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ข้าพเจ้า (นาย)....สมพงษ์........นามสกุล......เจริญสุข.......
อายุ....61....ปี
2.ประวัติการศึกษาที่สาคัญ
- ปริ ญ ญาตรี สาขา..สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา...คณะ...คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ .....
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์..........สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา.....2522..........................................
- ปริญญาโท สาขา.....Social Planning and Development.........คณะ Department of Anthropology and
Sociology.. มหาวิท ยาลัย ...University of Queensland, Australia........ส าเร็ จ การศึก ษาปีก ารศึก ษา.......
2534........
- ประกาศนี ย บัต รชั้ นสู ง วิช าProject Management and Program Administration สถาบั น Management
and Development (MDF), Ede, Netherlands
- วุฒิบัตรการฝึกอบรม Agricultural Extension and Methodology, Rupin Institute, Haifa, Isarael.
- วุ ฒิ บั ต รการฝึ ก อบรม Rural Reconstruction, International Institute of Rural Reconstruction (IIRR),
Silang Cavite, Philippines.
3.ประวัติการทางานและกิจกรรม
3.1 กิจกรรมระหว่างที่ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย

1) เป็นนักกีฬาฟุตบอลและบาสเกตบอลของวิทยาเขตปัตตานีและเป็นทีมฟุตบอลได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้า
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมกราคม 2522 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย)
2) ร่วมออกค่ายอาสาพัฒนาภาคฤดูร้อน
3) ช่วยงานห้องสมุดช่วงปิดเทอม
4) ร่วมเป็นนักร้องวงดนตรีวงเดอะฮิวมัส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
.................... 3.2 หลังจบการศึกษา ท่านเคยทางานร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/สมาคมฯ/ชมรมฯ หรือ
สนับสนุนงาน มหาวิทยาลัย/สมาคมฯ/ชมรมฯ ด้านใดบ้าง
(ก) น าโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพท้ อ งถิ่ น ไทย (Thai UN-CAP) ซึ่ ง เป็ น โครงการร่ ว มมื อ กั น ของหน่ ว ยงาน
สหประชาชาติด้านต่างๆโดยการนาของผู้ประสานงานระบบงานสหประชาชาติในประเทศไทย (UN Resident
Coordinator) และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Resident Representative) มาดาเนินการ
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยร่วมมือกับศูนย์อานวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)
และศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในปี 2541 และ 2542
(ข) การริเริ่มสร้างกลุ่มพลังม.อ.โดยรวมกลุ่มศิษย์เก่า ม.อ.ปัตตานีรหัส 18 ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนกลุ่มรหัส 18
สามารถจัดงานชุมนุมประจาปี ได้ทุกปีมาตลอด นอกจากนี้รุ่นยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมต่างๆของสมาคม
ศิษย์เก่าทั้งของ ม.อ.ปัตตานีและของสมาคมศิษย์เก่า ม.อ.รวมห้าวิทยาเขตมาเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันกลุ่มศิษย์
เก่ารหัสใกล้เคียงก็ดาเนินการเช่นเดียวกันจนขยายวงกลุม่ รหัสต่างๆมากหมายและสื่อสารถึงกันมาตลอดถึงปัจจุบัน
(ค) สร้างการเป็นเอกภาพของศิษย์เก่าม.อ.ปัตตานี ผมได้เดินสายพบปะรุ่นต่างๆที่มีการจัดงานแยกระหว่างรุ่นพี่
รุ่นแรกๆกับรุ่นน้องๆจนสามารถให้ชวนให้มาร่วมกันจัดงานรูสะมิแลในธีม (Theme)ต่างมาได้โดยให้ร่วมหารือการ
จัดงานกันทุกรุ่นและให้เริ่มต้นจัดงานโดยรุ่นน้องจากรุ่นน้องรหัส41 โดยมีการคณะกรรมการหลากหลายรุ่นช่วยให้
การแนะนาและสนับสนุนงบประมาณตลอดจนชวนกันมาร่วมงานให้มากรุ่นทุกครั้งจนมีจานวนมากขึ้นจากเดิมที่
เคยจัดแยกได้จานวนสองร้อยคนจนสุดท้ายมีจานวนศิษย์เก่าหลายรุนมาร่วมงานครั้งละมากกว่าห้าร้อยคน
(ง) จัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(กรุงเทพฯ) เมื่อการรวมตัวของ
ศิษย์เก่าเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว ผมและคณะกรรมการจึงได้วางแผน เตรียมระเบียบข้อบังคับและดาเนินการจด
ทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(กรุงเทพฯ) ในวันที่ 25 มกราคม
พ.ศ.2553 และผมได้เ ป็นนายกสมาคมฯดูแลสมาคมฯในระยะสองปีแรกโดยได้บริหารสมาคมฯตาม 3ระเบียบ
ข้อบังคับ และจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมรายปี ได้แก่ งานรูสะมิแล การแข่งขันโบวลิ่งและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของส่วนกลางเช่นงาน ม.อ. 45 ปี การแข่งขันกอล์ฟ และงานรวมช่อศรีตรัง เป็นต้น
(จ) เป็นอุปนายกวิทยาเขตสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(รวมทุกวิทยาเขต) ได้มี
บทบาทในการดึงเครือข่ายศิษย์เก่าคณะต่างๆมาร่วมและสนับสนุนงานสาคัญที่ ทางสมาคมฯจัดและที่จัดร่วมกับ

ทางมหาวิทยาลัย เช่น งาน40ปีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งาน 45 ปี ม.อ. งานรวมช่อศรีตรัง และงาน
สืบสานความดี 50 ปี ม.อ.
(ฉ) เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คสม.) ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็น
กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปีพ.ศ.2558 ถึง 2560 รวม3วาระ
3.3 การทางาน ตาแหน่งงานในปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านงานชุมชนและการสร้างภาคีเครือข่าย (Community Mobilization and Networking Advisor)
ที่อยู่สถานที่ทางาน โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ชั้น9 อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดาเนินนอก เขตพระ
นคร กรุงเทพฯ 10200......... โทรศัพท์ 0818502961.............
จนถึงสิ้นปีพ.ศ.2559 ได้รับการพิจารณาปูนบาเหน็จพร้อมกับการเกษียนก่อนอายุ (early retirement)
แต่ยัง เป็นที่ ป รึก ษา(Advisor)องค์ก รภาคประชาสังคมได้แก่ มู ลนิธิผู้ห ญิง มี เ ชื้อเอชไอวี เครือข่ายผู้ใช้ยาแห่ง
ประเทศไทย
ขณะเดี ย วกั น ก็ ท างานด้า นที่ ป รึ ก ษา (Consultancy) ให้ กั บ หน่ว ยงานราชการได้ แ ก่ ศู น ย์ อ บรมนานาชาติ
(International Training Center) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ด้านเอดส์ (Foundation for AIDS Rights- FAR)
4. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
4.1 ประสบการณ์ ผ่านการบริหารองค์กรระดับท้องถิ่นหรือชุมชน ระดับ ชาติ ระดับภู มิภาคเอเชียและระดับ
นานาชาติ นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญการวางแผนและดาเนินงานโครงการพัฒนาด้านต่างๆโดยมีรายละเอียดย่อๆ ดังนี้
เป็นนักพัฒ นาสังคมและการศึกษาและผู้ประสานงานโครงการพัฒนาชนบทในจังหวัดล าพูนและเชียงใหม่ 9 ปี
(2522-2530) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสานักงานเกษตรภาคเหนือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิฟ
ริดดริช เนามัน ประเทศเยอรมัน
เป็นนักฝึกอบรมอาวุโสและผู้ประสานงานงานพัฒนาบุคคลากรภาคประชาสังคม 3 ปี (2534-2536) โครงการ Thai
NGO Support Project ระหว่าง มูลนิธิฟริดดริช เนามัน ประเทศเยอรมัน กับ ศูนย์บริการวิชาการ (UNISERV)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นผู้อานวยการศูนย์ฝึกอบรมงานผู้สูง อายุแห่งเอเชีย (Asia Training Center on Ageing) 4 ปี(2537-2540)
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง องค์การผู้ สูงอายุระหว่างประเทศ (HelpAge International) จากประเทศอังกฤษ
และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นผู้ชานาญการบริหารจัดการงานเอชไอวีเ อดส์ (HIV/AIDS Management Specialist) โครงการพัฒ นาแห่ง
สหประชาชาติ(UNDP) 4 ปี (2540-2543)
เป็นที่ปรึกษาโครงการประเทศ (Country Programme Advisor) โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS) 5
ปี (2543-2547) ทาหน้าที่ผู้แทนโครงการประจาประเทศไทย
เป็นที่ปรึกษาด้านระดมทุนสังคมและภาคีร่วม (Social Mobilization and Partnership Advisor) โครงการเอดส์
แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) 5 ปี (2548-2552)
เป็ น ที่ ป รึ ก ษาด้ า นงานระดมชุ ม ชนและการสร้ า งเครื อ ข่ า ย (Community Mobilization and Networking
Advisor) โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) 7 ปี (2553-2559)
ระหว่างที่ทางานกับหน่วยงานสหประชาชาติยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรสาคัญๆ ได้แก่
เป็นผู้ดาเนินรายการ (Moderator) ให้กับ การประชุมทวิภาคีระหว่างคณะผู้แทนไทยและประเทศเคนยา (และ
ต่อมากั บ ประเทศบอสวานา) เพื่ อ ให้มี ก ารส่ง ที ม แพทย์และพยาบาลมาอบรมกั บ กรมควบคุม โรค กระทรวง
สาธารณสุข ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการกับ 10 ประเทศในทวีปอาฟริกาด้านเอดส์กับคณะผู้แทนจากภาค
ส่วนต่างๆของไทยใน ปี2548 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา
ในส่วนของประสบการณ์ด้านงานสังคม
เคยรวมรวมที ม ศิ ษย์ เ ก่ า ม.อ.ปั ตตานีห ลายรุ่ นจนสามารถจดทะเบีย นจั ดตั้ง สมาคมศิษ ย์เ ก่ า ม.อ. ปั ตตานี
(กรุงเทพฯ) ได้เมื่อปี 2553
4.2 ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับตาแหน่ง เหตุผลของความเหมาะสม
(ก) มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรทุกระดับมาแล้วตั้งแต่โครงการระดับท้องถิ่น หรือชุมชน ระดับชาติ
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ
(ข) ศึกษาและอบรมด้านการวางแผนและพัฒนาสังคมในมิติโครงงานและโครงการ ตลอดจนเคยมีประสบการณ์
ดาเนินการมาแล้วทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
(ค) ศึกษาและมีประสบการณ์ดาเนินงานโครงการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากภาคชุมชน ภาคประชาสังคมและ
ระหว่างประเทศหรือนานชาติมาแล้ว
(ง) ศึกษาและมีประสบการณ์การทางานกับเนื้อหาวิชาที่หลากหลายได้แก่งานพัฒนาชนบท งานพัฒนาชุมชน งาน
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกวัยในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ งานสตรี งานบทบาทหญิงชาย งาน
ผู้สูงอายุ งานเอดส์และงานสุขภาพกับกลุ่มประชากรหลักเช่น กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ใช้ยา งานชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชาย และงานคนข้ามเพศเป็นต้น จึงเข้าใจประเด็นเปราะบาง (vulnerability) และละเอียดอ่อน (sensitivity)
เป็นอย่างดี

(จ) มีประสบการณ์งานพัฒนาและดาเนินการงานฝึกอบรมด้านต่างๆทั้งระดับผู้นาชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ
(ฉ) ศึกษาและมีประสบการณ์กับการจัดตั้งกลุ่มและขบวนการทางสังคม (Social group and movement) ถือ
เป็นสวนหนึ่งของวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และวิชาพัฒนาสังคมที่ศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ขณะเดียวกันก็มีประสบการณ์ในการจัดตั้งกลุ่มต่างๆในชุมชนในพื้นที่โครงการที่ทางาน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
เยาวชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มปลูกถั่วเหลือง เป็นต้น และ
( ซ ) ต่ อ ม า ก็ ร ว บ ร วม แ ล ะ ตั้ ง ก ลุ่ ม ศิ ษย์ เ ก่ า ต่ า ง ๆ จ น ก ร ะ ทั่ ง จ ด ท ะ เ บี ย น เ ป็ น ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (กรุงเทพฯ) ในปี 2553

การเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในฐานะผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม
ความเป็นมาและหลักการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2511 และจะครบ 50 ปี ของการสถาปนาในวันที่
13 มีนาคม พ.ศ.2561 ม.อ.ได้พัฒนาจนขยายการให้ บริการการศึกษา และวิจัย ในพื้นที่ถึง 5 วิทยาเขตและ 36
คณะ ทั้ งนี้ได้ผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคมแล้ว มากกว่าหนึ่งแสนคน บัณฑิตหรือศิษย์เ ก่าจานวนไม่ น้อยได้สร้าง
ผลงานและชื่อเสียงในวงการ งานและอาชีพต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน ขณะเดียวกันศิษย์เก่าในทุกพื้นที่ก็
พยายามติดต่อสื่อสารกันและรวมตัวกันจนเกิดงานสังสรรค์และกิจกรรมในรุ่นหรือรหัสนั้นๆ งานศิษย์เก่าคณะต่างๆ
ในรูปแบบชมรมหรือสมาคม เช่น งานวิศวะดงยาง งานชุมนุมรวมทุกรุ่นตามวิทยาเขต เช่น งานรูสะมิแล งานชุมนุม
ทุกรุ่นทุกวิทยาเขตในระดับจังหวัด และงานชุมนุมรวมทุกวิทยาเขตที่จัดในกรุงเทพมหานคร เช่น งานรวมช่อศรีตรัง
ที่สโมสรกองทัพเรือ ในปีพ.ศ.2558 และงานสืบสานความดี 50 ปี ม.อ. ปี พ.ศ.2560 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเปิดรับสมาชิกจากทุกคณะจึงได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในปี พ.ศ.2525
เดิมใช้ชื่อว่าสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2559 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยได้คงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก คือ ๑) เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม
ความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างสมาชิกตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ๒) ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก มหาวิทยาลัย และสังคม และ๓) ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
สภาพปัญหา แม้ว่าสมาคมฯ ได้ก่อตั้งมากว่า 3 ทศวรรษ แต่พัฒนาการด้านต่างๆขององค์กรถือว่าไปได้ช้ามากมี
จานวนสมาชิกไม่ถึงสองพันคนทั้งๆที่จานวนบัณฑิตที่จบการศึกษามีมากกว่าแสนคน นอกจากนี้สานักงานสมาคม
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ยั ง ถื อ ว่ า มี ที่ ตั้ ง ไม่ เ ป็ น หลั ก แหล่ ง ส่ ง ผลต่ อ การติ ด ต่ อ ประสานงานและภาพลั ก ษณ์ ข องสมาคมฯ
ขณะเดียวกั นการรวมตัวของศิษย์เ ก่ าในรูป แบบต่างๆก็ ป รากฏเป็นขบวนการทางสัง คมเป็นที่ ป ระจัก ษ์ทั้ ง ใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆจนเกิดความต้องการแรงหนุนเสริมเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของการรวมตัว และมี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจนสามารถกลับไปสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทีพ่ วกเขารัก
และศรัทธา
โดยที่กระผมได้มีประสบการณ์การขับเคลื่อนขบวนการศิษย์เก่าทุกระดับและล่าสุดอยู่ในคณะกรรมการสมาคมชุด
ล่าสุดจึงเข้าใจเป็นอย่างดีต่อลักษณะการรวมตัว ของศิษย์เก่า การบริหารสมาคม การจัดกิจกรรมตลอดจนทิศ
ทางการขับเคลื่อนสมาคมฯ แน่นอนที่สุดย่อมเห็นข้อจากัดของรูปแบบการบริห ารจัดการ แนวนโยบาย และ
กิจกรรมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นบทเรียนที่มีค่า ในการลงสมัครรับการเลือกตั้งครั้งนี้จึงขอเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายใน
การบริหารและขับเคลื่อนสมาคมภายในวาระ3 ปีดังนี้

วิสัยทัศน์
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น องค์กรการรวมตัวของศิษย์เก่าที่ได้ทาหน้าที่เป็นกลไก
ศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพโดยศิษย์เก่าและเพื่อศิษย์เก่าทุกรุ่น เป็นเวทีกลางให้ศิษย์เก่าโดยเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ
ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรของสมาคมฯ ในการจัดกิจกรรม และในการรับผลประโยชน์
นโยบายของสมาคมฯ
พันธกิจหรือนโยบายหลัก
1) บริหารสมาคมฯให้เป็นองค์กรที่มีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจากจานวนเดิมอย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 40
2) สร้างเสถียรภาพในการเป็นสานักงานที่มีหลักแหล่งและมีรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถ
บริหารการเงินและงบประมาณให้อยู่ในสถานะปลอดภาระทางการคลังและหนี้สิน
3) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความเป็นเอกภาพ และให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างศิษย์เก่าจากรุ่น
ต่างกั นและหรือต่างคณะ รวมทั้ง ต่างวิท ยาเขตและหรือต่างพื้นที่ในระดับ จังหวัด จนมี จานวนกลุ่ม หรือ
เครือข่ายหรือ ชมรม หรือสมาคม เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ 20 และหรือมีความเข้มแข็งในรูแบบที่เป็น
องค์กรมีสถานะทางการและหรือทางกฎหมาย
4) รวบรวมศิษย์เก่าจากทุกสาขาอาชีพแสดงออกและแสดงความสามารถซึ่งการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรม
สาคัญของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการฉลองครบรอบ 50 ปี ม.อ.
ข้อความหลักเชิงนโยบาย คือ จะบริหารสมาคมฯโดยยึดหลักธรรมาธิบาล มีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ โดย
เป็นภาคีร่วมงานใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลางของศิษย์เก่าและสมาชิกสมาคมฯที่จะเป็นผูม้ สี ว่ นร่วมใน
การจัดเวทีหรือกิจกรรมและรับผลประโยชน์ต่างๆ ตามประเภทสมาชิกภาพ
________________________________

ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

(นายวัฒนา ทองศิร)ิ
ประธานคณะกรรมการสรรหานายก
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

