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1. วิกฤตและความทาทายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบันและอนาคตท้ังในเรื่องระบบเศรษฐกิจ การแขงขัน เทคโนโลยี 

นโยบายทางการเมือง สภาพแวดลอมทางสังคมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทําใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ความผันผวน (Volatility) ความไมแนนอน (Uncertainty) ความสลับซับซอน 

(Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) เหลานี้ หรือท่ีเรียกวา “VUCA World” รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ดานนวัตกรรมอยางพลิกผัน (Disruptive innovation) เปนตัวเรงและบีบบังคับใหการบริหารของมหาวิทยาลัย

จําเปนตองเปลี่ยนแปลง ตัวอยางเชน 

1. การจางงาน อาชีพท่ีเปลี่ยนไป ทําใหความสนใจและรูปแบบการเรียนรูเปลี่ยนไป เปนผลทําให

จํานวนนักศึกษาลดลงทุกมหาวิทยาลัย 

2. นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณแกมหาวิทยาลยัลดลง จากการเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ ทําใหตองเลี้ยงตัวเองมากข้ึน และรูปแบบการบริหารงบประมาณของรัฐเปลี่ยนแปลง เชน การมี

พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ตลอดจนพ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจาง อาจจะกระทบตอการบริหารจัดการ การใช

งบประมาณท่ีไมยืดหยุน 

3. สถานการณความรุนแรงในชายแดนใตยังเปนปญหาท่ีทําใหคนท้ังภายในภายนอกขาดความม่ันใจ

เรื่องความปลอดภัย โอกาสท่ีบุคลากรท่ีมีความสามารถและนักเรียน นักศึกษา ท่ีสนใจจะทํางานหรือเขาเรียน

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็อาจจะตัดสินใจไปท่ีอ่ืน 

4. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในภาคใต โดยเฉพาะผลผลิตทางเกษตรของภาคใต ราคาตกและผันแปร 

โอกาสท่ีจะสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินก็อาจจะเปนไปไดยาก และเปนปญหาท่ีตองการให

ม.อ.ลงไปชวยก็จะมากข้ึน ปญหาท่ีมากและสะสมของพ้ืนท่ีก็อาจทําใหม.อ.ตองใชสรรพกําลังมากและอาจไป

ลดทอนงานดานอ่ืน ๆ  

จากท่ีประชุมอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา สภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2561 ได

สรุปเรื่องการปรับตัวของอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีประเด็นสําคัญดังนี้  

1. อุดมศึกษาตองรวมพัฒนาคนทุกชวงวัยใหเปนพลเมืองคุณภาพ 

เนื่องจากจํานวนผูเขารับการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงลดลงอยางชัดเจน คือ จะมีคนอายุ 18-22 ป 

เขามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีลดลง เนื่องจากเด็กเกิดลดลงจาก 1.2 ลานคนตอป เหลือ

เพียง 7 แสนคนตอป ซ่ึงลดลงไปเกือบรอยละ 50 และยังคงมีทิศทางท่ีจะลดลงอยางตอเนื่อง จะเห็นตัวเลข

ของการสอบเขาอุดมศึกษาท่ีมีอัตราการแขงขันลดลงเม่ือเทียบกับในอดีต ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของ



2            แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 - 2565) 

อุดมศึกษาท่ีจะตองปรับตัวในประเด็นผูเรียน คือ เปลี่ยนจากการจัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนสําหรับ

ปริญญาตรีเทานั้น เปนการพัฒนาคนทุกชวงวัยใหเปนพลเมืองคุณภาพ คือ ท้ังดี เกง และมีความสุข 

นอกจากนั้นอุดมศึกษาควรจะเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง ในการผลักดันใหประเทศไทยกาวพน

กับดักประเทศรายไดปานกลาง เขาสูประเทศท่ีพัฒนาแลว (ผานการจัดการเรียนรูใหกับคนวัยแรงงาน) ซ่ึง

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีคนในระบบแรงงานท่ีเปนแรงงานมีฝมือมากกวารอยละ 50 แตตัวเลขในขณะนี้ พบวา

ในระบบแรงงานไทยซ่ึงมี 38 ลานคนนั้น มีผูท่ีเปนแรงงานมีฝมือเพียงรอยละ 20 ซ่ึงไมเพียงพอตอการพัฒนา

ประเทศดังกลาว 

2. อุดมศึกษาตองเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษาโดยทันที และให

เกิดผลท่ีชัดเจน เนื่องจากเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ถึงแมจะสอนเนื้อหาเดิมก็ยังตอง

เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน แตในความเปนจริงแลวมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาท่ีผูเรียน

จําเปนตองเรียนดวย เพ่ือท่ีจะสามารถนาไปใชทํางานตอไปในอนาคต จึงทําใหมีความจําเปนท่ีหลีกเลี่ยงไมไดท่ี

อุดมศึกษาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมกับ

คณาจารยท่ีมีแนวความคิดและทักษะท่ีทันสมัย โดยอุดมศึกษาตองปรับตัวในเรื่องนี้อยางตอเนื่อง รวดเร็ว ให

ทันทวงที นอกจากนั้นกระบวนการเรียนรูยังตองเนนไปท่ีความรวมมือกับผูประกอบการในกรณีท่ีผูจบ

การศึกษาจะตองไปทํางานในสถานประกอบการ และในขณะเดียวกันตองเนนการจบไปเพ่ือเปนผูประกอบการ

ดวยตนเองใหไดอีกดวย กรณีดังกลาวนี้เองกระบวนการจบการศึกษา จึงอาจไมจําเปนตองเนนไปท่ีเพียงใบ

ปริญญาเทานั้น หากแตจะตองมีการทบทวนกันอยางจริงจัง วาจะใหในลักษณะอ่ืนดวยหรือไมอยางไร เพ่ือให

เกิดผลสําเร็จตามท่ีอุดมศึกษาตองการพัฒนาคนทุกชวงวัยตอไป 

นอกจากนั้นจะตองมีการเปลี่ยนแปลงการดูแลคุณภาพมาตรฐานของกระบวนการจัดการเรียนรูใน

ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยจะตองปรับตัวเปนลําดับตน ๆ และท่ีจะตองปรับเปนอยางมากตามมา 

ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ท่ีจะเขา

มารวมดูแลเรื่องคุณภาพอยางมีความพอเหมาะพอดี ใหมีความยืดหยุนทันกับสถานการณ 

3. สถาบันอุดมศึกษาตองมีหลากหลายกลุมใหตอบสนองวัตถุประสงค กลาวถึงเฉพาะในประเทศจะมี

กลุมหลักดังนี้ คือ กลุมมหาวิทยาลัยเดิม กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกลุมวิทยาลัยชุมชน ท้ังหมดนี้จะตองมีการปรับตัวเพ่ือรองรับจานวนผูเขาเรียนท่ี

นอยลง และตองเรงปรับตัวโดยใชตนทุนเดิมหรือจุดแข็งของแตละมหาวิทยาลัย ใหเกิดการพัฒนาท่ีมีความ

ยั่งยืนในระดับสถาบัน และสงผลใหเกิดการสรางพลเมืองคุณภาพทุกชวงวัยดังกลาวขางตน นอกจากนั้นยัง

จะตองมีการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเนื่องจากจะมีสถาบันจากตางประเทศเขามาจัดตั้งใน

ประเทศไทยมากข้ึน ทําอยางไรจึงจะเกิดเปนความรวมมือท่ีจะเกิดประโยชนกับทุกฝายตอไป 

4. การวิจัยและพัฒนาท่ีมีความสมดุลท้ังเรื่องความเปนเลิศและการสรางความเสมอภาคเทาเทียมกัน

ในสังคม เปนความชัดเจนอยูแลวท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองทําใหการวิจัยและพัฒนานั้นเขาสูความเปนเลิศ 

แตประเด็นท่ีสําคัญ คือ การวิจัยและพัฒนานั้นจะตองสามารถตอยอดจนกระท่ังเกิดเปนนวัตกรรม และ

สามารถถายทอดเทคโนโลยีเขาสูชีวิตจริงได เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ สรางความกินดี
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อยูดี ทําใหคุณภาพชีวิตของคนในประเทศดีข้ึน แตประเด็นของวิจัยและพัฒนาเพียงแคนี้ อาจจะยังไมพอ 

จําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงผลของการทําวิจัยและพัฒนาดังกลาวใหสามารถลดความเหลื่อมลาในสังคมไดดวย  

มิเชนนั้นแลวการวิจัยและพัฒนา อาจสงผลกระทบทางลบโดยกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําในสังคมเพ่ิมมากข้ึน 

ยกตัวอยางเชน การวิจัยพัฒนายามักจะไปในทิศทางของโรคภัยไขเจ็บของคนรวยท่ีมีกําลังซ้ือสูง หรือไปสู

โรคภัยไขเจ็บท่ีเกิดข้ึนในประเทศร่ํารวย สวนโรคภัยไขเจ็บท่ีเกิดในคนจนหรือประเทศยากจนมักจะถูกละเลย 

ไมมีการสงเสริมหรือใหทุนการวิจัยท่ีมากเพียงพอ 

5. การเรงยกระดับศักยภาพของบุคลากรท่ีทํางานในสถาบันอุดมศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

จําเปนจะตองมีการปรับตัวท้ังกลุมผูบริหาร กลุมของคณาจารยสายวิชาการ และกลุมของสายสนับสนุน

วิชาการ ท่ีจะตองทํางานรวมกันไปโดยมีการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหสอดคลองกับ 4 ประการขางตน โดย

มีตัวแปรท่ีสําคัญ คือ ตัวนักศึกษาหรือผูเรียน ตลอดจนผูปกครองหรือญาติพ่ีนองของผูเรียน ท่ีจะตองเขาใจมิติ

ใหมของอุดมศึกษา ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนไปอยางหลีกเลี่ยงไมได พรอมกับการศึกษาในระดับ

การศึกษาพ้ืนฐานเพ่ือเปนกําลังสําคัญในการผลักดันใหประเทศไทยเขาสูประเทศคุณภาพ โดยมีพลเมือง

คุณภาพท่ีผานระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพตอไป 

 

2. ความคาดหวังตอการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

ตลาดระยะเวลาท่ีผานมาท้ังประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคมคาดหวังมหาวิทยาลัยในหลาย

ประการดวยกัน เชน ในวาระครบ 50 ปนาจะเปน Turning point สําคัญของมหาวิทยาลัย ควรมีการ

Transformation ในหลายดาน เพ่ือสรางรูปแบบการทํางานท่ีจะชวยขับเคลื่อนประเทศสู Thailand 4.0 

เปลี่ยนจากนโยบายและทฤษฏีสูการปฏิบัติ เปนท่ีพ่ึงของชุมชน สรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําใน

สังคม แกวิกฤตความรุนแรงชายแดนใตท้ังความยากจน ความไมรู ความขัดแยง ตอยอดความสําเร็จจาก

งานวิจัย พัฒนาระบบ PSU system เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง หลุดกับดักระบบราชการ การปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมองคกร การบริหารคนเกง การพัฒนาความเปนผูนําในทุกระดับ การจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ 

เนนคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาและบัณฑิต สรางสังคมเพ่ือความสามารถในการแขงขัน ใชแรงผลักจาก

ภายนอกเพ่ือการขับเคลื่อนองคกร และการใชพลังศิษยเกาเพ่ือสรางพลังความสําเร็จ 
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3. กรอบแนวคิดการบริหาร 

 

 
 

เม่ือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะกาวสูความเปนสากล ทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย จึงตอง

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals-SDGs) 

ขณะเดียวกันประเทศไทยกําลังกาวสูการปฏิรูปอยางจริงจัง มีการวางภาพอนาคตและยุทธศาสตรชาติไทย 

20 ป พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจะตองมีความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ

ยุทธศาสตรชาติเชนกัน 

ทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals-SDGs)

ประกอบดวย 17 เปาหมายหลัก ท่ีตองการบรรลุและดําเนินการใหไดภายในป ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) มีดังนี้ 

1) การขจัดความยากจน 2) การขจัดความโหยหิว สรางความม่ันคงทางอาหารและใหทุกคนไดรับโภชนาการท่ี

เพียงพอ รวมถึงการสงเสริมการเกษตรท่ียั่งยืน 3) การมีสุขภาพท่ีดีในทุกชวงอายุ 4) การศึกษาอยางท่ัวถึงและ

มีคุณภาพ รวมถึงโอกาสการเรียนรูแบบตลอดชีวิต 5) การเสริมสรางศักยภาพของสตรี และความเทาเทียมทาง

เพศ 6) น้ําดื่ม-น้ําใชท่ีถูกสุขอนามัย 7) การเขาถึงบริการทางพลังงาน เชน การเพ่ิมการผลิตพลังงานหมุนเวียน 

2 เทา 8) การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เชน ยุติการใชแรงงานเด็ก 9) การประกอบอุตสาหกรรมอยาง

ยั่งยืน 10) การลดความไมเทาเทียมกันภายในและระหวางประเทศ 11) การพัฒนาชุมชนเมืองท่ียั่งยืน 12) การ

ผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 13) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14) การอนุรักษและการใชทรัพยากรทาง
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ทะเลอยางยั่งยืน 15) การปกปองและฟนฟูระบบนิเวศน รวมถึงการยุติการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 16) สันติภาพ 17) แนวทางการดําเนินการและหุนสวนเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

สวนยุทธศาสตรชาติไทย 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579 กําหนดวิสัยทัศนในการสรางประเทศใหมีความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการ

พัฒนาใหคนไทยมีความสุข และตอบสนองตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาค 

และเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 

ในดานความม่ันคง เปนความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล เปนความม่ันคงใน

ทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ี

ม่ันคง เปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเรื่องความ

ม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติท้ังอาหาร พลังงานและน้ํา 

ในดานความม่ังค่ัง เปนการสรางเศรษฐกิจไทยใหขยายตัวอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง 

ทําใหความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมาก

ข้ึน ประทศมีความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอก

ประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการ

คมนาคม ขนสง การผลิต การคา การลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง มีความสมบูรณของทุนท่ีจะสรางการพัฒนาตอเนื่อง 

ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในดานความยั่งยืน เปนการพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสราง

มลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน มีการผลิตและการ

บริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความ

อุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ือ

อาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวมมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับ

อยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ปของประเทศไทย ประกอบดวย 1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 2) 

ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตรดานการ
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สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริการจัดการภาครัฐ 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะดําเนินการทํา Mapping & Matching ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ

การ ท้ังระดับมหาวิทยาลัย คณะ หนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ 

(Sustainable Development Goals-SDGs) ยุทธศาสตรการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล 

 

4. การจัดระบบนิเวศนเพ่ือการเปล่ียนแปลงระบบมหาวิทยาลัย 

(Building Ecosystems for Systems Change) 
 

การปรับเปลี่ยนโครงสรางและวิธีการบริหารของมหาวิทยาลัย ควรเปลี่ยนจากการกํากับ การสั่งการ 

การควบคุมดวยกฎระเบียบ เปน Chaordic model สราง Synchronicity ของระบบกํากับดูแลดวยความรู

เชิงระบบ และท่ีสําคัญคือตองทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรท่ีมีชีวิต มีความเปนชุมชนในความเปนองคกร มี

ระบบนิเวศ (Ecosystem) ท่ีเหมาะสมกับวิทยาการสมัยใหม เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ และ

ความตองการของสังคมภายนอก นั่นคือ Content, Context, Co-Creation, Collaboration และ 

Contribution เพ่ือสรางระบบนิเวศของการเรียนรูท่ีสมบูรณและสมดุล ใหเกิดการตอยอดความรูสูการพัฒนา

ท่ียั่งยืนในสังคม 
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 4.1 การบริหารจัดการวิทยาเขต 

1) เปน Autonomous organization อยางแทจริง ใชหลักการ Chaordic และ Learning 

Organization และใชหลักการบริหารความตางตามบริบทของแตละวิทยาเขต 

2) มีคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารวิทยาเขตและจัดต้ังกองทุนกลางเพ่ือการพัฒนาวิทยาเขต และ

คณะขนาดเล็ก 

3) ปรับโครงสรางคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

และพัฒนาวิทยาเขต ทําใหรูสึกวาเปนมหาวิทยาลัยของชุมชนนั้น ๆ และมุงม่ันท่ีจะสรางประโยชนใหกับชุมชน 

4) สนับสนุน ม.อ.ทุกวิทยาเขต สานพลังความรวมมือของรัฐ ทองถ่ิน เอกชน ชุมชน โดยรวมสราง

เมืองตนแบบในจังหวัดท่ีวิทยาเขตตั้งอยู เชน เมืองตนแบบ Aging society (สงขลา), Smart city (ภูเก็ต), 

Multicultural city (ปตตานี), Herbal city, MICE city (สุราษฎรธานี), Wellness tourism city (ตรัง) 

5) การเปดหลักสูตรรวมกันของหลายวิทยาเขต เพ่ือการ share – mobilize resources และใช

ระบบ information technology ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน 

6) จัดสมดุลและวางความสอดคลอง ระหวางการเรียนการสอน การจัดการงานวิจัย และบริการ

วิชาการ โดยใชแหลงทุนจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการมาหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารยและ

การเรียนการสอนของนักศึกษา 

 

 4.2 การลงทุนในชวง 4 ปของการบริหารมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2561-2565) 

สรางเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเงิน โดยเนนการบริหารจัดการ การแสวงหาแหลงทุน การ

ลงทุน และการสรางประสิทธิภาพกลไกการใชจายงบประมาณ รวมท้ังการสรางรายไดจากผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม และการลงทุนในการนานวัตกรรมสูเชิงพาณิชย 

 

แผนการลงทุน 

Backward integration strategy 

1) ศูนยวิจัย/บริการวิชาการ supply side 

2) ศูนยเพาะพันธุสัตวพืชเพ่ือชุมชน 

3) ศูนยพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4) โรงงานยา สมุนไพร แพทยแผนไทย 

5) ศูนย IoT Big Data และ cloud Management 

Forward integration strategy 

1) การเปดวิทยาเขต/PSU center ในประเทศอาเซียน 

2) ศูนยพัฒนาภาษาอังกฤษ จีน มลายู อาหรับ 

3) ยกระดับศูนยบมเพาะ การตลาด อุตสาหกรรม 

4) ศูนยดูแลผูสูงอายุและผูพิการ 
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5) ศูนยแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

Horizontal integration strategy 

1) Medical Hub 

2) อุตสาหกรรมอาหาร 

3) อุทยานวิทยาศาสตร 

4) Digital Learning 

5) Initiatives Center 

Diversification strategy 

1) การใชประโยชนจากท่ีดินในเชิงธุรกิจ 

2) ธุรกิจพลังงานทางเลือก 

3) ศูนยออกแบบการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

4) การจัดตั้งศูนยวิจัยนโยบายเชนการใชมาตรการทางการเงินภาษี และท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

 
 

นอกจากนี้ ยังจะศึกษาความเปนไปได เพ่ือเตรียมการสําหรับ แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญสําหรับ

อนาคต ซ่ึงจะตองเริ่มดําเนินการและการเตรียมการใน 4 ปขางหนา โดยจําแนกเปนโครงการท่ีมุงสนองมิติ

ภายนอก และโครงการท่ีมุงสนองมิติภายใน ไดแก 
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โครงการท่ีมุงสนองมิติภายนอก 

1) โครงการเกษตรวิถีใหม ; Thailand 4.0 

2) โครงการนวัตกรรมเพ่ือการเพาะเลี้ยงชายฝง Aqua Park 

3) โครงการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ; Food Innopolis 

4) โครงการนวัตกรรมยางพารา 

5) โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาในพ้ืนท่ีภาคใต 

6) CUPT-OHEC Innovation Hub 

7) โครงการ Pattani Heritage City 
 

โครงการท่ีมุงสนองมิติภายใน 

1) Excellent Research Laboratory 

2) Digital Innovation Technology ดานมนุษยศาสตรและสังคม 

3) โครงการพัฒนาหลักสูตรตนแบบ และหลักสูตรเชิงบูรณาการ 

4) โครงการควบรวมและบริหารหลักสูตรและการวิจัยแบบคลัสเตอร (เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ) 

5) โครงการวางระบบริหารขามวิทยาเขต ( Cross campus Management ) (ท้ัง 5 วิทยาเขต) 

6) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (ท้ัง 5 วิทยาเขต) 

7) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยใชแนวทาง EdPEx, AUN-QA, CUPT-QA, TQA, ISO 

 

 4.3 การสรางคานิยมรวมของมหาวิทยาลัย (Core value) 

1) สนับสนุนใหคณะ หนวยงาน มีกิจกรรมท่ีทําใหคน ม.อ. มีคานิยมรวมกันท้ังมหาวิทยาลัย 

PSU หมายถึง ความเปนมืออาชีพ ความรับผิดชอบตอสังคม ความเปนเอกภาพเปนหนึ่งเดียว 

P - Professionalism :  ความเปนมืออาชีพ ใฝรู เสาะหาวิชา สรางปญญาสังคม ถูกตอง มีมาตรฐาน 

รวดเร็วมุงม่ัน ทุมเท และมีจิตสาธารณะ 

S - Social responsibility : ความรับผิดชอบตอสังคม เปนท่ีพ่ึงและชี้นาสังคม แลกเปลี่ยน และ 

แบงปน บมเพาะคนดี สูสังคม 

U - Unity :  ความเปนเอกภาพ เปนหนึ่งเดียว มีความรักและสานึกรวมเปนสวนหนึ่งขององคกร

ผลักดันองคกรสูเปาหมายรวม รวมกันทางานดวยความเต็มใจเสียสละ และอดทน 

2) การสรางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยตามพระปณิธานของพระราชบิดา เชน ยกระดับศูนย

อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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 4.4 การเปน IT & Digital University 

วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IoT Big Data และ cloud Management เพ่ือนําไปสูการเปน IT & 

Digital University 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเทคโนโลยี/สื่อการเรียนรู ไปสูรูปแบบ Smart Learning ท่ี

สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning) ท้ังในชั้นเรียนและการเรียนรูดวยตัวเองนอกหองเรียน 

2) สรางความสมบูรณขององคประกอบระบบนิเวศในความเปน E - University ท่ีเปนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและฐานสําหรับตอยอดประยุกตใชในภารกิจตาง ๆ 

3) เชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศจากระดับคณะ/สวนงาน/วิทยาเขตใหเปนระบบสารสนเทศ

ทางการบริหารและนําไปสูการสังเคราะหตัดสินใจของฝายบริหาร 

4) สรางระบบขอมูลคลังความรูและระบบจัดการทรัพยากรองคความรูเพ่ือสรางบริบทการเรียนรู

ตลอดชีวิตท่ีเปดกวาง ผานเครือขายสังคมออนไลนแกทุกกลุมประชากร 

 

 4.5  จัดสภาพแวดลอม ม .อ . ใน เ ชิง โครงสร า งและกฎระเ บียบ (Legal/Institutional 

Environment) 

1) การจัดโครงสรางขององคกรท่ีสั้น เพ่ือประโยชนในการสั่งการ และสื่อสารไดรวดเร็ว ลดข้ันตอน

การทํางานใหกระชับข้ึน 

2) ปรับปรุง กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ท่ีเปนอุปสรรค และบั่นทอนการทํางานของประชาคม 

3) ออกแบบการสื่อสารมหาวิทยาลัยกับประชาคม ท้ังในและระหวางวิทยาเขต 

4) ออกแบบการจัดสรรทรัพยากรของ ม.อ.อยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังสินทรัพยท่ี

มีตัวตน เชน ท่ีดิน อาคาร เครื่องมือ อุปกรณ และไมมีตัวตน เชน ทรัพยสินทางปญญา ความรู ทักษะ 

ความสามารถ เปนตน 

5) การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูปกครองและนักศึกษาในวิกฤต

ชายแดนใต 

6) พัฒนาตนแบบองคกรท่ีมีการใชพลังงานทางเลือก เพ่ือการจัดการพลังงานอยางยั่งยืน รวมถึงเปน

องคกรประหยัดพลังงาน 

7) เปดโอกาสใหชุมชนสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรของ ม.อ.อยางเหมาะสม 

 

 4.6 แนวทางการสงเสริมใหมีการใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

(EdPEx) ในม.อ. 

หลักการสําคัญในการใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ EdPEx ใชสาหรับการ

ประเมินองคกร แตการพัฒนาองคกรตองใชบริบทขององคการเปนพ้ืนฐาน แลวใช EdPEx ชวยดูวาจะมีเรื่องใด

ท่ีเกง เรื่องใดท่ีตองปรับปรุง จะปรับปรุงอยางไร หากไปแกปญหาเพ่ือตอบตามเกณฑ จะแกไดเพียงจุด ๆ ไม

เกิดการพัฒนาแตอยางใด แนวทางการสงเสริมใหมีการใชเกณฑ EdPEx ใน ม.อ. มีดังนี้ 
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1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในทุกระดับเพ่ือเปลี่ยนกระบวนทัศนของผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ ในเรื่อง

การใช EdPEx โดยทําใหเขาใจอยางแทจริงวาเปนการใชเพ่ือการพัฒนาวิธีการบริหาร วิธีการดําเนินงาน ทําให

องคกรมีประสิทธิภาพและสามารถมุงไปสูความเปนเลิศ และการท่ีเปนเลิศ มีคุณคาตอคน ตอองคกร และตอ

สังคม ท่ีสําคัญตองทําใหทุกคนเห็นวาระบบหรือเกณฑ EdPEx ไมไดเปนการเพ่ิมภาระ และไมไดเปนอุปสรรค

ตอการทํางาน และไมใชเพ่ือการพิจารณาความดีความชอบ หรือจับผิด 

2) วางเปาหมายภายใน 4 ป จะทําใหคณะและหนวยงานมากกวารอยละ 60 ใชและไดประโยชนจาก

การใช EdPEx 

3) จัดทํา PSU-EdPEx Roadmap ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะและหนวยงาน โดย

จัดเปน Phase ควบคูไปกับการใหความรูในดานการบริหารจัดการตามแนวทางคุณภาพกับผูบริหารทุกระดับ/

บุคลากร รวมท้ังตองมีการพัฒนา assessor ในองคกรใหมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

4) สนับสนุนใหมีการจัดการกับปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ มีดังนี้ 

(1) ตองทําใหผูบริหารเขาใจ มีความมุงม่ัน จริงจังและตอเนื่องในการ ใหความรวมมือ และ

สนับสนนุทรพัยากรดําเนินงาน กลยุทธอยางหนึ่งท่ีจะทําใหผูบริหารเขาใจเกณฑ EdPEx ก็คือการดึงคณบดีเขา

มามีสวนรวมในการประเมินหรือเปนผูประเมิน ซ่ึงพบวาทําใหผูบริหารมีความเขาใจมากข้ึน และสามารถให

ขอเสนอแนะท่ีเปนมุมมองจากผูบริหารระดับสูงได รวมท้ังผลักดันคนในคณะตอไปอีกดวย 

(2) ตองทําใหบุคลากร เขาใจ เปดใจ และแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

จนนําไปสูใหความรวมมือ เสียสละเวลา รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมอยางครบถวน 

5) มีระบบพ่ีเลี้ยง (โครงการบมเพาะ) หรือโครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน 

6) สนับสนุนการติดตามและปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

 4.7 เครือขาย (Networks) 

1) ปรับระบบโครงสรางภายในและสรางกลไกเพ่ือใหบุคลากรมีอิสระในการทํางานขามกลุมสาขาวิชา 

2) สรางเครือขายกับองคกรภายนอก โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

การวิจัย และนําความรูไปใชเพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหกับภาคอุตสาหกรรมในลักษณะท่ีไดประโยชนรวมกัน 

3) สรางความเชื่อมโยงของเครือขายอุดมศึกษาท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมท้ังเครือขาย

ภูมิภาคใหเปนพลังรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเขมแข็งในการปฏิรูประบบ

การศึกษาชาติ 

4) สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําในตางประเทศ และพัฒนากลไกท่ียืดหยุนในการนํา

หลักสูตรท่ีทันสมัยมาเปดสอน 

5) สรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกา เพ่ือผลักดันชื่อเสียง สนับสนุนและเสริมศักยภาพในการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือศิษยเกา 
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5. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2560-2579) : ทิศทาง จุดเนนและ 

ความเขมแข็งแตละวิทยาเขต 
 

วิทยาเขตหาดใหญ วิทยาเขตปตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี วิทยาเขตตรัง 

1 การแพทยและ

ระบบสุขภาพ 

2. Aging Society 

3. วิทยาศาสตรเชิง

ลึก 

4. เทคโนโลยีชีวภาพ 

5. เกษตรแนวใหม

และการแปรรูป 

6. เทคโนโลยีดิจิทัล

และระบบอัตโนมัติ 

7. การพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 

1. ฐานผลิตบุคลากร

ทางการศึกษาของ

ชาติและการศึกษาวิถี

พหุวัฒนธรรม 

2. ความมั่นคงทาง

อาหาร : ประมง, 

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3. ยางพารา 

4. ฮาลาล 

5. สุขภาวะในวิถี

อิสลาม 

1. Smart City 

2. ความเปน

นานาชาติ 

3. Digital 

Innovation hub 

4. การบริการและ

ทองเท่ียวแหงเอเชีย 

5. ระบบสิ่งแวดลอม

ท่ีย่ังยืน 

1. เมืองสมนุไพร 

2. เพาะเลี้ยง : สัตวน้ํา

เศรษฐกิจแหงเอเชีย

อาคเนย 

3. ไมและพืชเศรษฐกิจ

ภาคใต 

1. การจัดการ 

การทองเท่ียวชุมชน 

Creative อันดามัน 

2. แพทยวิถีใหม 

 

การกําหนดจุดเนนทางวิชาการหรือทิศทางการพัฒนาใหมีความถนัดเฉพาะดานและใหมีความลุมลึก

ในวิชาการท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมของแตละพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน ทําใหภาพรวมของระบบไดรับความ

ตระหนักและคํานึงถึงความซํ้าซอนไดเปนอยางดี และไดกอใหเกิดประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรอุดมศึกษา

ของชาติท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอกลุมประชากรในพ้ืนท่ีภาคใตอยางท่ัวถึง โดยวิทยาเขตปตตานีมีการกําหนด

จุดเนนการพัฒนาวิชาการ คือ มุงพัฒนาศาสตรตามมิติของพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง ดานอิสลามศึกษาและ

กฎหมายอิสลาม อาเซียนศึกษาและโลกมุสลิม ธุรกิจชายแดน ความม่ันคงทางดานอาหารในภูมิภาค 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารฮาลาล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ทรัพยากรประมง  

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ยางพารา ครูเพ่ือความเปนเลิศของผูเรียน ระบบสุขภาพเพ่ือสุขภาวะในสังคม 

พหุวัฒนธรรม การจัดการความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การปกครองทองถ่ิน การสื่อสาร

สันติภาพ ตลอดจนกระตุนเศรษฐกิจชุมชนและชุมชนฐานราก โดยเนนการสรางเครือขายระบบการผลิตและ

การแปรรูปเบื้องตนในระดับชุมชน เพ่ือปอนเขาสูระบบการผลิตจะสามารถนําไปสูการสรางอาชีพ การสราง

รายได ความเปนอยูท่ีดีข้ึน และเนนบทบาทการมีสวนรวมแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในมิติตาง ๆ 
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6. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 
 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบดวย 4 

ยุทธศาสตรหลัก คือ  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสรางกลไกการทํางานเชิงรุก  

ซ่ึงมีความสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

ดังนี้ 

 1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

 7. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายในการมีกลไกการทํางานเชิงรุกเพ่ือสรางความยั่งยืนท่ีแทจริง  โดยกําหนด

แนวทางการดําเนินงาน 4 ดาน คือ 

1. การบูรณาการขามศาสตร 

2. การตอบโจทยของผูใชบัณฑิตและการแกปญหาประเทศ 

3. ประสิทธิภาพท่ีขับเคลื่อนดวยสารสนเทศ 

4. การสรางพลังรวมจากเครือขายความรวมมือ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรความเปนผูนําทางวิชาการ  

ซ่ึงมีความสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

ดังนี้ 
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 1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

7. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

10. ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายในการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณมีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลพรอมเปน

พลเมืองโลก ผลิตผลงานวิจัยท่ีตอบโจทยและสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ผลงานวิจัยสามารถนําไป

ตอยอดเชิงพาณิชยได และเปนแหลงคนควาและสนับสนุนขอมูลความรูแกสังคมและชุมชน โดยกําหนดแนว

ทางการดําเนินงาน 3 ดาน คือ 

1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลใหกับประเทศ 

2. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. พันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรความเปนนานาชาติ 

ซ่ึงมีความสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

ดังนี้ 

 1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

7. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

10. ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายใหบุคลากรและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 2 ดาน คือ 

1. การสรางความยอมรับในระดับนานาชาติ 

2. การสรางระบบนิเวศดานความเปนนานาชาติในมหาวิทยาลัย 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

ซ่ึงมีความสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

ดังนี้ 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 5 ดาน คือ 

1. การบริหารความตาง  

2. การสรางเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเงิน   

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

4. การปรับโครงสรางองคกร 

5. การมีระบบงบประมาณสาํหรับขับเคลือ่นยุทธศาสตร 

 

ซ่ึงเปนกรอบทิศทางหลักสําหรับการดําเนินงานในอนาคต เพ่ือใหแผนพัฒนาฯดังกลาว สามารถนําไป

ขับเคลื่อนไดอยางเปนรูปธรรม จึงมีแนวทางการนําไปสูการปฏบิัติในระยะ 4 ป ดังนี้ 

 

6.1 กระบวนทัศนใหมในการบรรลุวิสัยทัศน 

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร “เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ท่ีมีความ

เปนเลิศทางวิชาการ เปนกลไกหลักในการพัฒนาภาคใตและประเทศ” 

การจะบรรลุวิสัยทัศน จําเปนจะตองมีกระบวนทัศนใหมในการดําเนินงาน คือ เปนเรื่องการสานพลัง

ปญญาเพ่ือขับเคลื่อนสังคมสูการพัฒนาท่ียั่งยืน เพราะในสภาวะท่ีสังคมมีความซับซอนมากข้ึน การจะแกความ

ซับซอนตามลําพังของแตละหนวยงานเปนไปไดยาก จําเปนจะตองรวมมือกันในหลาย ๆ ภาคสวนจึงจะแก

ความซับซอนดังกลาวได การสานพลังควรจะมีแนวคิดหลัก ดังนี้ 

1) สานพลังสถาบันวิชาการตาง ๆ ท้ังระดับพ้ืนท่ี ระดับชาติ และนานาชาติ จากการท่ีจะมุงการ

แขงขันทางวิชาการเพ่ือความเปนเลิศ ควรเปลี่ยนเปนการสรางความรวมมือดวยกัน สรางความเปนเลิศดวยกัน

เพ่ือนําพาสังคมไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2) สานพลังศิษยเกาของม.อ. การผลิตบัณฑิตท้ังระดับปริญญาตรี โท เอก ถือวาเปนการลงทุนเพ่ือ

สรางคนไปพัฒนาสังคม เปนสินทรัพยท่ีสามารถเพ่ิมมูลคาได จึงควรมีการพัฒนาตอยอดทําใหบัณฑิตท่ีมี

มากกวาแสนคนมีศักยภาพมากข้ึน ซ่ึงจะสามารถทําประโยชนตอสังคมมากข้ึน ขณะเดียวกันศิษยเกาท่ีมี
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ความสามารถ เติบโต เปนผูนําท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน หากสามารถประสานความรวมมือ ก็จะทุนสําคัญใน

การพัฒนาม.อ.และสังคมตอไป 

3) สานพลังชุมชน ทองถิ่น ภาคประชาสังคม เพ่ือแกปญหาวิกฤตของพ้ืนท่ี นําชุมชนสูการพัฒนา

ยั่งยืน โดยตองสรางความเชื่อม่ัน ไวใจ ในพลังวิชาการใหกับชุมชน ทองถ่ิน ภาคประชาสังคม ในการรวมมือกัน

ทํางาน 

4) สานพลังรัฐ ชุมชนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคสวนอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือปฏิรูปประเทศตาม

ยุทธศาสตรปฏิรูปประเทศ 

 

6.2 การขยายพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมและสนองตอบความคาดหวังของสังคม 

 พันธกิจของม.อ. ประกอบดวย 3 พันธกิจสําคัญคือ 

1. สรางความเปนผูนําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเปนฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใตและ

ประเทศ เชื่อมโยงสูสังคมและเครือขายสากล 

2. สรางบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะ และ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกตความรูบนพ้ืนฐานประสบการณจากการปฏิบัติ 

3. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูไดอยางหลากหลายรูปแบบ 

เพ่ือใหพันธกิจมีความครอบคลุมมากข้ึน และเปนไปตามความคาดหวังของสังคม จึงไดขยายความเปน

รูปธรรมสูการปฏิบัติดังนี้ 

1) ทําใหมหาวิทยาลัยเปน “มหาวิทยาลัยตลอดชีวิต” มุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย สู

ความยั่งยืนดานสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยมุงเนนใน 3 กลุม ไดแก 

1) กลุมนักศึกษา เปนการสรางคนรุนใหมใหมีขีดความสามารถในระดับสากลเปน Global 

Citizen ไดรับการยอมรับและสามารถทํางานในตางประเทศได 

2) กลุมประชาชนทุกกลุมวัย (นอกเหนือจากนักศึกษา) เปนการจัดหลักสูตรระยะสั้น กลาง

และระยะยาว ในการสรางการเรียนรูแบบตลอดชีวิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับผูคนในสังคม

รองรับการปฏิรูปสังคมใหม 

3) กลุมประชาคม บุคลากรใน ม.อ. เปนไปเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของคน ม.อ.ในดาน

ตาง ๆ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติภารกิจอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) พันธกิจในการสรางความรูจากงานวิจัย และสรางนวัตกรรม ตองยกระดับสูการจัดการงานวิจัย

และการจัดการนวัตกรรม โดยผลักดันความรูสูปญญา เพ่ิมการวิจัยเชิงระบบและการวิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือทํา

ใหความรูจากงานวิจัย ถูกนําไปใชประโยชนและแกปญหาของสังคมไดจริง 

3) พันธกิจวิชาการเพ่ือการขับเคล่ือนสังคม เพ่ือแกปญหาวิกฤตของพ้ืนท่ี นําชุมชนสูการพัฒนา

ยั่งยืน โดยตองสรางความเชื่อม่ัน ไวใจ ในพลังวิชาการใหกับชุมชน ทองถ่ิน ภาคประชาสังคม ในการรวมมือกัน

ทํางาน 
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4) สราง Multicultural Ecosystem บนความเปนพหุวัฒนธรรม และความเปนนานาชาติ ท้ังใน

องคกรและชุมชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายแดนใตซ่ึงเปนคาบสมุทรแหลมทองแหงเสนทางสายไหมทางทะเล 

(The Golden Peninsular of The Maritime Silk Route) และเปนระเบียงอิสลามของโลก (Islamic 

Corridor) 
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7. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2565) 
 

7.1 วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ในการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใตชายแดนบนฐานพหุวัฒนธรรม 

เปาหมายวิสัยทัศน ตัววัดความสําเร็จ 

เปนมหาวิทยาลัยยั่งยืน มุง ม่ันพัฒนาองคความรู 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ 2 ลด 2 เพ่ิม ไดแก 

ลดจน ลดเจ็บ เพ่ิมศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถของ

พ้ืนท่ีดวยทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และทุนทางพหุวัฒนธรรม (ภายในป 2567) 

1. การจัดลําดับมหาวิทยาลัยยั่งยืนตามเกณฑ SUSA: 

ระดับดี (61-80) 

2. รอยละของครัวเรือนในจงัหวัดปตตานีท่ีจําเปนตอง

แกไขเรงดวนเพ่ือใหรายไดเพ่ิมข้ึน           

(คําจํากัดความ: ครัวเรือนท่ีจําเปนตองแกไขเรงดวน 

คือ มีรายได < 33,000 บาท/ ป) 

3. ตัววัดท่ีแกปญหาสุขภาพท่ีเรงดวนของพ้ืนท่ี (ท้ัง 3 

จังหวัด) คือ  

    3.1 รอยละของแมท่ีเสียชีวิตจากการคลอดบุตร  

    3.2 รอยละของเด็กท่ีเสียชีวิตจากโรคหัด  

4. รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของชุมชนในพ้ืนท่ี

เปาหมาย (คําจํ ากัดความ: รายได ท่ี เ พ่ิมข้ึนจาก

เศรษฐกิจสรางสรรค ไดแก ฐานทุนทรัพยากรธรรมชาต ิ

และทุนวัฒนธรรม) 
 

7.2 พันธกิจ 

1) สรางความเปนผูนําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเปนฐานเพ่ือการพัฒนา

ภาคใตและประเทศ เชื่อมโยงสูสังคมและเครือขายสากล 

2) สรางบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะ 

และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกตความรูบนพ้ืนฐานประสบการณจากการปฏิบัติ 

3) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูไดอยางหลากหลายรูปแบบ 
 

7.3 วัฒนธรรมองคกร (Culture) 

ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) 
 

7.4 คานิยมหลัก (Core Values) 

PSU หมายถึง ความเปนมืออาชีพ ความรับผิดชอบตอสังคม ความเปนเอกภาพเปนหนึ่งเดียว 

P - Professionalism: ความเปนมืออาชีพ 
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1. ใฝรู เสาะหาวิชา สรางปญญาสังคม 

2. ถูกตอง มีมาตรฐาน รวดเร็ว 

3. มุงม่ัน ทุมเท และมีจิตสาธารณะ 

S - Social responsibility: ความรับผิดชอบตอสังคม 

1. เปนท่ีพ่ึง และชี้นําสังคม 

2. แลกเปลี่ยน และแบงปน 

3. บมเพาะคนดี สูสังคม 

U - Unity: ความเปนเอกภาพ เปนหนึ่งเดียว 

1. มีความรักและสํานึกรวมเปนสวนหนึ่งขององคกร 

2. ผลักดันองคกรสูเปาหมายรวม 

3. รวมกันทํางานดวยความเต็มใจเสียสละ และอดทน 
 

7.5 อัตลักษณ (Identity) 

I - WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) 

ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะ 
 

7.6 เอกลักษณ (Uniqueness) 

มหาวิทยาลัยวิจัย 
 

7.7 ความทาทายของวิทยาเขตปตตานี 

วิทยาเขตปตตานีเปนสถาบันท่ีเปนแกนนําและเปนท่ีพ่ึงของหนวยงาน/ชุมชน ในการสราง 

Multicultural Ecosystem ท้ังดานการศึกษา ดานอิสลามศึกษา ดานความม่ันคงทางอาหาร ดานภาษาและ

ดานพหุวัฒนธรรม รวมท้ังการบริการวิชาการ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต คือ การพัฒนาทุนมนุษยและ

สังคมใหมีความเจริญเติบโตอยางม่ันคงและตอเนื่อง ท้ังนี้ การพัฒนาจะสามารถเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือสังคมมีความ

สันติอยางยั่งยืน ดังนั้น จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศ ซ่ึงจะตองเปด

โอกาสใหนักศึกษาและบุคลากรเกิดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับความทาทายในความทันสมัยของโลกปจจุบัน เพ่ือ

สามารถนําไปสูการสรางอาชีพ การสรางรายได ความเปนอยูท่ีดีข้ึน และมีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศ

เพ่ือนบานหรือกลุมโลกมุสลิม เพ่ือสนองแนวคิดการอยูรวมกันอยางสันติสุขตอไป 

 จากความทาทายดังกลาว วิทยาเขตมุงม่ันท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุความสําเร็จ ณ ป พ.ศ. 2579 คือ 

มีบทบาทสําคัญในการสราง Multicultural Ecosystem บนความเปนพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี

ชายแดนภาคใต ซ่ึงเปนคาบสมุทรแหลมทองแหงเสนทางสายไหมทางทะเลและเปนระเบียงอิสลามโลก 
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7.8 การวิเคราะหตนเอง 

7.8.1 สมรรถนะหลักของวิทยาเขตปตตานี 

วิทยาเขตปตตานีมีศักยภาพในการตอบสนองตอนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเศรษฐกิจ เพ่ือสนับสนุนความม่ันคงของภาคใตชายแดน โดยมีกลยุทธ

การดําเนินงาน 4 ดานและจุดเนน 2 ลด 2 เพ่ิม สูการออกแบบระบบงานสําคัญของวิทยาเขตปตตานี 3 ดาน 

ไดแก การจัดการ ภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน 

 
 

7.8.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT analysis) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S1. คณาจารยมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย 

S2. วิทยาเขตมีหลักสูตรในทุกระดับรวมถึงหลักสูตรบริการ

วิชาการท่ีหลากหลายเปนท่ีตองการของสังคม 

S3. ภาพลักษณท่ีดีของม.อ. และความมีช่ือเสียง ทําใหเกิด

ความมั่นใจของลูกคาในพ้ืนท่ีภาคใต 

S4. มีเครือขายและมีความเช่ือมโยงท่ีใกลชิดกับหนวยงาน

ทองถ่ินภายนอกและชุมชน 

W1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกร เพ่ือลด

ชองวางของบุคลากรภายในองคกร 

W2. การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

W3. ระบบขอมลูสารสนเทศท่ีพรอมใชการบริหารและ

ตัดสินใจ 

W4. การแกไขปญหาดานการจดัการศึกษา เชน  

- จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาไมไดตามเปา การจบตาม

กําหนดเวลา ผลงานตีพิมพของนักศึกษา  

- ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย

จากพ้ืนท่ีชายแดนใต 

- การไดงานทําของบัณฑตินอยลง 

- การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนา

ทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21  
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

 - การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาใน

ทุกระดับ 

W5. การเสริมแรงดานการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ 

- การพัฒนานวัตกรรมในทุกมติ ิ

- การวิจัยพัฒนา/การดัดแปลงและตอยอดการพัฒนา

เทคโนโลย ี

- การดําเนินงานอยางเปนเครือขายระหวาง

สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน/ชุมชน 

- การสงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยขนาดใหญท่ีทํางาน

วิจัยตอเน่ือง และสามารถตอบโจทยใหญท่ีมีผลกระทบ 

(Impact) สูงได 

- สนับสนุนสงเสรมิใหนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน

รวมท้ังการถายทอดเทคโนโลยีหรอืผลงานวิจัยสูชุมชนใหมาก

ข้ึน 

W6. การกําหนดแผนงานดานบรกิารวิชาการและการ

จัดระบบการใหบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (ปจจุบันมีการดําเนินการในลักษณะบุคคล

มากกวาเชิงระบบ) 

W7. ขาดแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

และงานวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม 

W8. ขาดการประชาสมัพันธเชิงรกุไปยังกลุมลูกคา ทําให

ลูกคาไมทราบวา ม.อ.มีอะไรดีอยูบาง และสามารถเขาถึงการ

บริการอะไรไดบาง 

W9. ขาดการบริหารสินทรัพยเพ่ือแปลงเปนรายได และจดัหา

ประโยชนคาเชาจากสินทรัพย 

W10. การเพ่ิมประสิทธิภาพการสือ่สารภายนอกองคกรเพ่ือ

สรางการรับรู 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1. การสรางหลักสูตรระยะสั้น/ ยาว ท่ีตอบสนองความ

ตองการของสังคมและประเทศ รวมท้ังการพัฒนาระบบการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

O2. การบูรณาการพันธกิจท่ีเก่ียวของ ท้ังการศึกษา การวิจัย 

การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพ่ือตอบ

โจทย 1) การอุตสาหกรรมทองเท่ียวกลุมรายไดดีและ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 2) การเกษตร 3) เทคโนโลยีชีวภาพ  

T1. Disruptive Technology สงผลใหตองมีการปรับตัวใน

ทุกพันธกิจ โดยเฉพาะการปฏริูปการเรยีนรูแบบพลิกโฉม 

ตลอดจนการบรหิารจดัการท่ีตองปรับตัวท่ีตองใช Digital ให

มากข้ึน 

T2. งบประมาณแผนดินท่ีลดลง สงผลใหคณะตองมีกลยุทธ

ในการหารายไดเพ่ือพึงพาตนเองใหมากข้ึน 

T3. ทุนวิจัยถูกรวมไวท่ีเดียวของประเทศ วช. และ สกสว.  
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

อุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร 4) ผลกระทบเชิงบวกกับ

สิ่งแวดลอมและสังคมผาน BCG  5) ความตองการ re-skill, 

up-skill  และ new-skill 

O3. วิทยาเขตปตตานีตั้งในพ้ืนท่ีท่ีมีความเปนสังคมพหุ

วัฒนธรรม และอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี

หลากหลาย เอ้ือตอการกําหนดทิศทางวิจัย และการบริการใน

ทุกมิติท่ีตอบสนองความตองการของพ้ืนท่ีอยางแทจริง 

ดังน้ัน โอกาสท่ีจะไดรับทุนน้ัน คณะตองเนนการวิจัยท่ีเปน

ลักษณะชุดโครงการท่ีตอบโจทยของประเทศ และเนนการ

วิจัยแบบสหสาขา 

T4. การแขงขันทางการศึกษารุนแรงข้ึน เน่ืองจาก

สถาบันอุดมศึกษาคูแขงเปดหลักสตูรท่ีคลายคลึงกัน ทําให

นักศึกษามีทางเลือกมากข้ึน สงผลใหวิทยาเขตตองปรับปรุง/ 

พัฒนาหลักสตูร ใหสามารถตอบโจทยตลาดแรงงาน 

T5. การรับมือกับภัยพิบัติและโรคระบาด 
 

7.8.2 บริบทเชิงกลยุทธ 

วิทยาเขตปตตานีตั้งอยูในพ้ืนท่ียุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับ

ภาคใตชายแดน ในมิติ Multicultural Ecosystem บนความเปนพหุวัฒนธรรม ซึ่งเปนศูนยกลางการ

เรียนรูและเครือขายทางศาสตรตาง ๆ ใหแกคนในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต โดยมีความไดเปรียบ โอกาส และความ

ทาทายเชิงกลยุทธท่ีสําคัญตามพันธกิจดานการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

Strategic Challenge (SC) Strategic Advantage (SA) Strategic Opportunity (SO) 

SC1. การจัดการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัยใหตอบสนอง

ความตองการของผูมสีวนไดสวนเสียทุกกลุมและ

ตลาดแรงงาน (เพ่ือเพ่ิมอัตราการมีงานทําและรายไดเฉลี่ย

ของบัณฑิตและลดอัตราการออกกลางคันเน่ืองจากไมได

สาขาท่ีตองการ) 

SC2. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพและสามารถตอยอดสู

นวัตกรรมและเชิงพาณิชย โดยใชทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม รวมท้ังทุนทางพหุวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

SC3. การจัดการระบบวิจยัและบริการวิชาการท่ีมุงในการ

สราง impact เพ่ือลดจน ลดเจ็บในพ้ืนท่ี และสราง

ผลกระทบเชิงบวกท่ีอาศัยทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังทุนทางพหุวัฒนธรรม 

SC4. แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

งานวิจัย และบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม 

SC5. การบริหารงบประมาณ การบริหารสินทรัพยและ

การแสวงหาโอกาสเพ่ิมรายได  

SC6. การสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 

SC7. ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ บริหารและการ

ตัดสินใจ 

SC8. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

SA1. ความมีช่ือเสียงและ

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยท่ีไดรบั

การยอมรับจากสังคม 

SA2. คณาจารยมีความเช่ียวชาญท่ี

ครอบคลมุพันธกิจและเปาหมายของ

วิทยาเขตปตตานี  

SA3. หลักสูตรหลากหลายระดับ

การศึกษา เนนสรางองคความรูและ

ตอบโจทยทองถ่ิน  

SA4. วัฒนธรรมองคกรแหงความ

รวมมือและผูกพัน  

SA5. ความไดเปรียบเชิงพ้ืนท่ีในมิติ

สังคมพหุวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และท่ีตั้งทาง

ภูมิศาสตร  

SO1. ศูนยกลางดานวิทยาการ

อิสลาม ในระดับชาติและนานาชาติ 

SO2. ศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา

เพ่ือแกไขปญหาความยากจน 

SO3. นวัตกรรมการจัดการเรยีนรู

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
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7.9 ยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีรายละเอียดแนวทางการดําเนินงานในระยะ 4 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2565) ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางกลไกการทํางานเชิงรุก 
 

 วิทยาเขตปตตานีเปนสวนหนึ่งของสังคมท่ีมีบทบาทสําคัญในการสรางและถายทอดองคความรู ผาน

กระบวนการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเปาหมายผลลัพธของการผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกสูสังคม รวมถึงการพยายามนําองคความรูท่ีมีอยูถายทอดผานกลไกการประยุกตเพ่ือให

เกิดการใชงานท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม ประเทศชาติ  ดังนั้น บริบทของการพัฒนาอยางยั่งยืน จึงเปนสิ่ง

สําคัญอยางยิ่ง การประยุกตแนวคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืนสูนโยบายการบริหารและกิจกรรมการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย จะสงผลโดยตรงตอคุณภาพขององคความรู และบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยผลิตสูตลาดแรงงาน  
 

 ความยั่งยืนของวิทยาเขตปตตานี เปนการสรางความม่ันคงในมิติของการศึกษา การวิจัย และบริการ

วิชาการ โดยการสรางใหเกิดการปรับกระบวนทัศนการเรียนการสอนท่ีสอดรับกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง 

การปรับฐานคิดของโจทยวิจัยท่ีมุงเนนใหเกิดกระบวนการ การใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และการ

เปลี่ยนแปลงแนวคิดของการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  จึงกรอบแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ

การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการสรางกลไกการทํางานเชิงรุก ดังนี้ 
 

 1.1 การบูรณาการขามศาสตร 

 การกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก ปจจัยหลักสําคัญ คือ การเปนมหาวิทยาลัยท่ีมี

ผลงานวิจัยท่ีโดดเดน ดวยปจจัยในสภาวะปจจุบันท่ีมีความกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยท่ี

โดดเดนจะตองมีการผสมผสานศาสตรตางๆ เขาดวยกัน เพ่ือเกิดเปนงานวิจัยแบบขามศาสตร โดยจะตองเนน

การทํางานในลักษณะกลุมสาขาวิชา (Cluster) ซ่ึงเนนหลักการบูรณาการเพ่ือใหแตละกลุมทํางานไดอยาง

สอดคลอง รองรับ กลับตัวเร็ว  ดังนั้น เพ่ือใหเกิดระบบกลุมสาขาวิชาอยางเปนรูปธรรม จึงกําหนดมาตรการท่ี

สําคัญ ดังนี้ 

1.1.1 กําหนดทิศทางท่ีมีศักยภาพเปนแนวรุกใหมสําหรับมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการ

ระหวางศาสตรของกลุมสาขาวิชาในรูปแบบคลัสเตอร คือ ผลิตบุคลากรทางการศึกษาของชาติ โดย

ใชสหวิทยาการในการขับเคลื่อน และสรางสรรคบูรณาการดานศิลปกรรม ดิจิตอล นวัตกรรม ศึกษาศาสตร 

โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต 

1.1.2 จัดระบบโครงสรางเสมือนจริงท่ีมีความยืดหยุน สามารถเชื่อมโยงเอากลุมสาขาวิชาตาง ๆ 

ในคณะ/สวนงาน เพ่ือใหสัมพันธและสนองภารกิจท่ีตอบรับกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

1.1.3 สรางกลุมวิจัยเชิงบูรณาการศาสตรเพ่ือใหสามารถแกปญหาของประเทศอยางรอบดาน 
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1.1.4 พัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย หรือระหวางสาขาวิชา

กับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือสรางหลักสูตรท่ีตรงตามความตองการ สงเสริมการเปด

หลักสูตร 2 ปริญญา/ปริญญารวม ระหวางสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 

 1.2 การสนองตอบตอความตองการของผูใชบัณฑิต ผูเรียน และการแกปญหาประเทศ 

 การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจะตองคํานึงถึงการตอบโจทยของประเทศ ท้ังในสวนของการพัฒนา

และแกปญหาของประเทศ ผานงานวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจน การผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองตอความ

ตองการของตลาดแรงงาน จึงกําหนดมาตรการท่ีสําคัญ ดังนี้  

1.2.1 วิเคราะหความตองการบัณฑิตของแตละหลักสูตร และวางแผนการผลิตภายใตกรอบ

ภาวะความตองการของตลาดงานท่ีแทจริง 

1.2.2 ปรับ เปลี่ยน สรางหลักสูตรใหมใหทันสมัย ตรงตามความตองการ โดยเฉพาะหลักสูตร

ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภาคใต โดยมุงเนน Bio-based Economy, Digital 

Economy และ Creative Economy เพ่ือสนับสนุนการกาวสูประเทศไทย 4.0 

1.2.3 สรางตนแบบระบบการจัดการศึกษาใหม ท่ีมีความหลากหลายและมีความยืดหยุนตาม

ความตองการของผูเขาเรียน และครอบคลุมการเรียนแบบไมเต็มเวลา 

1.2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนรูท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนรูแบบ online 

รวมท้ังจัดการเรียนรูในระบบการสอนทางไกล 

1.2.5 จัดระบบการจัดการใหเอ้ือตอนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขามคณะ/วิทยาเขตตามความใฝรู  

1.2.6 จัดการศึกษารวมกับการปฏิบัติในสถานการณจริง (Work Integrated Learning – WIL) 

โดยเฉพาะการจัดใหมีสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร ซ่ึงใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทอยางใกลชิดในการรวมจัด

การศึกษาในลักษณะท่ีเกิดประโยชนรวมกัน  

1.2.7 จัดระบบการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทักษะดานภาษาเพ่ือตอบสนองตอการทํางาน

ของบัณฑิต 

1.2.8 กําหนดกรอบวิจัยท่ีสนองตอบการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ การสรางผลงานนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาประเทศ และขยายผลเพ่ือตอบโจทยในระดับโลก 

1.2.9 แกปญหาและพัฒนาสังคมท่ีเปนลักษณะบูรณาการศาสตร จากปญหาจริงของชุมชน

และทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการใชประโยชนท่ีสรางความเขมแข็ง ลดชองวางความเหลื่อมล้ํา และสรางความยั่งยืน

ใหกับชุมชนและทองถ่ิน 
 

 1.3 ประสิทธิภาพท่ีขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเทคโนโลยี สื่อการเรียนรูไปสูระบบ Smart 

Learning ท่ีสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ท้ังในชั้นเรียนและการเรียนรูดวยตัวเอง

นอกหองเรียน  
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1.3.2 สรางความสมบูรณขององคประกอบระบบนิเวศในความเปน E-University ท่ีเปนดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานสําหรับตอยอดประยุกตใชในภารกิจตางๆ 

1.3.3 เชื่อมโยงระบบขอมูลสารเทศจากระดับคณะ/สวนงาน/วิทยาเขตใหเปนระบบ

สารสนเทศทางการบริหาร และนําไปสูการสังเคราะหตัดสินใจของฝายบริหาร 

1.3.4 สรางระบบขอมูลคลังความรูและระบบการจัดการทรัพยากรองคความรูเพ่ือสรางบริบท

การเรียนรูตลอดชีวิตท่ีเปดกวาง ผานเครือขายสังคมออนไลนแกทุกกลุมประชากร 
 

1.4 การสรางความรวมมือจากเครือขาย 

 การสรางเครือขายความรวมมือมีความสําคัญในการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการถายทอดเทคโนโลยี 

การผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานไดตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิตทั้งในแงปริมาณและคุณภาพ 

การแลกเปลี่ยนความรูอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังการสรางนวัตกรรมรวมกัน และเสริมสรางใหเกิดการยอมรับของ

องคความรูท่ีเปนประโยชนในสังคม  จึงกําหนดมาตรการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.4.1 ปรับระบบโครงสรางภายในและสรางกลไกเพ่ือใหบุคลากรมีอิสระในการทํางานขาม

กลุมสาขาวิชา 

1.4.2 สรางเครือขายกับองคกรภายนอกโดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน การวิจัย และนําความรูไปใชเพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหกับภาคอุตสาหกรรมในลักษณะท่ีได

ประโยชนรวมกัน 

1.4.3 สรางความเชื่อมโยงของเครือขายอุดมศึกษาท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมท้ัง

เครือขายภูมิภาคใหเปนพลังรวม เพ่ือยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความเขมแข็งในการปฏิรูป

ระบบการศึกษาชาติ 

1.4.4 สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําในตางประเทศ และพัฒนากลไกท่ี

ยืดหยุนในการนําหลักสูตรท่ีทันสมัยมาเปดสอน 

1.4.5 สรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกา เพ่ือผลักดันชื่อเสียง สนับสนุนและเสริม

ศักยภาพในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ความเปนผูนําทางวิชาการ 
 

 ยุทธศาสตรความเปนผูนําวิชาการ เปนยุทธศาสตรเชิงภารกิจท่ีมุงปดชองวาสภาพปญหาการ

ดําเนินงานปจจุบัน และการยกระดับการพัฒนาใหดียิ่งๆ ข้ึน ประกอบดวยจุดเนน 3 ดาน คือ 
 

 2.1 การพัฒนาและสรางทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพใหกับประเทศ 

 เพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัย และกําลังแรงงานลดลงอยาง

ตอเนื่อง การเพ่ิมความสามารถของคนในการปรับตัวในสภาวะการเปลี่ยนแปลง และใชศักยภาพโอกาสไดอยาง
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เต็มท่ีตามกําลังความสามารถท่ีพรอมรับกับการพัฒนาท่ีจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงกําหนดมาตรการท่ีสําคัญ

ดังนี้ 

2.1.1 สรางบัณฑิตท่ีมีความรู คูคุณธรรม สามารถทํางานไดจริงตามมาตรฐานในทุกหลักสูตร

โดยสามารถประยุกตใชความรูและประสบการณจากการปฏิบัติในสถานการณจริง มีความเขาใจตระหนักถึง

การบูรณาการศาสตรตาง ๆ ท่ีมีอยู ถึงบริบทโลก และสามารถแกปญหาในบริบทประเทศ สังคม และ

ศิลปวัฒนธรรม ตามวิถีพหุวัฒนธรรม 

2.1.2 สรางบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณสงขลานครินทร (I-WISE) ปลูกจิตสํานึกความเปนไทย 

ดํารงชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูและเขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมโลก 

2.1.3 สนับสนุน Thailand 4.0 ดวยการใหความรูความเขาใจในการเปนผูประกอบการใหม 

เพ่ือเตรียมพรอมในการพัฒนาสู Entrepreneurial University บนฐานของนวัตกรรม  

2.1.4 เปนพ่ีเลี้ยงใหกับสถาบันการศึกษาท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือใหการ

ปฏิรูปการศึกษาเกิดเปนระบบ บมเพาะและพัฒนาเยาวชนใหพรอมในการกาวสูการศึกษาระบบใหม 
 

 2.2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 การพัฒนาท่ียั่งยืนจะตองพัฒนาบนพ้ืนฐานองคความรู  และการสรางสังคมอุดมปญญานั้นจะตอง

อาศัยการมีระบบวิจัยท่ีเขมแข็ง มหาวิทยาลัยจึงเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนการสรางสังคมอุดมปญญา

นี้ข้ึนมา และในฐานะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนมหาวิทยาลัยในภาคใต จึงเปนหนาท่ีหลักในการเปนท่ี

พ่ึงของทองถ่ิน ชวยแกปญหาในภาคใต เพ่ือนําไปสูการแกปญหาประเทศ และนําไปสูการแกปญหาในอาเซียน 

ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน กาวพนกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income 

Trap) โดยพิจารณาจากจุดเดนท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู และนําไปพิจารณาสอดรับกับแผนยุทธศาสตรพัฒนา

ภาคใต เพ่ือนําไปสู “มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” จึงกําหนดกําหนดแนวทางท่ีสําคัญ ดังนี้ 

2.2.1 สรางความเปนเลิศทางวิชาการระดับโลกในสาขาท่ีมีความพรอมสูง โดยรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยชั้นนําท้ังของไทย และมหาวิทยาลัยระดับโลก 

2.2.2 เปน Innovation Hub ในการสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและ

ภาคใต ในลักษณะ Public–Private Partnership โดยมุงเนน Bio-based Economy, Digital Economy 

และ Creative Economy เพ่ือสนับสนุนการกาวสูประเทศไทย 4.0 ซ่ึงวิทยาเขตปตตานีมุงเนนขับเคลื่อนดาน

พลังงานทางเลือก และพลังงาน Bio-energy ในรูปแบบตาง ๆ เชน ฐานความม่ันคงทางชีวภาพ ความม่ันคง

ทางดานอาหาร เปนตน 

2.2.3 เปนผูนําวิจัยในศาสตรของสุขภาวะตามวิถีพหุวัฒนธรรม โดยมีรูปแบบการบูรณาการ

ระหวางหลักการศาสนาอิสลามกับหลักการแพทยและสาธารณสุขท่ีไมขัดตอหลักศาสนาเขาดวยกัน เชน การ

ดูแลสุขภาพรางกาย การดูแลเรื่องโภชนาการ การออกกําลังกาย เปนตน 
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2.2.4 การใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการวิจัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถดูดซับ

เทคโนโลยี และนํามาถายทอดใหนักศึกษาและอุตสาหกรรมในประเทศตอไป เชน สรางความเขมแข็งการวิจัย

ดานยางพารา โดยมีงานวิจัยท่ีสอดคลองกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2.2.5 พัฒนาการจัดการทรัพยากรวิจัยและระบบวิจัย ใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง 
 

 2.3 พันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 

 พันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน จะเปนการนําองคความรูท่ีอยูบนพ้ืนฐานการเรียนการสอน การวิจัย 

และบริการวิชาการ แบบสหวิทยาการ มาปรับใชในสภาพความตองการท่ีแทจริงของสังคมและชุมชนตามวิถี

พหุวัฒนธรรม ในลักษณะการทํางานรวมกับชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ยอมรับซ่ึงกันและกัน โดยกําหนด

แนวทางท่ีสําคัญ ดังนี้ 

2.3.1 เปนองคกรชี้นําสังคม และถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี 

ท่ีสําคัญเปนผูเชี่ยวชาญสามารถถายทอดองคความรูเรื่องจุดเนนของวิทยาเขตปตตานีใหแกวิทยาเขตอ่ืนหรือ

หนวยงานภายนอกได 

2.3.2 แกปญหาและพัฒนาสังคมดวยงานวิชาการในลักษณะบูรณาการศาสตร ท่ีชุมชนมีสวน

รวมในการกําหนดโจทย/ปญหา เพ่ือนําไปสูการแกปญหาชุมชนอยางแทจริง สรางความเขมแข็งและยั่งยืน

ใหกับชุมชน โดยยึดหลัก เขาใจ เขาถึง และพัฒนา โดยการยอมรับและการใหเกียรติบนพ้ืนฐานความแตกตาง

ของความคิด 

2.3.3 สรางเครือขาย พัฒนาระบบและกลไกภาคีการพัฒนากับทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม 

ภายใตทรัพยากรท่ีจํากัด 

2.3.4 จัดโครงสรางและระบบสนับสนุนใหเอ้ือและจูงใจใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวม

สรางผลงานเพ่ือรับใชสังคม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ความเปนนานาชาติ 
 

 ความเปนนานาชาติเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา

และไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ  โดยเนนคุณภาพในระดับสากลท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย 

และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวทางท่ีสําคัญ ดังนี้ 

3.1 เสริมสรางความเขาใจระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหมีแนวปฏิบัติและนโยบายดาน

วิเทศสัมพันธในอันท่ีจะมุงสูความเปนนานาชาติ โดยใหมีระบบหลายภาษาในทุกบริบทการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตปตตานี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน ใหเปนอัตลักษณความ

โดดเดนทางภาษา 

3.2 พัฒนาศักยภาพในดานการใชภาษาและความรูขามวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย และวางมาตรการเพ่ิมมาตรฐานความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรกอนสําเร็จ

การศึกษา ซ่ึงสามารถประกอบอาชีพและมีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษา 
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3.3 สงเสริมและสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมท่ีจะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร โดย

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในทุกระดับกับสถานศึกษาในตางประเทศ 

3.4 สรางความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศดานการเรียนการสอน  การวิจัย และการบริการ

วิชาการ โดยเนนเพ่ิม/ปรับปรุงหลักสูตรในเปนหลักสูตรนานาชาติ 

3.5 จัดเวทีวิชาการระดับนานาชาติในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเสริมสรางความรวมมือทางดาน

วิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรู และเผยแพรผลงานวิจัย ตลอดจนการสรางเครือขายความ

รวมมือ และการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมครอบคลุมทุกมิติ ท้ังศิลปะและความสรางสรรคของวฒันธรรม 

3.6 จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและความเปนอยูสําหรับนักศึกษาตางชาติเพ่ือ

ความเปนนานาชาติ เชน แบบฟอรม ปายบอกทาง หอพัก เปนตน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการภายใน 
 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีขีดสมรรถนะสูง สอดรับ

กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จึงกําหนดแนวทางท่ี

สําคัญ ดังนี ้

4.1 สรางเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเงิน โดยเนนการบริหารจัดการ การแสวงหาแหลงทุน

และคูความรวมมือเพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงิน และการสรางประสิทธิภาพกลไกการใชจายงบประมาณ 

4.2 มีระบบงบประมาณสําหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพ่ือใหการพัฒนามีความชัดเจนท่ีตอเนื่อง 

รวมท้ังการสนับสนุนกิจกรรม/ภารกิจใหมจากประเด็นเชิงนโยบายรัฐบาล การสรางรายไดจากผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม และการลงทุนในการนํานวัตกรรมสูเชิงพาณิชย 

4.3 เนนหลักการบริหารความตาง โดยเฉพาะในการบริหารสวนงานและบุคลากรท่ีอิงเปาผลลัพธและ

สัมฤทธิผล มีระบบตอบแทนท่ีจูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถระดับโลก และมีระบบการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางรวดเร็ว 

4.4 พัฒนาทรัพยากรบุคคล และกํากับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบุคคลสายวิชาการใหมี

ความพรอมตอการพัฒนางานวิจัย บัณฑิตศึกษา และนานาชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการ

เปลี่ยนแปลง  

4.5 สรางระบบและกลไกในการจัดการเพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคลากรสมรรถนะสูง จากสถาบันชั้นนําใน

ระดับสากล 

4.6 ปรับโครงสรางองคกรท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ใหสอดคลอง

กับภารกิจภายใตการรวมกลุมสาขาวิชา ท่ีเปนการรวมมือระหวางหนวยงานภายใน เพ่ือกอใหเกิดผลิตภาพสูงสุด 

4.7 พัฒนาองคกรสูความยั่งยืน เพ่ือเปนกลไกในการกํากับทิศทางการดําเนินงานสูมหาวิทยาลัยยั่งยืน 

โดยมุงม่ันพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ 2 ลด 2 เพ่ิม ไดแก ลดจน ลดเจ็บ เพ่ิมศักยภาพ

เพ่ิมขีดความสามารถของพ้ืนท่ีดวยทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทุนทางพหุวัฒนธรรม 
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8. การแปลงยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไปสูการปฏิบัต ิ
 

ยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรหลัก คือ 

ยุทธศาสตร 1 เปนยุทธศาสตรการสรางกลไกการทํางานเชิงรุก ซ่ึงจะมีจุดเนนดําเนินงานภายใต  

4 กลไกขับเคลื่อน ประกอบดวย 1) เนนบูรณาการขามศาสตร 2) เนนความตองการของผูเรียน/ผูใชบัณฑิต 

และการแกปญหาประเทศ 3) เนนประสิทธิภาพท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) เนนการสราง

ความรวมมือจากเครือขาย 

ยุทธศาสตร 2 เปนยุทธศาสตรการสรางความเปนผูนาวิชาการ ซ่ึงจะมี 3 จุดเนนการดําเนินงานท่ี

สอดคลองกับภารกิจหลัก ดังนี้ 1) เนนการพัฒนาและสรางทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพใหกับประเทศ 2) เนน

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และ 3) เนนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 

ยุทธศาสตร 3 เปนยุทธศาสตรการสรางความเปนนานาชาติ 

ยุทธศาสตร 4 เปนยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 

 

แนวทางและการแปลงยุทธศาสตรท้ัง 4 ยุทธศาสตรของ ม.อ.ไปสูการปฏิบัติของวิทยาเขตปตตาน ี

มีความสอดคลองกับแนวทางของมหาวิทยาลัย 6 ประการ ดังนี้ 
 

1. เพ่ิมการสานพลัง สรางความรวมมือ (Synergy & Engagement) 

 1.1) สานพลังความรวมมือกับสถาบันวิชาการท้ังภายในและตางประเทศ ในการเปดหลักสูตร

พัฒนาทรัพยากรมนุษยระยะสั้น ระยะยาว และเพ่ิมความรวมมือในการทําและยกระดับการวิจัยเชิงระบบเชิง

นโยบาย ตลอดจนการแกปญหาวิกฤตท่ีสําคัญในระดับพ้ืนท่ีและระดับสากล 

 1.2) สานพลังความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน เพ่ือพัฒนาภารกิจหลักของคณะ/

หนวยงานของวิทยาเขตปตตานี 

 1.3) พัฒนาใหวิทยาเขตปตตานีสานพลังความรวมมือของรัฐ ทองถ่ิน เอกชน ชุมชน ในการมี

สวนรวมสรางเมืองตนแบบ Multicultural city 

 1.4) สนับสนุนใหคนของวิทยาเขตปตตานีไปทํางานรวมกับกลไกประชารัฐ กลไกปฏิรูป

ประเทศ กลไกยุทธศาสตรชาติ ท้ังในระดับชาติและพ้ืนท่ี ตลอดจนกลไกทองถ่ิน เพ่ือใชวิชาการรวมขับเคลื่อน

สังคม 

 1.5) สนับสนุน หนุนเสริมสมาคม ชมรมศิษยเกาทุกคณะ เพ่ือสานพลังศิษยเกา ดึงพลังรวมใน

การรวมพัฒนา ม.อ. คณะ และสังคม 

 

2. เพ่ิมขีดความสามารถและทุนมนุษย (Human Competency & Human capital) 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย (Human competency & Human capital) เพ่ือ

รองรับการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสุขภาพ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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เนื่องเพราะมนุษยเปนทุนสําคัญท่ีสุด มหาวิทยาลัยจึงควรขยายบทบาทการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมากกวา

การผลิตบัณฑิตในระบบเดิม 

 2.1) พัฒนาทุนคนโดยจัดทํายุทธศาสตรพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัยในระดับจังหวัด 

ภาคประเทศและสากล เพ่ือเตรียมคนสูการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและดานสุขภาพ 

 2.2) พัฒนาบุคลากร ม.อ. โดยมีระบบการวางแผนและบริหาร อัตรากําลัง (Workforce 

Planning) ระบบการสรางเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร (Workforce Development) และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร (Work Life Balance) 

 2.3) จัดทําแผนการสรางนักบริหารจัดการ นักยุทธศาสตร นักประสานงาน และนักสื่อสาร 

เพ่ือการขับเคลื่อนวิชาการสูสังคมท่ียั่งยืน 

 2.4) จัดทําแผนการสรางนักจัดการงานวิจัย ครบวงจรตาม Research & Innovation Hub 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลงานวิจัย 
 

การผลิตบัณฑิต 

 1) จัดทําแผนผลิตบัณฑิต ปรับหลักสูตร จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เพ่ือสรางบัณฑิตสูการเปน Global Citizen โดยมีศักยภาพ ดังนี้  

• Foundational Literacies : Literacy, Numeracy, Scientific Literacy, Digital 

Literacy, Financial Literacy, Multicultural/Civic Literacy 

• Competencies : Critical Thinking, Creativity , Communication, 

Collaboration 

• Character Qualities : Curiosity, Initiative, Persistence/Grit, Adaptability, 

Leadership, Social/Cultural awareness, Public mind 

 2) จัดทําแผนเชิงรุก เพ่ือดึงดูดนักศึกษาท้ังในประเทศและตางชาติ โดยเพ่ิมมาตรการจูงใจ 

เชน ทุนการศึกษา การสรางอาชีพ 

 3) เพ่ิมการสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมขององคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม ท่ี

เก่ียวของ กับการพัฒนาศักยภาพ การทําประโยชนกับสังคม การพัฒนาวิชาชีพ 

 4) ยกระดับระบบ E-Learning, E-Library และเพ่ิมพ้ืนท่ีการการเรียนรู กีฬา พ้ืนท่ีการทํา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 5) เพ่ิมกองทุนสนับสนุนการเขาศึกษาของนักศึกษาท่ียากจนใหมากข้ึน และจัดหางานให

นักศึกษาทําในระหวางเรียน 
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3. ยกระดับศูนยกลางงานวิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovation Hub) 

 การปรับเปลี่ยนระบบวิจัยสูระบบการจัดการงานวิจัยและการสรางนวัตกรรม เปลี่ยนจากวิจัย

สวนตน เปนวิจัยแบบมีเปาหมาย มีการจัดการ มีความรวมมือ ท่ีจะยกระดับความรูไปสูพลังปญญา เพ่ือรับใช

สังคม บูรณาการหลักสูตร งานวิจัย และบริการวิชาการ โดยการบูรณาการระหวางศาสตรของคณะ  

กลุมสาขาวิชาในรูปแบบคลัสเตอร ยกระดับเปนศูนยวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 
 

 3.1) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 

 แนวคิด : การเปลี่ยนแนวคิด (Paradigm) จากเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการ การลด

ภาวะพ่ึงพิงจากรัฐสูการพ่ึงตนเองโดยการทําเกษตรปราณีต เกษตรผสมผสาน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา ปาลม พืชผัก ผลไม 

 การดําเนินงานของ ม.อ. 

  3.1.1) สรางระบบการจัดการความรูในสังคมเกษตร : รูปแบบพืชรวมยางพารา 

รูปแบบเกษตรปราณีต เกษตรผสมผสาน 

  3.1.2) ศูนยพัฒนาเพาะพันธุเกษตรเพ่ือชุมชน : ลดภาวะพ่ึงพิงของเกษตรกรจาก

ระบบเกษตรพันธสัญญาของภาคเอกชนปรับสมดุลอํานาจระหวางเกษตรกรกับนายทุน 

  3.1.3) ศูนยจัดการงานวิจัย บริการและใหคําปรึกษา Digital Economy in 

Agriculture : การพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย เศรษฐศาสตรเกษตรครบวงจร ความสามารถใน

การเขาถึงตลาด Supply Chain and Logistic เชน เมืองยางพารา 

  3.1.4) การพัฒนาความรวมมือระหวางภาควิชาการ ภาคเกษตร ภาคเอกชน ภาครัฐ 

(Matching Model) เพ่ือการยกระดับและเพ่ิมมูลคาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรและ

อาหาร 
 

 3.2) การแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

 แนวคิด : รูปแบบบูรณาการระบบอาหารครอบคลุมเรื่องความม่ันคงทางอาหาร อาหาร

ปลอดภัยโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย โดยมีเปาหมายท่ีสอดคลองกับเปาประสงคท่ี 2 ของ คือ End hunger, 

achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture และ 

จุดหมายการพัฒนาภาคใต คือ การเปนครัวอาหารของโลก โดยเฉพาะการเพ่ิมพ้ืนท่ีผลิตและแปรรูปอาหาร

พ้ืนเมือง สมุนไพร และอาหารฮาลาล 

 การดําเนินงานของ ม.อ. 

  3.2.1) ยกระดับความรูและนวัตกรรมเพ่ือสรางคุณคาและมูลคาทางเศรษฐกิจจาก

วัฒนธรรมอาหารของภาคใต 

  3.2.2) Engagement network เพ่ือชุมชนทองถ่ินเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองดาน

อาหารท้ังระดับชุมชนและครอบครัว 

  3.2.3) พัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัย From Farm to Table 
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  3.2.4) พัฒนาแผนและวางระบบเฝาระวังภาวะโภชนาการระดับชาติ ภูมิภาค 

ทองถ่ิน 
 

 3.3) การทองเท่ียวกลุมรายไดดี และการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ (Affluent, Medical 

and Wellness Tourism) 

 แนวคิด : เนนการทองเท่ียวเชิงนิเวศน การทองเท่ียวโดยชุมชน ท่ีนําไปสูความยั่งยืนของ

เศรษฐกิจชุมชน สังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงสุขภาวะของชุมชน 

 การดําเนินงานของ ม.อ. : 

  3.3.1) เปดหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการทองเท่ียวโดยชุมชนท้ังระยะ

สั้น ระยะยาวและระดับบัณฑิต ท่ีเอ้ือตอการสรางนักจัดการในชุมชน 

  3.3.2) ยกระดับงานวิจัย ของศูนยวิจัยและคณะท่ีเก่ียวของ ใหเปนงานวิจัยเชิง

รูปแบบ การจัดการเชิงระบบและเชิงนโยบาย 

  3.3.3) รวมจัดทํายุทธศาสตรและแปลงยุทธศาสตรไปสูแผนปฏิบัติการเรื่องทองเท่ียว

เชิงนิเวศน ทองเท่ียวโดยชุมชน ท่ีสมดุลกับการทองเท่ียวกระแสหลัก 

  3.3.4) การออกแบบนวัตกรรมการสื่อสาร ปรับกระบวนทัศนนักทองเท่ียว และสราง

วัฒนธรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน การทองเท่ียวโดยชุมชน 
 

 3.4) พลังงาน (Energy) 

 แนวคิด : การจัดการพลังงานเนนความรูและนวัตกรรมใน 2 เรื่องสําคัญคือ Energy Saving 

และ Renewable Energy ท้ังนี้ ตองเปนการจัดการท่ีมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะชุมชนทองถ่ิน 

 การดําเนินงานของ ม.อ. : 

  3.4.1) สรางเครือขายวิจัยพลังงาน ซ่ึงประกอบดวยนักวิจัยทางดานพลังงานและ

สาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ วางและดําเนินการวิจัยตาม Research Energy Management Mapping ท้ังในเรื่อง 

Energy Saving และ Renewable Energy 

  3.4.2) สรางเวทีเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยทางดานพลังงานและงานวิจัยท่ีเปดโอกาส

ใหนักวิจัย ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานและเปนสถานท่ีแลกเปลี่ยนความรูทางดานวิชาการจากผูเชี่ยวชาญในแต

ละสาขา และกับชุมชนทองถ่ิน 

  3.4.3) เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ ระหวาง

นักวิชาการเชี่ยวชาญทางดานพลังงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน ชุมชนทองถ่ินเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการ

กําหนดทิศทางนโยบาย ดานพลังงานของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต 
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 3.5) วิกฤตความรุนแรงในพ้ืนท่ีชายแดนใต (Crisis of the Deep South) 

 แนวคิด : เปลี่ยนสงครามความคิดเปนพ้ืนท่ีความคิด ทํา Citizen Dialogue /Deliberative 

Dialogue วางภาพอนาคตและทิศทางการพัฒนารวมกัน ใชเรื่อง Islamic/Pattani-Nationalism เปนจุดแข็ง

ไมใชขอจากัด 

 การดําเนินงานของ ม.อ. : 

  3.5.1) เพ่ิมการทํางานรวมกับภาคประชาสังคม (Civil Societies) 

  3.5.2) สรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหม โดยเฉพาะกับคนรุนใหมโดยมีหลักสูตรการ

จัดการความขัดแยงอยางสรางสรรค 

  3.5.3) จัดการงานวิจัยบนความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมในเรื่อง รูปแบบและ

โครงสรางการบริหารจัดการ ระบบยุติธรรม ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ระบบสังคม ระบบสุขภาพ เชน 

ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม การทองเท่ียวพหุวัฒนธรรม 

  3.5.4) ศึกษาและผลักดันขอเสนอการแกวิกฤตสูการเจรจา เชน เรื่องพ้ืนท่ีปลอดภัย 

  3.5.5) ทําความรวมมือกับประเทศตะวันออกกลาง ผลักดัน Islamic Corridor ใน

อาเซียน 

  3.5.6) ศูนยศึกษาคาบสมุทรแหลมทองแหงเสนทางสายไหมทางทะเล The Golden 

Peninsular of The Maritime Silk Route 
 

 3 .6) ภั ยพิ บัติ และการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิ งแวดล อม (Disaster 

Management) 

 แนวคิด : ความสําคัญกับการมีแผนการเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการน้ํา รวมท้ังยกระดับความสามารถในการปองกันผลกระทบและรับมือ

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

 การดําเนินงาน ของ ม.อ. : 

  3.6.1) Engagement งานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน 

เพ่ือใหชุมชนทองถ่ิน มีสวนรวมในการจัดการภัยพิบัติท้ังในระดับพ้ืนท่ี จังหวัด ประเทศ และมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยทํางานรวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  3.6.2) ยกระดับการจัดการเชิงระบบและเชิงนโยบายในชวงกอนเกิดภัย ท้ังดานการ

ปองกันและการเตรียมความพรอม ในชวงระหวางเกิดภัยเนนการออกแบบการชวยเหลือชีวิตและลดผลกระทบ 

ตลอดจนชวงฟนฟูหลังภัย โดยมุงเสริมสรางกลไกความรวมมือระหวางภาคประชาสังคม ทองถ่ินกับหนวยงาน

ภาครัฐ โดยพัฒนาการจัดการขอมูลสารสนเทศ ระบบการควบคุมสั่งการ ระบบการสนับสนุนทรัพยากร ระบบ

เฝาระวัง ระบบสาธารณสุข ฯลฯ รวมท้ังการติดตาม/ถอดรหัสการเกิดภัยและการตอบสนองท่ีเกิดข้ึน 
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  3.6.3) สงเสริมการใหความรูดานภัยพิบัติกับสาธารณะ ความรูการรับมือภัยพิบัติ

ภาคปฏิบัติกับประชาชน การสื่อสารตนแบบชุมชนจัดการตนเอง และองคความรูจากภาคปฏิบัติ รวมท้ังการ

สื่อสารนโยบายสาธารณะ 
 

 3.7) สังคมสูงวัย (Aging Society) 

 แนวคิด : ผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ควรเสริมทักษะการดํารงชีวิต มีอาชีพท่ี

เหมาะสมกับศักยภาพ ขยายโอกาสการทํางานอยางตอเนื่องท้ังภาครัฐและเอกชน สรางหลักประกันรายได

สรางกลไกการออม และการสรางเสริมสุขภาพท่ีดี 

 การดําเนินงาน ม.อ. : 

  3.7.1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพ และการพัฒนาเครื่องมือและ

ผลิตภัณฑ/บริการนวัตกรรมดาน medical product, healthcare product, innovative aging products 

and services 

  3.7.2) การสนับสนุนภูมิปญญาผูสูงอายุดานตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคาและคุณคาทาง

เศรษฐกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและการบริการ ชองทางการตลาด โดยพัฒนาดานสินคาและบริการ เชน 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เพ่ือใหเกิดธุรกิจ

สรางสรรคดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 

  3.7.3) โครงการพัฒนาศูนยบมเพาะเทคโนโลยีและธุรกิจดานนวัตกรรม พัฒนาและ

เพ่ิมพูนทักษะใหแกแรงงานผูสูงอายุและผูท่ีกําลังเขาสูวัยผูสูงอายุ ดวยการจัดหลักสูตรการเรียนรูดานอาชีพ 

การใหคําปรึกษาในการทําธุรกิจ การจัดหาแหลงเงินทุน โดยอาศัยกระบวนการสหกรณ ระบบวิสาหกิจชุมชน 
 

 3.8) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 แนวคิด : เมืองอัจฉริยะ จุดหมายปลายทางแหงการพัฒนา 

 การดําเนินงานของ ม.อ. : 

  3.8.1) Smart mobility เปนการพัฒนาเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงขอมูล การ

โดยสาร (Smart Drive) การขนสง (Smart Transport) การจราจร ( Smart road) เพ่ือรวมเปนฐานขอมูล

สําคัญท่ีสามารถนําไปวิเคราะหเพ่ือคนหา Insight และนําเสนอแนวทางเพ่ือชวยแกปญหาไดอยางตรงจุด 

  3.8.2) Smart living มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสะดวกสบาย ระบบดูแล

สิ่งแวดลอมภายในบาน ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร และการพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีจะชวยทําใหบาน

ลาสมัยยิ่งข้ึน 

  3.8.3) Smart utility เนนการพัฒนาระบบแสงไฟและสถานีใหบริการ มีมิเตอร

อัจฉริยะ (มิเตอรน้ํา/ไฟ) เซนเซอรอัจฉริยะตาง ๆ (CCTV) 

  3.8.4) Smart environment เนนการพัฒนาตรวจวัดคุณภาพน้ําและอากาศ

ระยะไกล ระบบเตือนภัยพิบัติ (น้ําทวม) และระบบแจงเตือนพ้ืนท่ีเสี่ยง 
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  3.8.5) Smart economy พัฒนานโยบายและแนวทางสําหรับเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

พัฒนาเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมรวม รวมขาวสารเศรษฐกิจ 

  3.8.6) Integrated Smart City Cloud Platform โดยการพัฒนาระบบท่ีเปน

ศูนยกลางในการรับสง แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานและองคกรตาง ๆ โดยทําหนาท่ีเชื่อมระบบอัจฉริยะ

ในดานตาง ๆ ท่ีมีอยูแลวจํานวน 5 ดานเขาดวยกัน ทําใหสามารถตอยอดไปสูการวิเคราะหเชิงบูรณาการ และ

สรางนวัตกรรมสําหรับเมืองอัจฉริยะได 
 

 3.9) เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) 

 แนวคิด : เปนการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใชองคความรู การศึกษา การ

สรางสรรคงาน และการใชทรัพยสินทางปญญา ท่ีเชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของ

สังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหมโดยเฉพาะกับโครงการสําคัญของรัฐ เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 การดําเนินงานของ ม.อ. : 

  3.9.1) เปนศูนยในการสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภาคใต 

ในลักษณะ Public-Private Partnership โดยมุงเนน Bio-based Economy, Digital Economy และ 

Creative Economy เพ่ือสนับสนุนการกาวสูประเทศไทย 4.0 

  3.9.2) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรเชิงวิชาชีพ และผูประกอบการในการพัฒนาธุรกิจ

สรางสรรค 

  3.9.3) พัฒนาระบบการจัดการขอมูลท่ีเอ้ือตอ E-commerce 

  3.9.4) จัดระบบและสงเสริมคุณคาตอทรัพยสินทางปญญาจากภูมิปญญาและ

ศักยภาพทองถ่ิน 

  3.9.5) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสรางสรรคและทุนวัฒนธรรม 

  3.9.6) พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงเรียนรู รวมท้ังสรางเมืองสรางสรรค 

  3.9.7) ประสานกลุม SME วิสาหกิจชุมชน บริษัทประชารัฐสามัคคี Start up การ

ผลิต Premium OTOP, High value services ตอยอดตนทุนและศักยภาพของทองถ่ิน 
 

 3.10) ชุมชนทองถิ่นเขมแข็ง (Strengthen Community) 

 แนวคิด : 

 (1) ชุมชนสามารถจัดการกันเองไดอยางมีคุณภาพ มีเศรษฐกิจดี ม่ังคง ยั่งยืน และมีภูมิ

ตานทานตอปจจัยผลกระทบตาง ๆ 

 (2) มีการปฏิรูปเชิงพ้ืนท่ีตามหลักประชารัฐ “รวมตัว รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมรับ

ประโยชน” เพ่ือเปาหมายสูตําบลเขมแข็ง 

 (3) มีการปฏิรูปเชิงประเด็นและกลไก 4 ดาน คือ สิทธิและบทบาทของชุมชน การจัดการ

ทรัพยากรและทุนชุมชน สวัสดิการชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน 

 การดําเนินงานของ ม.อ. : 
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  3.10.1) พัฒนาระบบการจัดการขอมูลและความรูสูการจัดการชุมชนทองถ่ินเขมแข็ง 

  3.10.2) พัฒนาการสรางกลไกชุมชนสูการจัดการอยางมีสวนรวม 

  3.10.3) พัฒนากระบวนการจัดทามาตรการทางกฎหมายระดับชุมชน 

  3.10.4) พัฒนากระบวนการจัดทามาตรการทางการเงินการคลังในระดับชุมชน 

  3.10.5) พัฒนาระบบการสื่อสารทางสังคม เพ่ิมพลังความสามารถของคนในชุมชน 

 

4. กาวสูสากลเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี (From Local to Global & Act to Local) 

 4.1) กําหนดแนวทางการใชประโยชนจาก MOU กับตางประเทศท่ีผานมา และ Mapping & 

Matching สถาบันการศึกษาองคกรระหวางประเทศ และ Funding Agencies ท่ีสอดคลองกับทิศทางของ 

วิทยาเขตปตตานี 

 4.2) สนับสนุนกระบวนการและงบประมาณใหคณะ หนวยงาน และบุคลากรของ ม.อ. 

พัฒนาProposal ท่ีเปนความรวมมือชัดเจนกับตางประเทศ โดยเฉพาะองคกรระดับโลกท้ังเรื่องการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การจัดการงานวิจัย งานพัฒนาและแกปญหาโดยเนนปฏิบัติการท่ีทําใหประเทศไทยได

ประโยชน ท้ังดานการพัฒนาศักยภาพคน ไดชุดความรู ไดเทคโนโลยี ไดทุน และทําใหเกิดเครือขายระดับสากล 

และตางชาติรูจัก PSU 

 4.3) สนับสนุนใหแตละคณะพัฒนาและประชาสัมพันธหลักสูตรท่ีเปน World wide ท้ังท่ีเปน

หลักสูตรปกติและ Massive Open Online Course ในหลักสูตรท่ีเปนความเชี่ยวชาญและท่ีนาสนใจระดับ

สากล 

 

5. สรางแบบการเรียนรูใหม (New Learning Platforms) 

 ในโลกท่ีเทคโนโลยีการสื่อสารกาวหนาแบบไรขีดจากัด มีขอมูลขนาดใหญมาก (Big data) 

เปนสังคมท่ีเปน Knowledge based society จึงมีความตองการรูปแบบการเรียนรูใหม (New Learning 

Platforms) ท่ีสามารถเขาถึงไดงายและเร็ว อีกท้ังเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับคนทุกชวงวัย 

 5.1) สนับสนุนและรวมมือการดําเนินงานของ Digital Learning Initiatives Center 

ประสานใหเกิด Massive Open Online Course (MOOC) เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถออกแบบสาระสําคัญ 

กระบวนการเรียนรู ไดเอง นอกจากนี้ยังสามารถเก็บเครดิต เพ่ือเขาศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี โท เอก ไดดวย 

และทําหนาท่ี Promote digital literacy ใหผูเรียนมีทักษะ Computational Thinking 

 5.2) สงเสริมและจัดกระบวนการเรียนรูแบบตลอดชีวิต (Encourage lifelong learning) 

ใหกับคนในชุมชน เปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับคนทุกกลุมวัย โดย Experiential learning เปลี่ยน

การเรียนรูแบบทฤษฎีในหองเรียน มาเปนการฝกฝนประสบการณ ผสมผสานการทํางานจริง จะมีลักษณะเรียน

ไป สรางอาชีพ ทํางานไป การเรียนการสอนแบบ Module 
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 5.3) Diversify higher education pathways เพ่ิมความหลากหลายของอุดมศึกษา เด็ก

สามารถเลือกเสนทางตามความสนใจ และพรสวรรคของตน มีสายอาชีพหลากหลาย แนะนําเสนทางตาง ๆ 

ตั้งแตวัยเด็ก 

 5.4) จัดการศึกษารวมกับการปฏิบัติในสถานการณจริง (Work Integrated Learning – 

WIL) โดยเฉพาะการจัดใหมีสหกิจในทุกหลักสูตร ซ่ึงใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทอยางใกลชิดในการรวมจัด

การศึกษาในลักษณะท่ีเกิดประโยชนรวมกัน 

 

6. ม.อ. องคกรมีชีวิต องคกรสุขภาวะ (Humanization & Healthy PSU) 

 6.1) สงเสริมให คณะ และหนวยงาน ออกแบบการทํางาน จัดกิจกรรม เพ่ือทําใหองคกรมี

ชีวิต มีความเปนชุมชน 

 6.2) สงเสริมให คณะ และหนวยงาน มีแผนท่ีมุงม่ันพัฒนาคนอยางชัดเจน และเห็นคุณคา

ของคนทุกระดับ 

 6.3) จัดทําโครงการสรางผูนําใหแสดงภาวะผูนําอยางแทจริงและทําใหทุกคนมีภาวะผูนํา 

ปรับตัวและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 6.4) ปรับปรุงวธิีการบริหารจัดการ ทีมบริหารครองใจทีมงานและประชาคม ม.อ. ได รวมถึง

ใหเขาใจและสามารถบริหารความเสี่ยง 

 6.5) สงเสริมให คณะ และหนวยงาน ออกแบบกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง 

และผลักดัน ม.อ. สูความสําเร็จ 

 6.6) ใชหลักการ Chaordic และ Learning Organization ท้ังในระดับวิทยาเขตและระดับคณะ 

 6.7) ปรับนโยบายและวิธีการประกันคุณภาพ การประเมินผล ใหเปนไปเพ่ือการพัฒนาขีด

ความสามารถของคน ม.อ. ไมใชเพ่ือพิจารณาความดีความชอบเทานั้น 

 6.8) ดําเนินการ นโยบาย 2 ลด 2 เพ่ิม รวมสรางความผาสุกของสังคมโดยใชองคความรู 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือลดจน ลดเจ็บ เพ่ิมศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถของพ้ืนท่ีดวยทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทุนทางพหุวัฒนธรรม ดวยความรวมมือภายในมหาวิทยาลัยและ

ภายนอก ท้ังหนวยงานรัฐ เอกชนและชุมชน รวมงานกับทุกภาคสวนอยางตอเนื่องในภารกิจท่ีเก่ียวของ 
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ยุทธศาสตร 1 เปนยุทธศาสตรการสรางกลไกการทํางานเชิงรุก ซึ่งจะมี

จุดเนนดําเนินงานภายใต 4 กลไกขับเคลื่อน ประกอบดวย 

1.1) เนนบูรณาการขามศาสตร 
 การกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก ปจจัยหลักสําคัญ คือ การเปน

มหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยท่ีโดดเดน ดวยปจจัยในสภาวะปจจุบันที่มีความกาวหนาและ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยที่โดดเดนจะตองมีการผสมผสานศาสตรตางๆ เขาดวยกนั 

เพื่อเกิดเปนงานวิจัยแบบขามศาสตร โดยจะตองเนนการทํางานในลักษณะกลุมสาขาวิชา 

(Cluster) ซ่ึงเนนหลักการบูรณาการเพื่อใหแตละกลุมทํางานไดอยางสอดคลอง รองรับ กลับ

ตัวเร็ว  ดังนั้น เพื่อใหเกิดระบบกลุมสาขาวิชาอยางเปนรูปธรรม จึงกําหนดมาตรการที่สําคัญ 

ดังนี้ 

 1.1.1) กําหนดทิศทางท่ีมีศักยภาพเปนแนวรุกใหมสําหรับมหาวิทยาลัย โดย

การบูรณาการระหวางศาสตรของกลุมสาขาวิชาในรูปแบบคลัสเตอร คือ ผลิตบุคลากร

ทางการศึกษาของชาติ โดยใชสหวิทยาการในการขับเคล่ือน และสรางสรรคบูรณาการดาน

ศิลปกรรม ดิจิตอล นวัตกรรม ศึกษาศาสตร โดยเฉพาะจงัหวัดชายแดนใต 

 1.1.2) จัดระบบโครงสรางเสมือนจริงที่มีความยืดหยุน สามารถเชื่อมโยงเอากลุม

สาขาวิชาตาง ๆ ในคณะ/สวนงาน เพื่อใหสัมพันธและสนองภารกิจที่ตอบรับกับการพัฒนา

ตามยุทธศาสตรชาติ 

 1.1.3) สรางกลุมวิจัยเชิงบูรณาการศาสตรเพื่อใหสามารถแกปญหาของประเทศ

อยางรอบดาน 

 1.1.4) พัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย หรือ
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ระหวางสาขาวิชากับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสรางหลักสูตรที่ตรงตาม

ความตองการ สงเสริมการเปดหลักสูตร 2 ปริญญา/ปริญญารวม ระหวางสาขาวิชา/

มหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

1.2) เนนความตองการของผูเรียน/ผูใชบัณฑิต และการแกปญหาประเทศ 
 การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจะตองคํานึงถึงการตอบโจทยของประเทศ ทั้ง

ในสวนของการพัฒนาและแกปญหาของประเทศ ผานงานวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจน 

การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน จึงกําหนดมาตรการที่สําคัญ 

ดังนี้  

 1.2.1) วิเคราะหความตองการบัณฑิตของแตละหลักสูตร และวางแผนการผลิต

ภายใตกรอบภาวะความตองการของตลาดงานที่แทจริง 

 1.2.2) ปรับ เปล่ียน สรางหลักสูตรใหมใหทันสมัย ตรงตามความตองการ 

โดยเฉพาะหลักสูตรที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภาคใต โดยมุงเนน 

Bio-based Economy, Digital Economy และ Creative Economy เพื่อสนับสนุนการ

กาวสูประเทศไทย 4.0 

 1.2.3) สรางตนแบบระบบการจัดการศึกษาใหม ที่มีความหลากหลายและมี

ความยืดหยุนตามความตองการของผูเขาเรียน และครอบคลุมการเรียนแบบไมเต็มเวลา 

 1.2.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนรูที่สามารถรองรับการจัดการเรียนรูแบบ 

online รวมทั้งจัดการเรียนรูในระบบการสอนทางไกล 

 1.2.5) จัดระบบการจัดการใหเอื้อตอนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขามคณะ/วิทยา

เขตตามความใฝรู  

 1.2.6) จัดการศึกษารวมกับการปฏิบัติในสถานการณจริง (Work Integrated 

Learning – WIL) โดยเฉพาะการจัดใหมีสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร ซ่ึงใหภาคเอกชนเขามา
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มีบทบาทอยางใกลชิดในการรวมจัดการศึกษาในลักษณะที่เกิดประโยชนรวมกัน  

 1.2.7) จัดระบบการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะดานภาษาเพื่อตอบสนองตอ

การทํางานของบัณฑิต 

 1.2.8) กําหนดกรอบวิจัยท่ีสนองตอบการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ การสราง

ผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ และขยายผลเพื่อตอบโจทยในระดับโลก 

 1.2.9) แกปญหาและพัฒนาสังคมท่ีเปนลักษณะบูรณาการศาสตร จากปญหา

จริงของชุมชนและทองถิ่น เพื่อนําไปสูการใชประโยชนท่ีสรางความเขมแข็ง ลดชองวาง

ความเหล่ือมลํ้า และสรางความยั่งยืนใหกับชุมชนและทองถิ่น 

1.3) เนนประสิทธิภาพท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.3.1) พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเทคโนโลยี ส่ือการเรียนรูไปสูระบบ 

Smart Learning ที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทั้งในชั้นเรียน

และการเรียนรูดวยตัวเองนอกหองเรียน  

 1.3.2) สรางความสมบูรณขององคประกอบระบบนิเวศในความเปน E-

University ที่เปนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานสําหรับตอยอดประยุกตใชในภารกิจ

ตาง ๆ 

 1.3.3) เชื่อมโยงระบบขอมูลสารเทศจากระดับคณะ/สวนงาน/วิทยาเขตใหเปน

ระบบสารสนเทศทางการบริหาร และนําไปสูการสังเคราะหตัดสินใจของฝายบริหาร 

 1.3.4) สรางระบบขอมูลคลังความรูและระบบการจัดการทรัพยากรองคความรู

เพื่อสรางบริบทการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีเปดกวาง ผานเครือขายสังคมออนไลนแกทุกกลุม

ประชากร 

      

1.4) เนนการสรางความรวมมือจากเครือขาย 
 การสรางเครือขายความรวมมือมีความสําคัญในการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
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การถายทอดเทคโนโลยี การผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช

บัณฑิตทั้งในแงปริมาณและคุณภาพ การแลกเปล่ียนความรูอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งการสราง

นวัตกรรมรวมกัน และเสริมสรางใหเกิดการยอมรับขององคความรูที่เปนประโยชนในสังคม  

จึงกําหนดมาตรการที่สําคัญ ดังนี ้

 1.4.1) ปรับระบบโครงสรางภายในและสรางกลไกเพื่อใหบุคลากรมีอิสระในการ

ทํางานขามกลุมสาขาวิชา 

 1.4.2) สรางเครือขายกับองคกรภายนอกโดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และนําความรูไปใชเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหกับ

ภาคอุตสาหกรรมในลักษณะที่ไดประโยชนรวมกัน 

 1.4.3) สรางความเชื่อมโยงของเครือขายอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ รวมท้ังเครือขายภูมิภาคใหเปนพลังรวม เพื่อยกระดับคุณภาพ ลดความเหล่ือมลํ้า 

และสรางความเขมแข็งในการปฏิรูประบบการศึกษาชาติ 

 1.4.4) สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําในตางประเทศ และพัฒนา

กลไกที่ยืดหยุนในการนําหลักสูตรที่ทันสมัยมาเปดสอน 

 1.4.5) สรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกา เพื่อผลักดันชื่อเสียง สนับสนุน

และเสริมศักยภาพในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร 2 เปนยุทธศาสตรการสรางความเปนผูนําวิชาการ ซึ่งจะมี 3 

จุดเนนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับภารกิจหลัก ดังน้ี 

2.1) เนนการพัฒนาและสรางทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพใหกับประเทศ 
 เพื่อสอดรับกับการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัย และกําลัง

แรงงานลดลงอยางตอเนื่อง การเพิ่มความสามารถของคนในการปรับตัวในสภาวะการ

เปล่ียนแปลง และใชศักยภาพโอกาสไดอยางเต็มที่ตามกําลังความสามารถทีพ่รอมรับกับการ
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พัฒนาที่จะเปล่ียนแปลงในอนาคต จึงกาํหนดมาตรการที่สําคัญดังนี ้

 2.1.1) สรางบัณฑิตที่มีความรู คูคุณธรรม สามารถทํางานไดจริงตามมาตรฐาน

ในทุกหลักสูตรโดยสามารถประยุกตใชความรูและประสบการณจากการปฏิบัติใน

สถานการณจริง มีความเขาใจตระหนักถึงการบูรณาการศาสตรตาง ๆ ที่มีอยูถึงบริบทโลก 

และสามารถแกปญหาในบริบทประเทศ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ตามวิถีพหุวัฒนธรรม 

 2.1.2) สรางบัณฑิตที่มีอัตลักษณสงขลานครินทร (I-WISE) ปลูกจิตสํานึกความ

เปนไทย ดํารงชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูและเขาใจในการอยูรวมกันอยาง

สันติในสังคมพหุวัฒนธรรมโลก 

 2.1.3) สนับสนุน Thailand 4.0 ดวยการใหความรูความเขาใจในการเปน

ผูประกอบการใหม เพื่อเตรียมพรอมในการพัฒนาสู Entrepreneurial University บนฐาน

ของนวัตกรรม 

 2.1.4) เปนพี่เล้ียงใหกับสถาบันการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาเกิดเปนระบบ บมเพาะและพัฒนาเยาวชนใหพรอมในการกาวสู

การศึกษาระบบใหม 

2.2) เนนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน 
 การพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองพัฒนาบนพื้นฐานองคความรู  และการสรางสังคมอุดม

ปญญานั้นจะตองอาศัยการมีระบบวิจัยที่เขมแข็ง มหาวิทยาลัยจึงเปนหนวยงานหลักในการ

สนับสนุนการสรางสังคมอุดมปญญานี้ขึ้นมา และในฐานะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปน

มหาวิทยาลัยในภาคใต จึงเปนหนาที่หลักในการเปนที่พึ่งของทองถิ่น ชวยแกปญหาใน

ภาคใต เพื่อนําไปสูการแกปญหาประเทศ และนําไปสูการแกปญหาในอาเซียน ตลอดจนเพิ่ม

ขีดความสามารถทางการแขงขัน กาวพนกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income 
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Trap) โดยพิจารณาจากจุดเดนท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู และนําไปพิจารณาสอดรับกับแผน

ยุทธศาสตรพัฒนาภาคใต เพื่อนําไปสู “มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” จึงกําหนดกําหนดแนวทาง

ที่สําคัญ ดังนี้ 

 2.2.1) สรางความเปนเลิศทางวิชาการระดับโลกในสาขาที่มีความพรอมสูง โดย

รวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งของไทย และมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 2.2.2) เปน Innovation Hub ในการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศและภาคใต ในลักษณะ Public–Private Partnership โดยมุงเนน Bio-based 

Economy, Digital Economy และ Creative Economy เพื่อสนับสนุนการกาวสูประเทศ

ไทย 4.0 ซ่ึงวิทยาเขตปตตานีมุงเนนขับเคล่ือนดานพลังงานทางเลือก และพลังงาน Bio-

energy ในรูปแบบตาง ๆ เชน ฐานความมั่นคงทางชีวภาพ ความมั่นคงทางดานอาหาร เปนตน 

 2.2.3) เปนผูนําวิจัยในศาสตรของสุขภาวะตามวิถีพหุวัฒนธรรม โดยมีรูปแบบ

การบูรณาการระหวางหลักการศาสนาอิสลามกับหลักการแพทยและสาธารณสุขที่ไมขัดตอ

หลักศาสนาเขาดวยกัน เชน การดูแลสุขภาพรางกาย การดูแลเร่ืองโภชนาการ การออก

กําลังกาย เปนตน 

 2.2.4) การใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการวิจัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถดูด

ซับเทคโนโลยี และนํามาถายทอดใหนักศึกษาและอุตสาหกรรมในประเทศตอไป เชน สราง

ความเขมแข็งการวิจัยดานยางพารา โดยมีงานวิจัยที่สอดคลองกับสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 2.2.5) พัฒนาการจดัการทรัพยากรวิจัยและระบบวิจัย ใหมีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพสูง 

2.3) เนนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 
 พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน จะเปนการนําองคความรูที่อยูบนพื้นฐานการ
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เรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ แบบสหวิทยาการ มาปรับใชในสภาพความ

ตองการที่แทจริงของสังคมและชุมชนตามวิถีพหุวัฒนธรรม ในลักษณะการทํางานรวมกับ

ชุมชน แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ยอมรับซ่ึงกันและกัน โดยกําหนดแนวทางที่สําคัญ ดังนี้ 

 2.3.1) เปนองคกรชี้นําสังคม และถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ในแตละพื้นที่ ที่สําคัญเปนผูเชี่ยวชาญสามารถถายทอดองคความรูเร่ืองจุดเนนของวิทยาเขต

ปตตานีใหแกวิทยาเขตอื่นหรือหนวยงานภายนอกได 

 2.3.2) แกปญหาและพัฒนาสังคมดวยงานวิชาการในลักษณะบูรณาการศาสตร 

ที่ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดโจทย/ปญหา เพื่อนําไปสูการแกปญหาชุมชนอยางแทจริง 

สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชน โดยยึดหลัก เขาใจ เขาถึง และพัฒนา โดยการ

ยอมรับและการใหเกียรติบนพื้นฐานความแตกตางของความคิด 

 2.3.3) สรางเครือขาย พัฒนาระบบและกลไกภาคีการพัฒนากับทุกภาคสวน

อยางเปนรูปธรรม ภายใตทรัพยากรที่จํากัด 

 2.3.4) จัดโครงสรางและระบบสนับสนุนใหเอื้อและจูงใจใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยรวมสรางผลงานเพื่อรับใชสังคม 

ยุทธศาสตร 3 เปนยุทธศาสตรการสรางความเปนนานาชาติ 

 ความเปนนานาชาติ เปนองคประกอบสํ าคัญ ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําและไดรับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ  โดยเนนคุณภาพในระดับสากลท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย 

และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวทางท่ีสําคัญ ดังน้ี 

3.1) เสริมสรางความเขาใจระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหมีแนว

ปฏิบัติและนโยบายดานวิเทศสัมพันธในอันท่ีจะมุงสูความเปนนานาชาติ โดยให
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มีระบบหลายภาษาในทุกบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต

ปตตานี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน ใหเปนอัตลักษณ

ความโดดเดนทางภาษา 

3.2) พัฒนาศักยภาพในดานการใชภาษาและความรูขามวัฒนธรรมใหกับ

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และวางมาตรการเพ่ิมมาตรฐาน

ความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรกอนสําเร็จการศึกษา ซึ่ง

สามารถประกอบอาชีพและมีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษา 

      

3.3) สงเสริมและสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมท่ีจะพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาและบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในทุกระดับ

กับสถานศึกษาในตางประเทศ 

      

3.4) สรางความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศดานการเรียนการสอน  การ

วิจัย และการบริการวิชาการ โดยเนนเพ่ิม/ปรับปรุงหลักสูตรในเปนหลักสูตร

นานาชาติ 

      

3.5) จัดเวทีวิชาการระดับนานาชาติในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเสริมสรางความ

รวมมือทางดานวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรู และ

เผยแพรผลงานวิจัย ตลอดจนการสรางเครือขายความรวมมือ และการ

แลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมครอบคลุมทุกมิติ ท้ังศิลปะและความสรางสรรคของ

วัฒนธรรม 
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3.6) จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและความเปนอยู

สําหรับนักศึกษาตางชาติเพ่ือความเปนนานาชาติ เชน แบบฟอรม ปายบอก

ทาง หอพัก เปนตน 

      

ยุทธศาสตร 4 เปนยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการ 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีขีดสมรรถนะสูง สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการ

ปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จึงกําหนดแนวทางท่ีสําคัญ ดังน้ี 

4.1) สรางเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน โดยเนนการบริหารจัดการ 

การแสวงหาแหลงทุนและคูความรวมมือเพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงิน และ

การสรางประสิทธิภาพกลไกการใชจายงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2) มีระบบงบประมาณสําหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพ่ือใหการพัฒนามี

ความชัดเจนท่ีตอเน่ือง รวมท้ังการสนับสนุนกิจกรรม/ภารกิจใหมจากประเด็น

เชิงนโยบายรัฐบาล การสรางรายไดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการ

ลงทุนในการนํานวัตกรรมสูเชิงพาณิชย 

      

4.3) เนนหลักการบริหารความตาง โดยเฉพาะในการบริหารสวนงานและ

บุคลากรท่ีอิงเปาผลลัพธและสัมฤทธิผล มีระบบตอบแทนท่ีจูงใจบุคลากรท่ีมี

ความสามารถระดับโลก และมีระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให

สามารถแขงขันไดอยางรวดเร็ว 

      



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ีระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 - 2565)        47 

6 แนวทางและวิธีการ 

ท่ีนําไปสูการปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรหลัก 

1 

Synergy & 

Engagement 

2 

Human 

Competency & 

Human capital 

3 

Research & 

Innovation 

Hub 

4 

From Local 

to Global & 

Act to 

Local 

5 

New 

Learning 

Platforms 

6 

Humanization 

& Healthy 

PSU 

4.4) พัฒนาทรัพยากรบุคคล และกํากับการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะ

บุคคลสายวิชาการใหมีความพรอมตอการพัฒนางานวิจัย บัณฑิตศึกษา และ

นานาชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

      

4.5) สรางระบบและกลไกในการจัดการเพ่ือใหไดมาซึ่งบุคลากรสมรรถนะสูง 

จากสถาบันช้ันนําในระดับสากล 

      

4.6) ปรับโครงสรางองคกรท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ ใหสอดคลองกับภารกิจภายใตการรวมกลุมสาขาวิชา ท่ีเปนการ

รวมมือระหวางหนวยงานภายใน เพ่ือกอใหเกิดผลิตภาพสูงสุด 

      

4.7) พัฒนาองคกรสูความยั่งยืน เพ่ือเปนกลไกในการกํากับทิศทางการ

ดําเนินงานสูมหาวิทยาลัยยั่งยืน โดยมุงมั่นพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เพ่ือ 2 ลด 2 เพ่ิม ไดแก ลดจน ลดเจ็บ เพ่ิมศักยภาพเพ่ิมขีด

ความสามารถของพ้ืนท่ีดวยทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

ทุนทางพหุวัฒนธรรม 
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แผนกลยุทธ ประเด็นกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาหมายสําคัญ และแผนปฏิบัติการท่ีสําคัญตามแผนพัฒนาฯ วิทยาเขตปตตานี (พ.ศ.2561-2565) 
 

ประเด็น SC/SA 
เปาประสงค

เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

คาเปาหมายระดับกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ) 

คาเปาหมายแผนปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบหลัก 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development : HRD) 

1. ดานการจัด

การศึกษา 

SC1, 

SA1 

1. พัฒนาการ

จัดการ

การศึกษาให

เทียบเทา

ระดับสากล 

1) รอยละของ

หลักสตูรท่ีผาน

การรับรองตาม

มาตรฐาน AUN 

QA 

(Accreditation) 

NA NA 6 12 18 1.1 พัฒนาหลักสูตรตามหลักการ 

OBE (รอยละของหลักสูตรท่ีพัฒนา

ตามหลักการ OBE)  

 

1.2 พัฒนาสมรรถนะของอาจารย

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีได

มาตรฐาน 

(รอยละของอาจารยท่ีเขาสูระดับ

วิชชาจารยของ TPSF) 

NA 

 

 

 

NA 

5 

 

 

 

10 

50 

 

 

 

20 

100 

 

 

 

40 

100 

 

 

 

50 

รองอธิการบดีฝาย

วิชาการฯ 

กองบริหาร

วิชาการฯ 

 SC1, 

SC7, 

SA3 

2. เสริมสราง

สมรรถนะของ

บัณฑิตในการ

แขงขันใน

ตลาดแรงงาน 

2) ระดับความ

พึงพอใจของผูใช

บัณฑิตทุกระดับ 

4.25 4.50 4.50 4.50 4.50 2.1 พัฒนาทักษะภาษาสากลของ

บัณฑิต  

(รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผาน

เกณฑภาษาอังกฤษของ PSU) 

 

2.2 พัฒนาทักษะความเปนผูนํา

ของนักศึกษา 

(รอยละของผูนํานักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการ) 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

รองอธิการบดีฝาย

วิชาการฯ 

รองอธิการบดีฝาย

พัฒนานักศึกษาฯ 

กองบริหาร

วิชาการฯ 

กองพัฒนา

นักศึกษาฯ 
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ประเด็น SC/SA 
เปาประสงค

เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

คาเปาหมายระดับกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ) 

คาเปาหมายแผนปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบหลัก 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

   3) รอยละของ

บัณฑิตระดบั

ปริญญาตรีท่ีมี

งานทําหรือ

ศึกษาภายใน 1 

ปท่ีจบการศึกษา 

70 75 80 80 85 2.3 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาแบบ

องครวม (อัตราการเรียกสัมภาษณ

โดยผูประกอบการจาก website 

JOBBKK) 

NA NA 40 50 60 รองอธิการบดีฝาย

วิชาการฯ 

รองอธิการบดีฝาย

พัฒนานักศึกษาฯ 

กองบริหาร

วิชาการฯ 

กองพัฒนา

นักศึกษาฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัย/นวัตกรรมท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศ (Research and Innovation Development : RID) 

2. ดานการ

วิจัย 

SC2, 

SC7, 

SA1 

3. ยกระดับ

ผลงานวิชาการ

สูสากล 

4) รอยละของ

ผลงานวิจัยท่ี

ตีพิมพใน

ระดับชาต/ิ 

นานาชาติ 

(จําแนกตาม

กลุม)ตอจํานวน

อาจารย 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 3.1 อัตราการตอบรบัตีพิมพในฐาน

นานาชาติ เมื่อใชบริการ 

Publication Clinic 

3.2 จํานวนผลงานตีพิมพใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติท่ีขอ

รางวัลตีพิมพเพ่ิมข้ึน 

3.3 จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากภายนอกตอจาํนวน

บุคลากรสายวิชาการและนักวิจยั 

วทท (แสนบาท) 

วิทยสุขภาพ (แสนบาท) 

สังคม (แสนบาท) 

 

100 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

 

100 

 

 

10 

 

 

0.5 

 

 

0.3 

 

 

 

100 

 

 

20 

 

 

0.5 

 

 

0.3 

 

 

 

100 

 

 

30 

 

 

1.5 

 

 

1 

 

 

 

100 

 

 

40 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

รองอธิการบดีฝาย

วิชาการฯ และ 

ผช.วิจัยฯ 
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ประเด็น SC/SA 
เปาประสงค

เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

คาเปาหมายระดับกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ) 

คาเปาหมายแผนปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบหลัก 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

3.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ดานการวิจัย 

NA 0.1 0.1 0.5 1 

 SC2, 

SC6, 

SC7, 

SA1, 

SA5 

4. ตอยอด

ผลงานวิชาการ

ในเชิงพาณิชย 

5) อัตราการ

เพ่ิมข้ึนสะสม

ของจํานวน

ทรัพยสินทาง

ปญญา 

(สิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร) 

1 1 2 2 3 4.1 จํานวนผลงานสะสมท่ียื่นจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

2 2 3 3 4 รองอธิการบดีฝาย

วิชาการฯ และ 

ผช.วิจัยฯ 

   6) จํานวน

งานวิจัยท่ีใช

ประโยชนเชิง

พาณิชย 

     4.2 รอยละของจํานวนงานวิจัย

และทุนวิจัยเพ่ิมข้ึน 

5 5 5 10 10  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกจิฐานราก 

3. ดานการ

บริการวิชาการ 

SC3, 

SC6, 

SA1, 

SA3 

5. เสริมสราง

ศักยภาพดาน

การบริการสู

สังคม 

7) รายไดท่ี

เพ่ิมข้ึนเกิดจาก

การบริการ

วิชาการ 

     5.1 การพัฒนาโครงการ/หลักสูตร

บริการท่ีสรางรายได 

(รายไดจากบริการวิชาการแบบ

วาจางและแบบหารายไดตอ

จํานวนโครงการ: แสนบาท) 

5.2 รอยละของจํานวนโครงการ

บริการวิชาการท่ีกอใหเกิดรายได

ตอจํานวนโครงการบริการวิชาการ

2 

 

 

 

 

20 

2 

 

 

 

 

30 

3 

 

 

 

 

40 

3 

 

 

 

 

50 

5 

 

 

 

 

60 

รองอธิการบดีฝาย

วิชาการฯ และ 

ผช.วิจัยฯ 
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ประเด็น SC/SA 
เปาประสงค

เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

คาเปาหมายระดับกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ) 

คาเปาหมายแผนปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบหลัก 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

ท้ังหมด 

   8) รอยละของ

โครงการบริการ

วิชาการท่ี

ตอบสนอง

ประเด็นสําคญั

ของพ้ืนท่ี 

     5.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ใหบริการวิชาการแกสังคมท่ีเกิด

ประโยชนตอชุมชนทองถ่ินและ

สังคม 

5.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ดานการบริการวิชาการ 

NA 

 

 

 

NA 

NA 

 

 

 

NA 

NA 

 

 

 

NA 

10 

 

 

 

4.0 

15 

 

 

 

4.20 

รองอธิการบดีฝาย

วิชาการฯ และ 

ผช.วิจัยฯ 

   9) รายไดท่ี

เพ่ิมข้ึนเกิดจาก

การบริการ

วิชาการ 

     5.5 รอยละของโครงการวิชาการท่ี

เกิดจากความรวมมือกับหนวย

ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

NA NA NA 80 80 รองอธิการบดีฝาย

วิชาการฯ และ 

ผช.วิจัยฯ 

  6. นวัตกรรม

แกไขปญหา

ความยากจน

อยางเบ็ดเสร็จ

และแมนยาํ 

10) คนจนใน

จังหวัดปตตานีมี

คุณภาพชีวิต มี

ความเปนอยูดี

ข้ึน 

(ประเมินดวย 

ROI, SROI, BLI) 

     6.1 การวิจัยพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือ

การลดความยากจนและการพัฒนา

ความเทาเทียมในประเทศไทย 

จังหวัดปตตานี 

- รอยละความครบถวนของ

ฐานขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจและ

สังคม ผูมรีายไดรอยละ 40 ลาง

ของจังหวัดปตตานี 

- มีระบบและกลไกการสงตอความ

ชวยเหลือคนจนรวมกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของท้ังในสวนพ้ืนท่ี สวน 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

NA 

 

 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

NA 

 

 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

NA 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

1 

 

 

คณะผูวิจัยและ

ศูนยประสานงาน

แกไขปญหาความ

ยากจนแบบบูรณา

การ 
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ประเด็น SC/SA 
เปาประสงค

เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

คาเปาหมายระดับกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ) 

คาเปาหมายแผนปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบหลัก 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

จังหวัด และสวนกลางอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- มีโมเดลแกจนท่ีจะแกปญหา

ความยากจนท่ีเหมาะสมกับบริบท

ความยากจน 5 มิต ิ

 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

0 

 

 

2 

4. ดานทํานุ

บํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

และภมูิปญญา

ทองถ่ิน 

SC4, 

SA2, 

SA5 

7. พัฒนาและ

เสรมิสราง

ความเขมแข็ง

ในกับ

ศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

11) รอยละของ

งานวิจัยท่ีสราง

องคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมท่ี

นําไปใช

ประโยชน 

1 1 2 2 3 7.1 การสงเสรมิและสนับสนุน

โครงการวิจัยและการบริการ

วิชาการดานการใชภูมปิญญาและ

ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ี 

- จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรบัการ

สนับสนุนท้ังแหลงทุนภายในและ

ภายนอก 

- รอยละของงานวิจัยท่ีสรางองค

ความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

- รอยละของรายได 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 
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1.5 
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2 

10 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

   12) ระดับความ

พึงพอใจของ

ผูใชบริการตอ

การเขาถึง

บริการ/ 

คุณภาพ

4 4 4 4.5 4.5 7.2 การเปดพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม

เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมมลูคา

ผลิตภณัฑและบริการฐานขอมูล

ดานศิลปวัฒนธรรม 

(ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการตอการเขาถึงการ

4 4 4 4.5 4.5  
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ประเด็น SC/SA 
เปาประสงค

เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

คาเปาหมายระดับกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ) 

คาเปาหมายแผนปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบหลัก 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

ฐานขอมูลดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

บริการ/ คุณภาพฐานขอมูลดาน

ศิลปวัฒนธรรม) 

  8. การ

ขับเคลื่อนทุน

ทางวัฒนธรรม

เพ่ือการพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ี

ปตตานี 

13) นวัตกรรม

ชุมชน เพ่ือ

ยกระดับรายได

โดยใชฐานทุน

ทางวัฒนธรรม

ใหกับชุมชน  

     8.1 โครงการวิจัยการจัดการพ้ืนท่ี

และทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสราง

เสรมิศักยภาพผูประกอบการและ

วิสาหกิจวัฒนธรรม: การขยาย

พ้ืนท่ีและตอยอดการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมจังหวัด

ปตตานี 

- จํานวนผลิตภัณฑสินคาทาง

วัฒนธรรมไดรับการ ตอยอดหรือ

เพ่ิมมูลคา 

-- จํานวนกลุมผูประกอบการและ

กลุมวิสาหกิจชุมชนใหม 

- จํานวนวิสาหกิจวัฒนธรรมจาก

เครือขายผูประกอบการ 

- รอยละรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของ

ผูประกอบการ และรายไดมวลรวม

ของชุมชนเปาหมายสูงข้ึน 

- จํานวนโมเดลการบูรณาการ

ความรวมมือกับภาคีเครือขายใน

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือ
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ประเด็น SC/SA 
เปาประสงค

เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

คาเปาหมายระดับกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ) 

คาเปาหมายแผนปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบหลัก 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสาํนึก

ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร (PSU Ecosystem) (Increase Management Efficiency : IME) 

5. ดานการ

บริหารจดัการ 

SC5, 

SC6, 

SC7, 

SA4 

9. พัฒนาการ

บริหารจดัการ

ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

14) จํานวน

เงินทุนสํารอง

สะสม 

5 5 10 10 10 9.1 การลดคาใชจายดานพลังงาน

และการใชพลังงานทางเลือก 

(รอยละของคาไฟฟาท่ีลดลง) 

 

9.2 การหารายไดจากการบริหาร

ทรัพยสิน 

(รอยละของรายไดจากการบริหาร

ทรัพยสินท่ีเพ่ิมข้ึน) 

20 
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20 
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30 

 

 

 

10 

รองอธิการบด ี

วิทยาเขตปตตานี 

   15) ระดับความ

ผูกพันของ

บุคลากร 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 9.3 แผนการขับเคลื่อนสวัสดิการ

ของบุคลากรวิทยาเขตปตตานี 

(ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ตอการจัดสวัสดิการ ระดับความ

ผูกพันของบุคลากร) 

 

9.4 การจัดโครงการพัฒนา

บุคลากรตามความตองการของ

บุคลากรท่ีตอบสนองพันธกิจ

มหาวิทยาลยั 

(รอยละของจํานวนบุคลากรสาย

4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

ผูชวยอธิการบดี

ฝายทรัพยากร

บุคคลและพัฒนา

องคกรวิทยาเขต

ปตตานี 
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ประเด็น SC/SA 
เปาประสงค

เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

คาเปาหมายระดับกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ) 

คาเปาหมายแผนปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบหลัก 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

วิชาการท่ีมีตําแหนงท่ีสูงข้ึน ผศ./

รศ./ศ.) 

 

(รอยละของจํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมเีขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

ชํานาญการ / ชํานาญการพิเศษ) 
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  10. การ

ดําเนินการเพ่ือ

มุงสู Green & 

Sustainable 

University 

16) เกณฑ

คะแนนการ

ประเมิน EdPEx 

(198.75) ป 62 

NA NA NA 210 240 10.1 การพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรูและความเขาใจเกณฑ 

EdPEx  

(รอยละของบุคลากรกลุมหัวหนา

งาน/เทียบเทาไดรับการพัฒนา

ความรูดานการจดัการตามเกณฑ 

EdPEx) 
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50 

รองอธิการบด ี

วิทยาเขตปตตานี

และทีมบริหาร 

   17) คะแนนการ

ประเมิน ITA  

NA NA NA 85 85 10.2 การสรางคานิยมการตอตาน

การทุจริต และการกํากับดูแล การ

จัดอบรม ช้ีแจง และสื่อสารให

บุคลากรดําเนินภารกิจตามหลัก

ธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอยาง

ยั่งยืน 

- รอยละของบุคลากรท่ีกระทํา

จรรยาบรรณ/ผิดวินัย/ผิดกฎหมาย 
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รองอธิการบด ี

วิทยาเขตปตตานี

และทีมบริหาร 
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ประเด็น SC/SA 
เปาประสงค

เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

คาเปาหมายระดับกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ) 

คาเปาหมายแผนปฏิบัติการ 
ผูรับผิดชอบหลัก 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

- รอยละของผูบริหารสวนงาน

สงเสริมการสรางคานิยมตอตาน

การทุจริตและการดําเนินงานตาม

หลักธรรมมาภิบาล 

 

- รอยละของบุคลากรสวนงานท่ี

รับรูและเขาใจจากการสื่อสาร

คานิยมตอตานการทุจริตและการ

ดําเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
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   18) จํานวน

อาคารท่ีเขารวม

โครงการ

ประเมิน

สํานักงานสีเขียว 

NA NA NA 2 2 10.3 การกําหนดใหอาคารตาง ๆ 

ในสํานักงานวิทยาเขตปตตานีเขา

รับการประเมินสํานักงานสีเขียว 

กับกรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม

และรณรงคใหอาคารตาง ๆ 

ประยุกตเกณฑสํานักงานสีเขียวใน

สํานักงาน 

(จํานวนอาคารท่ีประยุกตเกณฑ

สํานักงานสีเขียว) 

NA NA NA 2 2 รองอธิการบดีฝาย

พัฒนาระบบ

สารสนเทศและ 

กองกายภาพและ

สิ่งแวดลอม  
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ผลลพัธที่คาดหวังจากแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลยั 4 ป 
 

 
   

ความเปนเลิศทาง 

วิชาการระดับโลก 

1. มีรวมมือกับมหาวทิยาลัยชั้นนําในไทย และ

มหาวิทยาลัยระดบัโลก ทั้งหลักสตูร งานวิจัย 

บริการวชิาการ 

2. อันดับความเปนเลิศ (Ranking) ดขีึ้น 

   
ขับเคลื่อนสังคมสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

3. มีแผน โครงการ University Engagement กับ

ชุมชน ทองถ่ิน ภาครัฐ เอกชน ที่มีผลสําเร็จ 

4. สรางความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพทีเ่กิดจากการงาน

วิชาการและการมีสวนรวมของ ม.อ. 

  
วิจัย/นวัตกรรมที่สรางมูลคา 

ทางเศรษฐกิจ/พัฒนาประเทศ 

5. มี Research & Innovation Hub ใน 12 สาขา 

ในวิทยาเขตทีม่ีความพรอมสูง 

6. จํานวนทุน แหลงทุน และรายไดเพ่ิมจาก

ผลงานวจิัยและนวัตกรรม และการลงทุนในการนํา

นวัตกรรมสูเชงิพาณชิย 

 
สรางแบบการเรียนรูใหม 

สูความเปนนานาชาติ 

7. มีหลักสูตรนานาชาติทีบู่รณาการ งานวิจัยและ

บริการวชิาการ เพ่ิมนักศึกษาตางชาต ิ

8. เกิดศูนยภาษาไทย จีน อังกฤษ มลายู อาหรบั 

9. มี WIL/MOOC เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 

PSU System / PSU Ecosystem 

10. มีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน 

11. ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น 

12. Productivity ของคณะหนวยงานสูงสุด 

13. E-University และ Healthy University 

14. หนวยงานมากกวา 60% ไดประโยชนจาก EdPEx 

 

9. ผลลัพธท่ีคาดหวังจากแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 4 ป (พ.ศ.2561 - 2565) 
 

9.1 ความเปนเลิศทางวิชาการระดับโลก 

ตัวชี้วัด 

1) มีรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยระดับโลก ท้ังหลักสูตร 

งานวิจัย บริการวิชาการ 

2) อันดับความเปนเลิศ (Ranking) ดีข้ึน 
 

9.2 ขับเคล่ือนสังคมสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 

1) มีแผน โครงการ University Engagement กับ ชุมชน ทองถ่ิน ภาครัฐ เอกชน ท่ีมี

ผลสําเร็จ 
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2) สรางความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพท่ีเกิดจากการงาน

วิชาการและการมีสวนรวมของม.อ. 
 

9.3 วิจัย/นวัตกรรมท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ/พัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด 

1) มี Research & Innovation Hub ใน 12 สาขา ในวิทยาเขต ท่ีมีความพรอมสูง 

2) จํานวนทุน แหลงทุน และรายไดเพ่ิมจากผลงาน วิจัยและนวัตกรรม และการลงทุนในการ

นํานวัตกรรมสูเชิงพาณิชย 
 

9.4 สรางแบบการเรียนรูใหมสูความเปนนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 

1) มีหลักสูตรนานาชาติท่ีบูรณาการ งานวิจัย และบริการวิชาการ เพ่ิมนักศึกษาตางชาติ 

2) เกิดศูนยภาษาไทย จีน อังกฤษ มลายู อาหรับ 

3) มี WIL/MOOC เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

9.5 ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ (PSU System / PSU Ecosystem) 

ตัวชี้วัด 

1) มีเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเงิน 

2) ทรัพยากรบุคคล มีสมรรถนะสูงข้ึน 

3) productivity ของคณะหนวยงานสูงสุด 

4) E - University และ Healthy University 

5) หนวยงานมากกวา 60% ไดประโยชนจาก EdPEx 
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ภาคผนวก 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2565) 

 

วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ท่ีมีความเปนเลิศทาง

วิชาการ และเปนกลไกหลักในการพัฒนาภาคใตและประเทศ 
 

พันธกิจ 

1. สรางความเปนผูนําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเปนฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใตและ

ประเทศ เชื่อมโยงสูสังคมและเครือขายสากล 

2. สรางบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะ และ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกตความรูบนพ้ืนฐานประสบการณจากการปฏิบัติ 

3. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูไดอยางหลากหลายรูปแบบ 
 

วัฒนธรรมองคกร (Culture) 

ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) 
 

คานิยมหลัก (Core Values) 

PSU หมายถึง ความเปนมืออาชีพ ความรับผิดชอบตอสังคม ความเปนเอกภาพเปนหนึ่งเดียว 

P - Professionalism : ความเปนมืออาชีพ 

1. ใฝรู เสาะหาวิชา สรางปญญาสังคม 

2. ถูกตอง มีมาตรฐาน รวดเร็ว 

3. มุงม่ัน ทุมเท และมีจิตสาธารณะ 

S - Social responsibility : ความรับผิดชอบตอสังคม 

1. เปนท่ีพ่ึง และชี้นาสังคม 

2. แลกเปลี่ยน และแบงปน 

3. บมเพาะคนดี สูสังคม 

U - Unity : ความเปนเอกภาพ เปนหนึ่งเดียว 

1. มีความรักและสานึกรวมเปนสวนหนึ่งขององคกร 

2. ผลักดันองคกรสูเปาหมายรวม 

3. รวมกันทางานดวยความเต็มใจเสียสละ และอดทน 
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อัตลักษณ (Identity) ;  I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) 

ซ่ือสัตย มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะ 

เอกลักษณ (Uniqueness) ; มหาวิทยาลัยวิจัย 

 

เปาหมายความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 

1. การกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา และ 1 ใน 5 ของอาเซียน 

2. การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยท่ีมุงสรางความรูระดับสูง และนวัตกรรม ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. มีบทบาทในการแกปญหาประเทศและภาคใต และสามารถเปนผูชี้นําสังคมเพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี 

4. บัณฑิตไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีความรูคูคุณธรรม พรอมเปนพลเมืองโลกในศตวรรษ ท่ี 21 

มีความเปนนานาชาติ และสามารถสรางงานเองได 

5. มีกลไกการทํางานท่ีเนนการบูรณาการขามศาสตร และการทํางานท่ีเปนเครือขาย เพ่ือตอบสนอง

การพัฒนาประเทศและภาคใต 

6. เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีคลองตัว มีผลผลิตสูง มีความม่ันคงทางการเงิน และมีบุคลากรท่ี

มีคุณภาพ 

 

สัมฤทธิผลของการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ตอการพัฒนาประเทศและภาคใต 

1. เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเปนฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู 

ซ่ึงจะทําใหประเทศกาวสูประเทศรายไดสูง 

2. เปนกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปาหมายใน Thailand 4.0 โดยเนน 3 กลุมเศรษฐกิจ คือ 

Bio-based Economy, Creative Economy และ Digital Economy 

3. เปนแหลงผลิตทรัพยากรบุคคลในหลายระดับและนักวิชาการท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความ

รับผิดชอบตอสังคม และมีคุณสมบัติท่ีสอดรับกับ Thailand 4.0 และตรงกับความตองการของผูใชงาน 

4. สรางทุนทางปญญาและสิทธิบัตร รวมท้ังนวัตกรรมเพ่ือสรางรายไดใหกับประเทศอันนําไปสูการ

กาวขามกับดักรายไดปานกลาง 

5. เปนกลไกในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน การพัฒนาท่ียั่งยืน และปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อันนําไปสูการกาวขามกับดักความเหลื่อมล้ํา 

6. เปนฐานในการพัฒนานโยบายสําคัญเฉพาะดานในภาคใตของประเทศ เชน Rubber City Smart 

city และ เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของประเทศ 

7. เปนกลไกในการลดความเลื่อมล้ําทางการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษาแกพ้ืนท่ีดอย

โอกาสในภาคใต รวมท้ังการใชการศึกษาสรางสันติสุข ในจังหวัดชายแดน 
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ยุทธศาสตร

หลัก 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 
แนวทาง วิธีการ 

1. การสราง

กลไกการทํางาน

เชิงรุก 

บูรณาการขาม

ศาสตร 

 

(1) กําหนดทิศทางที่มีศักยภาพเปนแนวรุกใหม

สําหรับมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการระหวาง

ศาสตรของกลุมสาขาวิชาในรูปแบบคลัสเตอร 

(2) จัดระบบ เชื่อมโยง/รวมกันของกลุมสาขาวิชาใน

คณะ/สวนงาน เพื่อใหสัมพันธและสนองภารกิจที่

ตอบรับกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

(3) สรางกลุมวิจัยเชิงบูรณาการศาสตรเพื่อให

โครงสรางเสมือนจริงที่มีความยืดหยุน สามารถ

แกปญหาของประเทศอยางรอบดาน 

(4) พัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสาขาวิชาภายใน

มหาวิทยาลัย หรือระหวางสาขาวิชากบัหนวยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐ/เอกชน เพื่อสรางหลักสูตรที่ตรง

ตามความตองการสงเสริมการเปดหลักสูตร 2 

ปริญญา/ปริญญารวม ระหวางสาขาวิชา/

มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

(1) สรางระบบ PSU System ที่เขมแข็งที่ชวย

ใหสามารถทํางานขามวิทยาเขตกันได และ

ชวยเหลือเกือ้กูลกันระหวางวิทยาเขต 

(2) การบูรณาการการเรียนการสอนและการ

วิจัยในรูปแบบคลัสเตอร และจัดรูปแบบการ

บริหารการทํางานแบบบูรณาการระหวางศาสตร

ตาง ๆ ที่มีประสิทธภิาพ 

(3) การบูรณาการหลักสูตรที่มีลักษณะใกลเคียง

กันระหวางสาขาวิชาและระหวางวิทยาเขต

เพื่อใหมีการใชทรัพยากรรวมกันและลดภาระใน

การประเมินหลักสูตร 

 การตอบสนอง

ความตองการของ

ผูเรียน/ผูใชบัณฑิต 

และการแกปญหา

ประเทศ 

(1) วิเคราะหความตองการบัณฑิตของแตละ

หลักสูตร และวางแผนการผลิตภายใตกรอบภาวะ

ความตองการของตลาดงานที่แทจริง 

(2) ปรับ/เปล่ียน/สรางหลักสูตรใหมใหทันสมัย ตรง

ตามความตองการ โดยเฉพาะหลักสูตรที่สอดคลอง

กับอุตสาหกรรมเปาหมาย 6 ดานตามจดุเนนของ

มหาวิทยาลัย 

(3) สรางตนแบบระบบการจัดการศึกษาใหม ที่มี

ความหลากหลายและมีความยืดหยุนเพือ่พัฒนา

กลุมคนนอกวยัเรียน และครอบคลุมการเรียนแบบ

ไมเต็มเวลา 

(4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนรูทีส่ามารถ

รองรับการจัดการเรียนรูแบบ online รวมทั้ง

จัดการเรียนรูในระบบการสอนทางไกล 

(5) จัดระบบการจัดการใหเอือ้ตอนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนขามคณะ/วิทยาเขตตามความใฝรู 

(6) จัดการศึกษารวมกบัการปฏิบัติในสถานการณ

จริง (Work Integrated Learning – WIL) 

โดยเฉพาะการจัดใหมีสหกิจในทกุหลักสูตร ซ่ึงให

ภาคเอกชนเขามามีบทบาทอยางใกลชิดในการรวม

จัดการศึกษาในลักษณะที่เกิดประโยชนรวมกัน 

(7) กําหนดกรอบวจิัยที่สนองตอบการสรางมูลคา

ทางเศรษฐกิจ การสรางผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ประเทศ และขยายผลเพื่อตอบโจทยในระดับโลก 

(8) แกปญหาและพัฒนาสังคมที่เปนลักษณะบูรณา

การศาสตร จากปญหาจริงของชุมชนเพือ่นําไปสูการ

ใชประโยชนที่สรางความเขมแข็ง ลดชองวางความ

(1) การจัดระบบการศึกษาที่เอื้อตอนกัศึกษา

ลงทะเบียนขามคณะและวิทยาเขตตามความใฝรู

ของนักศึกษา 

(2) จัดทําหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของ

ภาคการผลิตและบริการรวมทั้งการพัฒนา

ประเทศ โดยเฉพาะดานดิจิตอล เชน ระบบ

อัตโนมัติ วิทยาการขอมูล (Data Science) และ

ปญญาประดิษฐ เปนตน 

(3) การจัดทําหลักสูตรรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

และหลักสูตร Online รวมทั้งการจัดระบบ

การศึกษาทีย่ืดหยุนเพือ่เปดโอกาสใหกลุมคนที่

อยูในวยัแรงงานและสูงวัยสามารถพัฒนาตนเอง

ใหมีความรูความสามารถสูงขึ้นและสนับสนุน

การเรียนรูตลอดชีวิต 

(4) การกาํหนดกรอบวิจยัที่ตอบโจทยปญหาของ

ประเทศ และสรางนวัตกรรมเพื่อสรางมลูคาทาง

เศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศตามยุทธศาสตร Thailand 4.0 
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ยุทธศาสตร

หลัก 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 
แนวทาง วิธีการ 

เหล่ือมลํ้า และสรางความยั่งยืนใหกับชมุชน 

 ประสิทธิภาพที่

ขับเคล่ือนดวย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเทคโนโลยี/

ส่ือการเรียนรู ไปสูรูปแบบ Smart Learning ที่

สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long 

Learning) ทั้งในชั้นเรียนและการเรียนรูดวยตัวเอง

นอกหองเรียน 

(2) สรางความสมบูรณขององคประกอบระบบนิเวศ

ในความเปน E - University ที่เปนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและฐานสําหรับตอยอดประยุกตใชใน

ภารกิจตาง ๆ 

(3) เชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศจากระดับ

คณะ/สวนงาน/วิทยาเขตใหเปนระบบสารสนเทศ

ทางการบริหารและนําไปสูการสังเคราะหตัดสินใจ

ของฝายบริหาร 

(4) สรางระบบขอมูลคลังความรูและระบบจัดการ

ทรัพยากรองคความรูเพื่อสรางบริบทการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่เปดกวาง ผานเครือขายสังคมออนไลน

แกทุกกลุมประชากร 

(1) พัฒนาระบบสารสนเทศและส่ือการเรียนรู

เพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตและ Online 

course เพื่อพัฒนากลุมคนในวยัแรงงาน เชน 

PSU-MOOC 

(2) พัฒนาระบบสารสนเทศในทุกดาน 

โดยเฉพาะทางการเงินและบัญชีที่ตองจัดทําเปน

การเรงดวน รวมทั้งการเชื่อมโยงขอมูล

สารสนเทศจากระดับคณะ/สวนงาน/วิทยาเขต 

ใหเปนระบบสารสนเทศทางการบริหารและ

นําไปสูการสังเคราะหเพื่อเปนฐานในการ

ตัดสินใจของฝายบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึง

การสรางระบบนิเวศที่สนับสนุน E- university 

 การสรางความ

รวมมือจาก

เครือขาย 

(1) ปรับระบบโครงสรางภายในและสรางกลไก

เพื่อใหบุคลากรมีอิสระในการทํางานขามกลุม

สาขาวิชา 

(2) สรางเครือขายกับองคกรภายนอก โดยเฉพาะ

ภาคธุรกจิอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน การวิจัย และนาํความรูไปใชเพื่อพฒันา

นวัตกรรมใหกับภาคอุตสาหกรรมในลักษณะที่ได

ประโยชนรวมกัน 

(3) สรางความเชื่อมโยงของเครือขายอุดมศึกษาทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเครือขาย

ภูมิภาคใหเปนพลังรวมเพื่อยกระดับคุณภาพ ลด

ความเหล่ือมลํ้าและสรางความเขมแข็งในการปฏิรูป

ระบบการศึกษาชาติ 

(4) สรางความรวมมือกบัสถาบันการศึกษาชั้นนําใน

ตางประเทศ และพัฒนากลไกทีย่ืดหยุนในการนํา

หลักสูตรที่ทันสมัยมาเปดสอน 

(5) สรางเครือขายความรวมมอืกับศิษยเกา เพื่อ

ผลักดันชื่อเสียง สนับสนุนและเสริมศักยภาพในการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(1) ปรับระบบโครงสรางภายในและกลไกการ

บริหารบุคคลใหมีอิสระในการทํางานขามกลุม 

สาชาวิชา หรือการทํางานแบบคลัสเตอร เชน 

การสรางระบบการจางงานมากกวา 1 

หนวยงาน 

(2) เรงสรางเครือขายกับองคกรภายนอก 

โดยเฉพาะภาคผลิตและภาคบริการเพื่อรวมกัน

ในการจัดการเรียนการสอน และการวิจยัเพื่อ

สรางนวัตกรรม 

(3) สรางความรวมมือกบัสถาบันการศึกษาชั้น

นําในตางประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรศาสตรที่

ขาดแคลนและจาํเปนตอการพัฒนาประเทศและ

นํามาเปดสอนเพื่อสรางทรัพยากรบุคคลที่

จําเปนตอการพัฒนาประเทศ 

(4) สรางเครือขายความรวมมอืกับศิษยเกาใน

การวิจยัและในการจัดการศึกษา เชน สหกิจ

ศึกษา WIL เปนตน 

2. การสราง

ความเปนผูนํา

วิชาการ 

การพัฒนาและ

สรางทรัพยากร

บุคคลที่มี

ประสิทธิภาพใหกบั

ประเทศ 

(1) สรางบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สามารถ

ประยุกตใชความรูและประสบการณจากการปฏิบัติ

ในสถานการณจริง มีความเขาใจตระหนกัถึงบริบท

โลก และสามารถแกปญหาในบริบทของประเทศ 

และสังคม ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

(1) ปรับหมวดศึกษาทั่วไป และจัดหลักสูตรเปน 

outcome based education ที่ทันสมัยมี

เอกลักษณ สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน โดยบัณฑิตมีความรูคูคุณธรรม

และมีอัตลักษณของสงขลานครินทร (I-WiSe) 
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ยุทธศาสตร

หลัก 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 
แนวทาง วิธีการ 

(2) สรางบณัฑิตที่มีอัตลักษณสงขลานครินทร  

(I-WiSe) ปลูกจิตสํานกึความเปนไทย ดํารงชีวิตดวย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูและเขาใจในการอยู

รวมกันอยางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(3) สนับสนุน Thailand 4.0 ดวยการใหความรู

ความเขาใจในการเปนผูประกอบการใหม เพื่อ

เตรียมพรอมในการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยที่

สรางผูประกอบการ (Entrepreneurial 

University) บนฐานของนวัตกรรม 

(4) เปนพี่เล้ียงใหกับสถาบันการศึกษาทัง้ระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อใหการปฏิรูป

การศึกษาเกิดเปนระบบ บมเพาะและพฒันา

เยาวชนใหพรอมในการกาวสูการศึกษาระบบใหม 

รวมทั้งมีความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) สรางทรัพยากรบุคคลที่รองรับการพฒันา

ประเทศในศตวรรษท่ี 21 

(3) จัดใหมีโปรแกรมสหกิจศึกษา / WIL ใหมาก

ขึ้นตามความเหมาะสม และเตรียมความพรอม

ของบัณฑิตในการกาวสูการเปนผูประกอบการ 

(4) รวมเปนพี่เล้ียงใหกับสถาบันการศึกษาขั้น

พื้นฐานเพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึน้อยาง

เปนระบบ 

 งานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน 

(1) สรางความเปนเลิศทางวิชาการระดับโลกใน

สาขาที่มีความพรอมสูง โดยรวมมือกบัมหาวิทยาลัย

ชั้นนําทั้งของไทย และมหาวิทยาลัยระดับโลก 

(2) เปน Innovation Hub ในการสรางนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภาคใต ใน

ลักษณะ Public-Private Partnership โดยมุงเนน 

Bio-based Economy, Digital Economy และ 

Creative Economy เพื่อสนับสนุนการกาวสู

ประเทศไทย 4.0 

(3) การใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการวิจัย 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถดูดซับเทคโนโลยี และ

นํามาถายทอดใหนกัศึกษาและอุตสาหกรรมใน

ประเทศตอไป 

(4) พัฒนาการจัดการทรัพยากรวิจยัและระบบวจิัย 

ใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงขึ้น 

(1) สรางความเปนเลิศทางวิชาการระดับโลกใน

สาขาที่มีความพรอมสูง โดยรวมมือกบั

มหาวิทยาลัยชั้นนาํทั้งของไทย และ

มหาวิทยาลัยระดับโลก โดยมุงมั่นใหมี World-

class Research Lab ไมนอยกวา 3 Lab 

(2) เปนศูนยในการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศและภาคใต ในลักษณะ 

Public-Private Partnership โดยมุงเนน Bio-

based Economy, Digital Economy และ 

Creative Economy เพื่อสนับสนุนการกาวสู

ประเทศไทย 4.0 

(3) เชิญชวนและสรางแรงจูงใจใหเอกชนเขามามี

สวนรวมในการวิจัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถ

ดูดซับเทคโนโลยี และนํามาถายทอดใหนักศึกษา

และอุตสาหกรรมในประเทศตอไป โดยรวมมือ

กับภาคเอกชนในการต้ังศูนยวิจยั เชน ทางดาน

ลอยางรถยนต และ ดาน IoT เปนตน 

 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเพือ่

สังคม 

(1) เปนองคกรชี้นําสังคม และถายทอดองคความรู

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแตละพื้นที ่

(2) แกปญหาและพัฒนาสังคมดวยงานวชิาการใน

ลักษณะบูรณาการศาสตร ที่ชุมชนมีสวนรวมในการ

กําหนดโจทย/ปญหา เพือ่นําไปสูการแกปญหา

ชุมชนอยางแทจริง สรางความเขมแข็งและยั่งยืน

ใหกับชุมชน โดยยึดหลัก เขาใจ เขาถึง และพัฒนา 

(3) สรางเครือขาย พัฒนาระบบและกลไกภาคีกับ

ทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม ภายใตทรัพยากรที่

จํากัด 

(4) จัดโครงสรางและระบบสนับสนุนใหเอื้อและจูง

ใจใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมสรางผลงานเพื่อ

(1) แกปญหาและพัฒนาสังคมดวยงานวชิาการ

ในลักษณะบูรณาการศาสตร ที่ชุมชนมีสวนรวม

ในการกําหนดโจทย/ปญหา (University 

Engagement) เพื่อนําไปสูการแกปญหาชุมชน

อยางแทจริง สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ

ชุมชน โดยยึดหลัก เขาใจ เขาถึง และพฒันา 

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

(2) จัดโครงสรางและระบบสนับสนุนใหเอื้อและ

จูงใจใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมสราง

ผลงานเพื่อรับใชสังคม 
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รับใชสังคม 

3. การสราง

ความเปน

นานาชาติ 

 (1) เสริมสรางความเขาใจระหวางหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยใหมีแนวปฏิบัติและนโยบายดานวิเทศ

สัมพันธในอันที่จะมุงสูความเปนนานาชาติ โดยใหมี

ระบบหลายภาษาในทุกบริบทการดําเนนิงานของ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะภาษาองักฤษและภาษา

มลาย ู

(2) พัฒนาศักยภาพการใชภาษาและความรูขาม

วัฒนธรรมใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย และวางมาตรการเพิ่มมาตรฐาน

ความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร

กอนสําเร็จการศึกษา 

(3) เพิ่มจํานวนอาจารยชาวตางประเทศและ

นักศึกษาชาวตางประเทศในทุกระดับการศึกษา

มหาวิทยาลัย รวมถึงใหมีการใชภาษาอังกฤษในการ

ใหบริการทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 

(4) สงเสริมและสนับสนุนการเขารวมกจิกรรมที่จะ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และบุคลากร โดยการ

แลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากรในทุกระดับกับ

สถาบันในตางประเทศ 

(5) สรางความรวมมือกบัสถาบันในตางประเทศดาน

การเรียนการสอน วจิัย และบริการวิชาการ โดยเนน

เพิ่ม/ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรนานาชาติ 

(6) จัดเวทีวิชาการระดับนานาชาติ ในหลายหลาย

รูปแบบ เพื่อเสริมสรางความรวมมอืทางดาน

วิชาการ วจิัย แลกเปล่ียนประสบการณ องคความรู 

และเผยแพรผลงานวจิัย ตลอดจนการสราง

เครือขายความรวมมอื และการแลกเปล่ียนดาน

วัฒนธรรม 

(1) เสริมสรางความเขาใจระหวางหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยใหมีแนวปฏิบัติและนโยบาย

ดานวิเทศสัมพันธในอันที่จะมุงสูความเปน

นานาชาติ โดยใหมีระบบหลายภาษาในทุก

บริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(2) พัฒนาศักยภาพการใชภาษาและความรูขาม

วัฒนธรรมใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย และวางมาตรการเพิ่มมาตรฐาน

ความสามารถดานภาษาอังกฤษและ

คอมพิวเตอรของนักศึกษา เชน การดําเนินการ 

Summer School ในทุกวิทยาเขต 

(3) เพิ่มจํานวนอาจารยชาวตางประเทศและ

นักศึกษาชาวตางประเทศในทุกระดับการศึกษา

มหาวิทยาลัย รวมถึงใหมีการใชภาษาอังกฤษใน

การใหบริการทกุประเภทของมหาวิทยาลัย 

(4) สรางความรวมมือกบัสถาบันในตางประเทศ

ดานการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ 

โดยเนนเพิ่ม/ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตร

นานาชาติมากขึ้น 

(5) ผลักดันบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยพี่เล้ียง

ในสาขาที่มหาวิทยาลัยมีความชํานาญใหกับ

มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบาน เพือ่พัฒนา

ไปสูการเปน Education Hub 

4. ประสิทธิภาพ

ของระบบ

บริหารจัดการ 

 (1) เนนหลักการบริหารความตาง โดยเฉพาะในการ

บริหารสวนงานและบุคลากรที่อิงเปาผลลัพธและ

สัมฤทธิผล มีระบบตอบแทนที่จูงใจบุคลากรที่มี

ความสามารถระดับโลก และมีระบบการบริหารการ

เปล่ียนแปลงเพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางรวดเร็ว 

(2) สรางเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน 

โดยเนนการบริหารจัดการ การแสวงหาแหลงทุน 

และการสรางประสิทธภิาพกลไกการใชจาย

งบประมาณ 

(3) พัฒนาทรัพยากรบุคคล และกํากบัการพัฒนา

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสายวิชาการใหมีความ

พรอมตอการพัฒนางานวิจยั บัณฑิตศึกษาและ

นานาชาติ ไดอยางมีประสิทธภิาพและทนัตอการ

(1) ปรับโครงสรางองคกรทีเ่กี่ยวของกับการ

เรียนการสอน การวจิัย การบริการวิชาการให

สอดคลองกับภารกจิภายใตการรวมกลุม

สาขาวิชา ที่เปนการรวมมือระหวางหนวยงาน

ภายใน เพื่อกอใหเกิด productivity สูงสุด 

(2) สรางเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน 

โดยเนนการบริหารจัดการ การแสวงหาแหลง

ทุน และการสรางประสิทธิภาพกลไกการใชจาย

งบประมาณ รวมทั้งการสรางรายไดจาก

ผลงานวิจยัและนวัตกรรม และการลงทุนในการ

นํานวัตกรรมสูเชิงพาณิชย โดยมีการจัดต้ัง 

Holding Company 

(3) พัฒนาอาจารยใหเขาสูกรอบสมรรถนะ



66            แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร

หลัก 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 
แนวทาง วิธีการ 

เปล่ียนแปลง 

(4) สรางระบบและกลไกในการจัดการเพื่อใหไดมา

ซ่ึงบุคลากรสมรรถนะสูง จากสถาบันชั้นนําในระดับ

สากล 

(5) ปรับโครงสรางองคกรที่เกี่ยวของกับการเรียน

การสอน การวจิัย การบริการวิชาการใหสอดคลอง

กับภารกิจภายใตการรวมกลุมสาขาวิชา ที่เปนการ

รวมมือระหวางหนวยงานภายใน เพือ่กอใหเกิด 

productivity สูงสุด 

(6) มีระบบงบประมาณสําหรับขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร เพื่อใหการพัฒนามีความชัดเจนที่

ตอเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรม/ภารกิจใหม

จากประเด็นเชิงนโยบายของรัฐบาล 

(7) การสรางรายไดจากผลงานวิจยัและนวัตกรรม 

และการลงทุนในการนํานวัตกรรมสูเชิงพาณิชย 

อาจารยมืออาชีพ PSU-TPSF ในระดับ 2 

เพิ่มขึ้นโดยมีเปาหมายเพิ่มขึ้นปละ10% 

(4) เนนหลักการบริหารความตาง โดยเฉพาะใน

การบริหารสวนงานและบุคลากรที่อิงเปาผลลัพธ

และสัมฤทธิผล มีระบบตอบแทนทีจู่งใจบุคลากร

ที่มีความสามารถระดับโลก และมีระบบการ

บริหารการเปล่ียนแปลงเพื่อใหสามารถแขงขัน

ไดอยางรวดเร็ว 

(5) สรางระบบและกลไกในการจัดการเพื่อให

ไดมาซ่ึงบุคลากรสมรรถนะสูง จากสถาบันชั้นนํา

ในระดับสากล 
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