. คณะวิศวกรรมศาสตร ์    
13. คณะศิลปศาสตร ์  14. คณะเศรษฐศาสตร ์    

15. คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 16. คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
 

 

 

หน่วยงานสนับสนนุ  หน่วยงานผลิตบัณฑิต 

โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

6. โครงสร้างองค์กร 



 

 

 

 

สังกัด คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน (คณบดี/ผู้อ านวยการ)  สังกัด ส านักงาน/ส านกั (ผู้อ านวยการ)  

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย 

1. บัณฑิตวิทยาลัย 2. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์  

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย 

1.  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 2.  ส านักงานอธิการบดี 

3. วิทยาลัยนานาชาต ิ 4. สถาบันนโยบายสาธารณะ  3.  ส านักการศึกษาและ  
 นวัตกรรมการเรียนรู ้

4.  ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์  
 และการทดสอบ 

5. สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา 

6. สถาบันสันติศึกษา  5. ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

6. ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและ  
   ระบบอัจฉริยะ 

7. สถาบันฮาลาล   7. ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม 

8. ส านักวิจัยและพัฒนา 

   9. ส านักวิทยบริการ 10. อุทยานวิทยาศาสตร ์ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตตรัง 
1. คณะพาณิชยศาสตร์และการ

จัดการ 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 
วิทยาเขตตรัง 

1. ส านักงานวิทยาเขตตรัง  

วิทยาเขต
ปัตตานี 

1. คณะพยาบาลศาสตร ์ 
   วิทยาเขตปัตตานี 

2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์  

วิทยาเขต
ปัตตานี 

1. ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 2. ส านักส่งเสริมและบริการ
วิชาการ 

3. คณะรัฐศาสตร์   4. คณะวิทยาการสื่อสาร    

5. คณะวิทยาการอิสลาม  6. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี   

 

7. คณะศลิปกรรมศาสตร์   8. คณะศกึษาศาสตร ์    

วิทยาเขตภูเก็ต 

1. คณะการบริการและการ
ท่องเที่ยว 

2. คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม  วิทยาเขตภูเก็ต 

1. ส านักงานวิทยาเขตภูเก็ต  

3. คณะวิเทศศึกษา   
วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี 
1. คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. คณะศลิปศาสตร์และ 
   วิทยาการจัดการ  

วิทยาเขต    
สุราษฎร์ธานี 

1. ส านักงานวิทยาเขต 
    สุราษฎร์ธานี 

 

วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

1. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 2. คณะการแพทย์แผนไทย 
 

วิทยาเขต
หาดใหญ ่

1. ส านักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

3. คณะทรัพยากรธรรมชาติ  4. คณะทันตแพทยศาสตร ์
   

5. คณะเทคนิคการแพทย์   6. คณะนิตศิาสตร ์
   

7. คณะพยาบาลศาสตร ์ 8. คณะแพทยศาสตร ์
   

9. คณะเภสัชศาสตร ์  10. คณะวิทยาการจัดการ 
   

11. คณะวิทยาศาสตร์  12. คณะวิศวกรรมศาสตร ์    
13. คณะศิลปศาสตร ์  14. คณะเศรษฐศาสตร ์    

15. คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 16. คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

โครงสร้างการบริหารงาน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 

หน่วยงานสนับสนุน  หน่วยงานผลิตบัณฑิต 

คณะกรรมการนโยบายบริหารบุคคล 

คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 

คณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล 

7. โครงสร้างการบริหารงาน 


