
 

 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Executive Summary) 

ข้อสังเกตในภาพรวม 
1) มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปี เพื่อเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้

และประเทศ ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในหลายด้านจนมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น มีบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงที่กระจายอยู่ตามวิทยาเขต/คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ มีความได้เปรียบในการตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคที่เป็นแหล่งทรัพยากรทั้งทางทะเลและทางบก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ทรัพยากร ซึ่งหากมีการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่เฉียบคม และมีการนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ประชากรในภาคใต้และประเทศ  

2) มหาวิทยาลัยมีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของ PSU System และมีค่านิยมหนึ่งคือ Unity ซึ่งหาก
สามารถทำให้เกิดการประสานงานกันได้อย่างแท้จริง ๆ มีการสื่อสารและร่วมมือกันมากขึ้น และ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ในระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
งานด้านต่าง ๆ ลดขอบเขต (Boundary) ของการทำงานเฉพาะพันธกิจที่รับผิดชอบ มีการใช้และ
บูรณาการศักยภาพของแต่ละวิทยาเขต เพื่อลดความซ้ำซ้อนของหลักสูตร/การทำงาน และเสริม
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของมหาวิทยาลัยได้มากข้ึน 

Process strength 

• มหาวิทยาลัยดำเนินการด้านการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญในภาคใต้  โดยใช้สมรรถนะหลักของ
มหาวิทยาลัยด้านความสามารถในการดำเนินงานในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเชี่ยวชาญในด้าน
ทรัพยากรทางทะเล และพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ มาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
รวมถึงการบูรณาการกับงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ บางโครงการได้ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาวะในชุมชนเป้าหมาย ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อ
การดำเนินการในการเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาภาคใต้ตามวิสัยทัศน์ 

• มหาวิทยาลัยแสดงถึงการดำเนินงานที่มุ่งเน้นผู้เรียน โดยมีกระบวนการรับฟังความต้องการ/
ความคาดหวังของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้มาตรฐานระดับนานาชาติ เช่น AUN-QA, 
WFME มาพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ มีการพัฒนาและกำหนด
สมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (PSU-TPSF) รวมถึงการออกแบบ
กระบวนการจัดการศึกษา และติดตาม ปรับปรุงผลการดำเนินงานเพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์

Process OFI 

• มหาวิทยาลัยยังไม่ได้แสดงว่ามีการพิจารณาทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน                
กลยุทธ์ และการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ประสิทธิผลของการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนเข้า 
เนื่องจากจะส่งผลต่อการกำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์/ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์/โอกาส
เชิงกลยุทธ์ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัววัดความสำเร็จ และตารางเวลาที่จะบรรลุ 
การกำหนดแผนที่ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิง         
กลยุทธ์/โอกาสเชิงกลยุทธ์/สมรรถนะหลัก การจัดทำแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่
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สำคัญ ตลอดจนตัววัดที่ใช้ติดตามผลสำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ ซึ่งต้องมีความ
สอดคล้องซึ่งกันและกันเพราะจะช่วยในการถ่ายทอดลงไปเป็นลำดับขั้นจนถึงรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกัน เพ่ือส่งเสริมความสำเร็จซึ่งกันและกันทั้งในแนวราบและแนวดิ่งในการมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ ตลอดจนการบรรลุทุกพันธกิจได้อย่างยั่นยืน  

• การมุ่งเน้นบุคลากร มหาวิทยาลัยยังไม่แสดงว่ามีประสิทธิผล เช่น การปรับโครงสร้างของ
บุคลากรเพ่ือสนับสนุนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ การถ่ายทอดแผนงานไปสู่การปฏิบัติที่
ยังขาดการบูรณาการระหว่างพันธกิจต่าง ๆ ทำให้ภาระงานอาจมากเกินไปในบุคลากรบางกลุ่ม 
ระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน การเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์จาก PSU System เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรในแต่ละ
วิทยาเขต รวมทั้งการเสริมสร้างความสุขและความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน 
เพ่ือให้บุคลากรมีความผูกพันและทุ่มเทในการทำงาน  

• มหาวิทยาลัยไม่ได้แสดงแนวทางอย่างเป็นระบบในบางเรื่องที่สำคัญ เช่น กระบวนการวิเคราะห์
และปรับปรุงผลการดำเนินงาน กระบวนการจัดการความรู ้ กระบวนการควบคุมต้นทุน 
กระบวนการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน การมีแนวทางที่เป็นระบบดังกล่าว
จะช่วยให้การบริหารจัดการของแต่ละกระบวนการมีประสิทธิผล 

• มหาวิทยาลัยยังไม่ม ีการติดตาม ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการที ่สำคัญ เช่น 
กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า กระบวนการ
ทบทวนและติดตามตัววัดทั้งระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เห็นโอกาสในการ
ปรับปรุงกระบวนการ รวมไปถึงการนำไปสู่การพัฒนาผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้ 

Result Strength 

• ผลลัพธ์การมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้าบางด้านบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ จำนวนหลักสูตรที่
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและ
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปะวัฒนธรรม ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน งบประมาณวิจัย 

• ผลลัพธ์สำคัญบางด้านมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เช่น ผลลัพธ์จากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยที่ดีขึ้น
ในปี 2020 รวมถึงสาขาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ QS Ranking มีเพิ่มขึ้นเป็น                 
3 สาขา  จำนวนรางวัลที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับในระดับชาติ  จำนวนครั้งของผลงานที่
ได้รับการอ้างอิง  รายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และการส่งมอบวัสดุเพื่อทำการศึกษาหรือวิจัย (MTA) รายรับของมหาวิทยาลัย 

Result OFI 

• มหาวิทยาลัยไม่ได้รายงานผลลัพธ์ที่สำคัญบางด้าน เช่น ด้านการเรียนรู้และด้านการบริการที่
สำคัญ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กร  ผลการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในด้าน Internationalization 
และ digitalization/digital work flow บรรยากาศการทำงาน เช่น สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ 
และประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากร ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
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• ผลลัพธ์ที่สำคัญต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัยหลายด้านยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
ได้แก่ ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตด้านวิชาการ และคุณธรรม
จริยธรรม ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์  ผลลัพธ์ด้านการบริการ
วิชาการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทั้งอัตราการตายของผู้ป่วยในภาพรวมและรายโรค 
ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรส่วนใหญ่  ผลการสำรวจภาวะผู้นำ
ระดับสูงในทุกวิทยาเขต ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบ 
(ป.ป.ช.) ตัววัดด้านงบประมาณและการเงิน หากมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เพื่อวางแผนแก้ไขปรับปรุง อาจช่วยให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุพันธกิจที่กำหนดไว้  

• ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยยังไม่แสดงแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ผลลัพธ์ด้าน
การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติส่วนใหญ่ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ สัดส่วนของจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  จำนวนผลงานใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  จำนวน
นวัตกรรมจากการวิจัย จำนวนนักศึกษาทั้งหมดและในทุกวิทยาเขต ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรับเข้าเมื่อเทียบกับแผนทั้งในภาพรวม จำนวนผู้รับบริการวิชาการทุก
ประเภททั้งในภาพรวม หากสามารถปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิผล อาจช่วยให้
มหาวิทยาลัยสามารถส่งมอบคุณค่าท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• มหาวิทยาลัยไม่ได้แสดงผลลัพธ์ในเชิงเปรียบเทียบในตัววัดที่สำคัญโดยเฉพาะตัววัดด้านการ
มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ความพึงพอใจของลูกค้า และการตลาด ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่จะ
แสดงถึงความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติตามท่ี
กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ 
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หมวด 7 ผลลัพธ ์

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 
7.1 ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 

ตารางท่ี 7.1-1 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย 

ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลยั 
ปี 

2017 2018 2019 2020 

7.1-1 ผลการจัดอันดับ QS World Ranking  701+ 801-1000 801-1000 801-1000 

7.1-2 ผลการจัดอันดับ QS Asia University Ranking  185 188 156 148 

7.1-3 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Asia Ranking 201-250 251-300 301-350 401+ 

7.1-4 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE World University 
Ranking  

 1001+ 1001+ 1001+ 

7.1-5 สาขาของมหาวิทยาลัยที่ไดร้ับการจดัอันดับ QS Ranking 

 -  Argriculture & Forestry 151 - 200 151 - 200 151 - 200 101 - 150 

 -  Medicine 401 - 450 401 - 450 401 - 450 401 - 450 

 -  Biological Sciences - - - 551 - 600 

 

รูปที ่7.1-1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

รูปที่ 7.1-2 ระดับความพึงพอใจของ นายจ้าง /ผู้ใช้บัณฑิต 
 

รูปที่ 7.1-3 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับใน
ระดับชาต ิ

  รูปที่ 7.1-4 จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รางวัลในดา้น
ต่างๆ ในระดับนานาชาต ิ
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รูปที่ 7.1-5 จำนวนผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

รูปที่ 7.1-6 จำนวนผลงานท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

รูปที่ 7.1-7 จำนวนผลงานใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 

รูปที่ 7.1-8  จำนวนครั้งของผลงานทีไ่ด้รับการอ้างอิง 

รูปที่ 7.1-9 รายได้จากผลงานทรพัย์สินทางปัญญาและงานวิจัย 
ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการส่งมอบวสัดุ 

เพื่อทำการศึกษาหรือวิจัย (MTA) 

รูปที่ 7.1-10 จำนวนผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา
ชุมชนที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

รูปที่ 7.1-11 จำนวนผลงานท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI-Scopus 
(Number of Paper) 

รูปที่ 7.1-12 จำนวนนวัตกรรมจากการวิจัย 
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รูปที่ 7.1-13 จำนวนผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก รูปที่ 7.1-14 จำนวนผลิตภณัฑ์หรอืบริการที่ได้รับการออกแบบและ

ส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพิ่มจากศลิปวัฒนธรรม 
 

 
รูปที่ 7.1-15 จำนวนงานวิจัยด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ    

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

7.1 ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

รูปที่ 7.1- 16 จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ 
 

รูปที่ 7.1- 17 จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาต ิ

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

 
รูปที่ 7.2-1 ระดับความพึงพอใจของ นายจ้าง /ผู้ใช้บัณฑิต รูปที่ 7.2-2 จำนวนแหล่งทุนที่ให้ทุนซ้ำ 3 ปี ติดต่อกัน 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.3 ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

 7.3-1 ร้อยละของจำนวนอาจารยป์ระจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

รูปที ่7.3-2 ร้อยละของอาจารย์ทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

รูปที่ 7.3-3 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นกรรมการ/ผู้ทรงคณุวุฒิ ใน
ระดับชาติและนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

รูปที่ 7.3-4 จำนวนอาจารย์ ที่มีช่ือเสียงและไดร้ับรางวัลในระดับ
นานาชาติ (Prolific Academic expert) 

รูปที่ 7.3-5 จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ไดร้ับทุนศึกษาต่อ  

 

 

รูปที่ 7.2-3 จำนวนข้อร้องเรียน 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ และการกำกับดูแล 
7.4 ก ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

รูปที่ 7.4-1 ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลยัโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการประพฤติมิชอบ(ปปช.) 

รูปที่ 7.4-2 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
 

รูปที่ 7.4-3 ปริมาณขยะทีไ่ด้รับการ Re-cycle (กิโลกรัม) รูปที่ 7.4-4 จำนวนครั้งของการกระทำผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ์

รูปที่ 7.4-5 จำนวนครั้งท่ีฝ่าฝืนจรยิธรรมของผู้บริหาร 
ถูกลงโทษทางวินัย 

รูปที่ 7.4-6 จำนวนข้อร้องเรียนต่อผู้บริหาร และคณาจารย์ 

รูปที่ 7.4-7 ปริมาณไฟฟ้าและอัตราการใช้ไฟฟ้า 
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7.4 ข ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

รูปที่ 7.4-8 จำนวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ Online, 
MOOC 

รูปที่ 7.4-9 จำนวนหลักสูตรเพื่อ Upskill,Reskill ในลักษณะ Non-
Degree Programs ที่สามารถนำมาสะสมหน่วยกิจได ้

รูปที่ 7.4-10 จำนวนผู้เข้าเรียนหลกัสูตร Non-Degree รูปที่ 7.4-11 จำนวนหลักสูตรที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ใน
ลักษณะ Double Degree 

รูปที่ 7.4-12 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑติ 
ด้านวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม 

 
รูปที่ 7.4-13 จำนวนบุคลากรนานาชาติและบุคลากรแลกเปลี่ยน 

รูปที่ 7.4-14 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านสุขภาวะ รูปที่ 7.4-15 จำนวนโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ 
ที่ประสบความสำเร็จ 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
7.5 ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด  

 
รูปที่ 7.5-1 รายรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รูปที่ 7.5-2 เงินงบประมาณรายจา่ยจากงบประมาณแผ่นดิน    
ภาพรวมมหาวิทยาลยั (ล้านบาท) 

รูปที่ 7.5-3 เงินงบประมาณรายจา่ยจากงบประมาณเงินรายได้ 
ภาพรวมมหาวิทยาลยั (ล้านบาท) 

รูปที่ 7.5-4 งบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 

 

รูปที่ 7.5-5 งบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและผู้บรหิารทั้งหมด  
(ปีงบประมาณ) 

 
รูปที่ 7.5-6 จำนวนนักศกึษาที่มีการกู้ยืมเงิน 

 
รูปที่ 7.5-7 ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์ ด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอกทั้งในและตา่งประเทศ (ปีงบประมาณ) 
รูปที่ 7.5-8 งบประมาณวิจัยทีไ่ด้รบั (ล้านบาท) 
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รูปที่ 7.5-9 รายรับเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย   รูปที่ 7.5-10 การเบิกจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

  
รูปที่ 7.5-11 จำนวนเงินชดเชยพนักงานท่ีออกจากงาน รูปที่ 7.5-12 จำนวนนักศึกษาท้ังหมด  

 
รูปที่ 7.5-13 จำนวนประเทศของนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาท่ี

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
รูปที่ 7.5-14 จำนวนผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

รูปที่ 7.5-15 จำนวนผู้ป่วย Refer โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์ รูปที่ 7.5-16 จำนวนผู้รับบริการสขุภาพของโรงพยาบาลสัตว์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
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รูปที่ 7.5-17 จำนวนผู้รับบริการสขุภาพของโรงพยาบาลทันตกรรม  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
รูปที่ 7.5-18 จำนวนผู้รับบริการสขุภาพของโรงพยาบาล 

การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

รูปที่ 7.5-19 จำนวนผู้รับบริการสขุภาพของศูนย์เทคนคิการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

รูปที่ 7.5-20 จำนวนผู้รับบริการวชิาการทุกประเภท 
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