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บทสรุปผูบริหาร 

-------------------------------------------------- 

จากการที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานมาไดระยะหน่ึงภายใตแผนยุทธศาสตรระยะยาวมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  พ .ศ . 2553-2567 ประกอบกับการเปล่ียนแปลงในมติตาง ๆ ไมวาจะเปนเร่ืองสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วและแนวโนมการพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตน ทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประชากร สาธารณสุข สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการศึกษาที่จําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง  ลักษณะของเศรษฐกิจในอนาคตจะมีลักษณะเปนเศรษฐกิจฐานความรูที่ดําเนินไปในกระแส
ของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําใหรูปแบบของระบบการคาโลกเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งรูปแบบของ
ระบบการศึกษาทําใหไทยตองเรงสรางคุณภาพในการจัดการศึกษารวมทั้งการรูจักอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยสินทางปญญาเพ่ือรองรับการแขงขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ดานสังคมจะเปนสังคมภูมิปญญามากข้ึน
ในลักษณะสังคมฐานความรู และการเคล่ือนยายถิ่นแบบไรพรมแดนจะทําใหเกิดความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ซึ่งจะทําใหปญหาสังคมมีความซับซอนมากข้ึน ดานการเมืองการปกครอง ประชาชนจะต่ืนตัวใน
การเรียกรองสิทธิเสรีภาพ และใหความสําคัญในดานสิทธิมนุษยชนมากข้ึน ภายใตกระแสการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จะตองสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในสังคมไทยในทุก
ระดับ โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู สงเสริมใหเกิดความรักความสามัคคี ปรองดอง และเนนการแกปญหา
ดวยวิธีสมานฉันท การเปล่ียนแปลงบริบทตางๆ ของโลกในกระแสโลกาภิวัตน จะสงผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตของคนในประเทศเปนอยางมาก ดังนั้นจึงตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดย
การวางรากฐานการศึกษาเพ่ือการพัฒนาใหคนมีความรอบรู เขาใจ และเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในดานตาง ๆ อยางครบถวน แนวโนมที่นาเปนหวงในการจัดการศึกษา คือ นักเรียนมัธยมท่ีเปนตัวปอน
ใหแกอุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมต่ําลง  โดยพิจารณาจากสัมฤทธิผลการศึกษา ความสามารถพ้ืนฐานการ
อานภาษาไทยซึ่งเปนฐานของการเรียนรูทางวิชาการ การขาดโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน ใน          
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบกับครูผูสอนระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานออนแอทางวิชาการ  
มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อลดปญหาความขัดแยงและความรุนแรงใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งจะนําไปสูสันติสุขในพ้ืนที่ตอไปในระยะยาว  

แผนยุทธศาสตรฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
1) เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมในการรองรับการพัฒนาไปสู 

มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ 



ข 

 

2) เพ่ือตอยอดศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่มีอยูเดิมใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการรับใชสังคม และมี 

คุณคาตอมหาวิทยาลัย เกิดอัตลักษณความโดดเดนที่มีความเขมแข็งท่ีชัดเจน 
3) เพ่ือเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรในระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว ของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือการขับเคลื่อน แผนการพัฒนา ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พรอมทั้งเปนการกําหนดทิศทางที่คณะจะใช
เปนประโยชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงาน 

4) เพ่ือเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยในอนาคตและการรองรับ 

การแขงขัน การเปดประชาคมอาเซียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการชี้นําและรวมรับผิดชอบตอการ
พัฒนาพ้ืนที่ภาคใตทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดจุดยืนในการพัฒนา 6 เรื่อง คือ  
1) มุงมั่นพัฒนาและแกไขปญหาสังคมในดาน  ตาง ๆ เชน ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ปญหา

คุณภาพการศึกษา การรองรับสังคมผูสูงอายุ คุณภาพชีวิตในชุมชน กับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง 
สรางความเขมแข็งดานภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน   

2) การพัฒนาขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ  รองรับความตองการ
ของสังคม มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการจากวิถีชีวิตจริงในชุมชน  มุงเนนความเปนเลิศในการผลิต
บัณฑิต  ดานการผลิตครู  อุตสาหกรรมการเกษตร ภาษาและวัฒนธรรม  และพลังงานทางเลือก   

3) การจัดการศึกษาตอเนื่องเพ่ือสรางคุณคา มูลคาแกมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนการพัฒนาการ
แขงขันขององคกรรัฐ เอกชน และประเทศในระดับนานาชาติ   

4) การเสริมสรางขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยใหมีระบบการบริหารการวิจัยใหมีมาตรฐาน มี
นักวิจัยเชี่ยวชาญ มุงเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในการผลิตองคความรู นวัตกรรม ผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพ
รองรับความตองการของสังคม สรางคุณคา มูลคา ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาพกวาง   

5) การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยความเปนเลิศดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมบูรณ ใน
ระดับอุดมศึกษาและระดับสากล โดยเฉพาะครูทางดานวิทยาศาสตร เปนแหลงสรางสังคมแหงปญญาและ
สันติสุขที่ยั่งยืนดวยระบบการบริการวิชาการเชิงรุกสูชุมชน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน   

6) การเตรียมความพรอมในการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ เปนมหาวิทยาลัยแหง
ความสุข วัฒนธรรมเขมแข็ง มีภาพลักษณระดับชั้นนํา อัจฉริยะ ทันสมัยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปดสู
สังคมโลก 
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แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายเชิงเวลาไวเปน 3 ระยะเพื่อขับเคลื่อนให
เกิดผลในรูปธรรม คือ  

ระยะที่  1  ป  2558-2561 (4 ป ) เปนการดําเนินงานเพ่ือกาวสูมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ 
(Comprehensive University) โดยไดแยกการดําเนินงานเปน 2 สวน ดังนี้ 

1) หนวยงานเดิม จะผลักดันใหทุกหนวยงานปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจที่กําหนดไวใหสําเร็จ อยาง
มีประสิทธิภาพ พรอมกันจะเนนดําเนินการในสิ่งที่เปนจุดแข็งเดิมของมหาวิทยาลัยในดาน  

- การพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะการผลิตครูทางดานวิทยาศาสตรใหโดดเดน
ในภาคใตและระดับประเทศ พรอมพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย  

-    การใชชุมชนเปนฐานในการเรียนรู/พัฒนา โดยการสงเสริม สนับสนุน สถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  ให เปนสะพานเชื่อมระหวาง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน ทํางานในลักษณะของการประสานและอํานวยความสะดวก
ใหกับสวนงานวิชาการในการนํานิสิตและบุคลากร ไปเรียนรูในชุมชน และสงเสริมให
นิสิตเปนคนดี มีปญญา เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  

- การพัฒนาและสงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยการสงเสริม สนับสนุน สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษาใหเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ พรอม
ทั้งผลักดันใหมีการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม และ
พัฒนาตอยอดองคความรูที่มีอยูเดิมใหมีมูลคาเพ่ิมโดยการบูรณาการรวมระหวาง 
คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน  

- ผลักดันใหศูนยปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง เปนศูนยกลางแหลงเรียนรู
ดานดนตรีและศิลปะของภาคใต รวมทั้งเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติการทางดานดนตรีและ
ดานศิลปะของนิสิต 

- ปรับบทบาทวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา (UMDC) ให เนน เรื่องการ            
จัดการศึกษาตอเนื่อง การจัดการศึกษาระยะส้ัน ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เปนความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใหดําเนินการในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 

2) หนวยงานใหม เตรียมการเปดหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร
สุขภาพ  (วิศวกรรมศาสตร , อุตสาหกรรมเกษตร , พลังงานทางเลือก , แพทยศาสตร) โดย
เนนในดาน 

- ขยายงานและพัฒนาคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  ให เนนทางดาน
อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปทางการเกษตร 
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- เปดหลักสูตรใหมทางดานวิศวกรรมศาสตร , พลังงานทางเลือก และการดําเนินการ
จัดตั้งคณะแพทยศาสตร 

ระยะที่ 2  ป 2562-2564 (3 ป) เปนการพัฒนาไปสูความเปนนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียน   
ตอนใต เนนเรื่อง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต/บุคลากร ความรวมมือกับตางประเทศ การเปดสอน
หลักสูตรนานาชาติที่มีความพรอม 

ระยะที่ 3  ป 2565-2567 (3 ป)  เปนการพัฒนาคุณภาพสูระดับสากล โดยเนนเรื่อง การพัฒนา
มหาวิทยาลัย เขาสูเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) , TQC , TQA  มีผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติ และการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเกณฑการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

 

วิสัยทัศน 
 “มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนากําลังคน วิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือรับใชสังคม
ทองถ่ินใต ประเทศชาติ และอาเซียน ใหเปนสังคมแหงปญญา และสันติสุขที่ยั่งยืน” 

 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความตองการของพื้นที่ 

ประเทศ และการกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

2. สรางสรรคผลงานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการรับใช ชี้นําการพัฒนาใหกับสังคม และพัฒนาสู
การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 

3. บริการวิชาการ ถายทอดองคความรูสูสังคม รวมสรางสังคมแหงการเรียนรูที่เขมแข็ง 
4. สงเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุง รักษา และพัฒนา ดานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา และ

สิ่งแวดลอมของภาคใตตอนลางใหเกิดคุณคา มูลคาเพ่ิมแกการพัฒนาทองถิ่น ประเทศ และอาเซียน 

5. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบในระดับสากล ที่คํานึงถึงการสรางความ
เขมแข็งความเชี่ยวชาญของบุคลากร วัฒนธรรมองคกร และความสุขแกบุคลากรในทุกระดับ 

เปาประสงคหลักในระยะ 10 ป (พ.ศ. 2558-2567) 
1. มหาวิทยาลัยทักษิณเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพในระดับอาเซียน บัณฑิตมีคุณภาพและ เปนที่

ยอมรับและเชื่อมั่นของผูใชบัณฑิตและสังคม มีมาตรฐานตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ สมบูรณแบบ 
และพ่ึงพาตนเองได   

2. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตกําลังคนคุณภาพรองรับความตองการของพ้ืนที่ ประเทศ และการ
กาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก อยางเขมแข็ง 

3. มีชุมชนสังคมอุดมปญญาและสันติสุขดวยกลไกการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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4. ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพระดับสากล สามารถสรางประโยชนตอการพัฒนา
พ้ืนที่ไดอยางเปนรูปธรรม 

5. การจัดบริการวิชาการสามารถสรางคุณคา และมูลคาเพ่ิมใหกับมหาวิทยาลัย มีรายไดจากการ
บริการวิชาการและการใหคําปรึกษา 

6. พ้ืนที่ภาคใตตอนลางไดประโยชนจากการบริการวิชาการ และการใหคําปรึกษาทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  

7. ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาภาคใต เกิดคุณคา มูลคาตอพ้ืนที่  
8. มหาวิทยาลัยมีศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางที่สมบูรณแบบ  

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และ
ความเปนเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   การจัดการศึกษาตอเนื่องเพ่ือการพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความ
ตองการของพ้ืนที่ ประเทศ และการกาวสูประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   การสรางสรรคผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือการรับใช 
ชี้นําการพัฒนาใหกับสังคม   และพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยวิจัยใน
อนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การจัดบริการวิชาการรวมสรางสังคมแหงการเรียนรู  ขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาใน
ภาคใตตอนลาง และประเทศใหแขงขันไดและเติบโตอยางตอเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การเสริมสรางความเปนเลิศดาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาและการ
จัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาสังคมแหงปญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6   การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สูมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง   
มีธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได   

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ฉบับนี้ จะใชเปนแนวทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในชวง 10 ป และมีเจตนารมณในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใชฐานความเข็มแข็งที่มี
อยูเดิม ไดแก การผลิตครู โดยเฉพาะครูทางดานวิทยาศาสตร มุงเนนชุมชนเปนฐานการเรียนรู โดยให
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ เปนหนวยงานที่ ใชชุมชนเปนศูนยกลางการเรียนรู
เพ่ือการพัฒนานิสิต และดานศิลปวัฒนธรรมใหมีความโดดเดนและมุงสูความเปนเลิศ โดยจะพัฒนาและ
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สงเสริมสถาบันทักษิณคดีศึกษา ใหเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ 
เพ่ือใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของสภาวการณในปจจุบัน มหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนา       
งานใหม ๆ โดย จะมุงเนนการพัฒนาทางดาน อุตสาหกรรมการเกษตร ภาษาและวัฒนธรรม พลังงาน
ทางเลือก รวมทั้งการพัฒนาขยายงานทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ เพ่ือรองรับความตองการของพ้ืนที่และ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกตอไปในอนาคต  

ซึ่ง ทิศทางการพัฒนาท่ีทาทาย ภายใตกรอบการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ป (พ.ศ. 2558 – 2567) นี้ มหาวิทยาลัยไดจัดทําขึ้นมาบนพ้ืนฐานของขอมูล       
2 สวนคือ 1) ขอมูลจากอดีตและปจจุบัน และ 2) ขอมูลการคาดการณจากที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(บนพ้ืนฐานของความจริงในปจจุบัน) ดังนั้น หากในอนาคตมีสถานการณที่ไมแนนอนและอาจทําใหไมตรง
ตามแผนที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว มหาวิทยาลัยก็พรอมที่จะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ และ 
ปรับเปล่ียนโครงสราง เพ่ือรองรับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น อาจมีการปรับโครงสรางและบทบาทหนาที่ของ
หนวยงานโดยการยุบ/รวมหนวยงาน และปรับบทบาทของบุคลากร เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลอง 
และสามารถใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอไป 
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รายนามคณะสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จนัทลกัขณา  

นายกสภามหาวิทยาลยั 

ตราจาารรยย์์์์ ดดรร.จจรรัััญญ จจััันันททลลกัขณ

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตงัเจริญ  
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  

ตราจาารรยย์์์ ดดรร.ววิิิรรุณณ ตตังังเเจริิญ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ผทรงคณุวฒุ ิ 

ศาสตราจารย์ วิโชค มกุดามณี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลศิไพฑรูย์  

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุ ิ 

สตราจจาารรยย์์์ ดดรร.สสมมคคิิิดด เลิศิไ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ วีระศกัด ิจงสูว่วิฒัน์วงศ์ 

อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 

รย์ ดร.นนาายยแแพพททยย์์์ ววีีีรระะศศกักดิิ จง

นายชาญวิทย์ อมตะมาทชุาติ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  

ยชาญวิิททยย์ ออมมตตะะมมาาททชาติศาสตราจารย์ ดร.กําพล อดลุวิทย์  ตราจารรยย์ ดดรร กกําาพพลล ออดลวิท
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  

นายบญัญตัิ จนัทน์เสนะ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
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ศาสตราจารย์ ดร.วิษณ ุ เครืองาม  
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุ ิ

สตราจจาารรยย์ ดดรร.ววิษษณณ เเครืืองานายสวสัดิ กฤตรัชตนนัต์      
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  

ายสวัสัสดดิิิ กกฤฤตตรรััชชตตนนนันต์์     

อธิการบดีมหาวิทยาลยัทกัษิณ  

กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

การบดีมีหาวิิทยาลัยัทกัษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั ชํานิ) 

กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อษุา อ้นทอง) 
ประธานสภาคณาจารย์และพนกังาน  

กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

(อาจารย์ ดร.จิดาภา สวุรรณฤกษ์) 
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัทกัษิณ  

กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

มาคคมมศศศิิษษษษษยยยย์์์เเเเกกกก่่าาาามมมมหหหหาาาาาวววิิิททยยาลั
(นายกิตตเิทพ ถาวรสขุ) 

ผู้แทนพนกังานมหาวิทยาลยัซงึไม่ใช่คณาจารย์ประจํา 

กรรมการสภามหาวิทยาลยั  

านมหหาาววิททยยาาลลััยัยซซึึงึงไไไไมม่่ใใใชช่คคณา
(นายทรงธรรม ธีระกลุ) 

ผู้แทนหวัหน้าสว่นงานวชิาการ  

กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ทนหัวัวหหนน้าาสสว่วนนงงาานนววชิชาการ
(คณบดคีณะศกึษาศาสตร์) 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
ศาสตราจารย์ ดร.สริุนทร์  เศรษฐมานิต 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั  

เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั  

ฝ่ายวางแผนและกิิจการสภา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสนัต์ กาญจนมกุดา) 
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อธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิยั ชํานิ  

รองศาสตราจารย์ น้อม สงัข์ทอง 
รองอธิการบดี     
ฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสนัต์ กาญจนมกุดา 

รองอธิการบด ี

ฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกุลู อินทระสงัขา 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายพฒันาวิชาการ 

รองอธิการบดี 

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ 

รองศาสตราจารย์ ไพบลูย์ ดวงจนัทร์ 
 รองอธิการบดี 
วิทยาเขตสงขลา 

อาจารย์ สายพิณ  วิไลรัตน์ 

รองอธิการบด ี

ฝ่ายพฒันาองค์กรและทรัพยากรบคุคล

รองศาสตราจารย์ เกษม  อศัวตรีรัตนกลุ  

รองอธิการบดี 
ฝ่ายพฒันาการศกึษาและวจิยั 
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ผูชวยอธิการบดี 

อาจารย์ ดร.ทวีศกัด ิพฒุสขุข ี

ผู้ช่วยอธิการบดี 

ฝ่ายพฒันาวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร  วิศพนัธ์ 

วิทยาเขตพทัลงุ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ฝ่ายพฒันาองค์กรและทรัพยากรบคุคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล   ศกุระกาญจน์ 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

อาจารย์ ดร.สชุาติ สขุสถิตย์  
รองอธิการบด ี
วิทยาเขตพทัลงุ 

อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์   ภาษิตกลุ 

ฝ่ายพฒันาการศกึษา 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

อาจารย์ ดร.ณฐันนัท์ ทองมาก 

ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศภุการ สริิไพศาล 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

วิทยาเขตสงขลา 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ 

คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

อาจารย์ ชิโนรส รุ่งสกลุ     

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.วลัลภา เชยบวัแก้ว คชภกัดี 
คณบดีคณะวิทยาการสขุภาพและการกีฬา 

คณบดี/ผูอํานวยการ 

อาจารย์ วีณา   ลลีาประเสริฐศิลป์ 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสวุรรณ 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

อาจารย์ศรุต จุย๋มณี 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 
อาจารย์ เกษม สริุยกณัฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี   ไชยรัตน์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ถาวร จนัทโชต ิ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพฒันาชมุชน
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นางสาว สาวติรี สตัยายทุย์ 

ผู้อํานวยการสถาบนัทกัษิณคดีศกึษา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพนัธุ์ เขมคณุาศยั 

ผู้อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 

นายเทพรัตน์ จนัทพนัธ์    

ผู้อํานวยการวิทยาลยัภมูิปัญญาชมุชน 

อาจารย์ ดร.วิสทิธิ บญุชมุ 

ผู้อํานวยการสาํนกัหอสมดุ 

อาจารย์ ดร.พงษ์พนัธ์   พิณโท 

ผู้อํานวยการสาํนกัคอมพวิเตอร์ 

อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานพุงศ์ 

วิทยาลยัการจดัการเพือการพฒันา  
ผู้อํานวยการ 

อาจารย์ ดร.เปลอืง สวุรรณมณี 

ผู้อํานวยการ  
สถาบนัปฏิบตัิการชมุชนเพือการศกึษา 

แบบบรูณาการ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธน ู

ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน  นพนิตย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์ 

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 

ที่ปรึกษาอธิการบดี 

ผู้วา่ราชการจงัหวดัพทัลงุ  
(ดร.วินยั  บวัประดิษฐ์) 

ผู้วา่ราชการจงัหวดัสงขลา    
(นายธํารงค์  เจริญกลุ)  
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บทท่ี 1  
ขอมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยทักษิณ 

............................................................................ 
 

ประวัติความเปนมา 
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 “วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา” เริ่มตนกอตั้งที่ตําบลเขารูปชาง 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตอมาวันที่  29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาไดรับพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ใหยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ไดรับพระราชทานนามวา 
“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ตั้งแต พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา วางแผนขยายงาน
ไปยังพ้ืนที่ในจังหวัดพัทลุงเนื่องจากพ้ืนที่เดิมมีเนื้อที่ไมเพียงพอสําหรับรองรับการจัดตั้งคณะใหมและการ
เจริญเติบโตในอนาคต ตอมาในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 
2535 มหาวิทยาลัยไดรับการกําหนดชื่อใหม
เป น  “มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิ โรฒ 
ภาคใต” เนื่องจากเขตปฏิบัติงานมีพ้ืนที่ทั้ง
ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง และโดย
คํ านึ ง ถึ งภ ารกิ จ ขอ งมห า วิทย า ลั ย อัน
เกี่ยวเนื่องกับภาคใตเปนสวนรวมไมเฉพาะ
แตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
 

  มหาวิทยาลัยได ขยายงานอย าง
ตอ เนื่ อง  ดั งนั้ น เพ่ื อให การดํ าเนิน งานและการ
บริหารงานมีความคลองตัวมากข้ึน จึงไดมีการทําแผน
เพ่ือยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต 
เปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ ชื่อวา “มหาวิทยาลัย
ทักษิณ” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณได
ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2539 

   

ปการศึกษา 2547 เปนปแรกที่มหาวิทยาลัยไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรดาน
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ที่วิทยาเขตพัทลุง ปจจุบันวิทยาเขตพัทลุงจัดการเรียนการสอนใน 3 
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คณะ ประกอบดวย คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะวิทยาการสุขภาพและ
การกีฬา 
  วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดเปลี่ยนสถานะเปนหนวยงานในกํากับ
ของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปน
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

 
มหาวิทยาลัยทักษิณ แบงการบริหารเปน 2 วิทยาเขต  มีพ้ืนที่ดําเนินการทั้งสิ้น ประมาณ 

3,250 ไร ดังนี้ 

วิทยาเขตพัทลุง 

มีพ้ืนที่ 2 แหง ประกอบดวย 

1. พ้ืนที่ ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง  พ้ืนที่ประมาณ  2,900 ไร เนน การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. พ้ืนที่ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  พ้ืนที่ประมาณ 184 ไร เนน ใหเปนศูนยกลางและ
เปนตนแบบการสรางกระบวนทัศนและวัฒนธรรมการเรียนรูใหเปนอุทยานการเรียนรูและแหลงทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ เชิงวิชาการและเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณภาพสูง 
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วิทยาเขตสงขลา 

มีพ้ืนที่ 2 แหง ประกอบดวย 

1. พ้ืนที่ ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา  พ้ืนที่ 142 ไร เนน การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ  ดานสังคมศาสตร 

2. พ้ืนที่ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา  พื้นที่ 24 ไร  เนน  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของภาคใต ใหเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสมบูรณแบบในรูปของพิพิธภัณฑคติชนวิทยา การวิจัย
ทักษิณคดี การประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นและสรางศูนยขอมูลทักษิณ บริการวิชาการดานศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น สรางเครือขายเชื่อมโยงกับหนวยงานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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โดยมีรายละเอียดโครงสรางการบริหารตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
  ในปจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดมีการจัดโครงสรางการบริหารใหม ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบดวยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักงาน
วิทยาเขตสงขลา สํานักงานวิทยาเขตพัทลุง สวนงานวิชาการ และสวนงานอื่น โดยจัดการเรียนการสอนจํานวน 
9 คณะ 1 วิทยาลัย โดยที่วิทยาเขตสงขลาเนนการจัดการเรียนการสอนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประกอบดวย 6 คณะ และ 1 วิทยาลัย คือ 1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2) คณะศึกษาศาสตร  
3) คณะศิลปกรรมศาสตร 4) คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 5) คณะนิติศาสตร 6) บัณฑิตวิทยาลัย และ 
1) วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา วิทยาเขตพัทลุงเนนการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย 3 คณะ คือ 1) คณะวิทยาศาสตร 2) คณะเทคโนโลยีและ
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การพัฒนาชุมชน และ 3) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และมีวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรที่เปนความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือใหพ้ืนที่ดําเนินการแตละสวน สามารถสนับสนุนทางวิชาการแกกันและกันได จึงกําหนด
ความเชื่อมโยงทางวิชาการดังนี้ 

พ้ืนที่ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีฐานขอมูลทั้งทางดานการศึกษา 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ ศิลปะ และดนตรี ใชเปนฐานความรูสนับสนุนงาน
การเรียนการสอน โดยใชสํานักหอสมุดของพ้ืนที่ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เปน
ศูนยกลางการเรียนรูสําหรับรายวิชาพ้ืนฐานทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ของพ้ืนที่ตําบลบานพราว 
อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง รวมทั้งเปนฐานขอมูลสําหรับงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ที่สามารถ
สืบคนจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได สวนพ้ืนที่ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวดัพัทลุง จะเปนฐานขอมูลทางดาน
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรประยุกต วิทยาศาสตรสุขภาพ และการพัฒนาชุมชน ดังนั้นจึงสามารถใช
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องคความรูจากฐานขอมูลดังกลาว เพ่ือการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน โดยใชสํานักหอสมุดของพ้ืนที่
ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง เปนศูนยกลางสําหรับรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ของ
พ้ืนที่ดําเนินการตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวดัสงขลา รวมทั้งเปนฐานขอมูลสําหรับการวิจัย การบริการ
วิชาการ ที่สามารถสืบคนจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา เปนศูนยกลางในการศึกษาและฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่นและชุมชน เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งเปน
ฐานขอมูลสําหรับการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุศิลปวัฒนธรรม ใหกับพ้ืนที่ดําเนินการ
ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา พ้ืนที่ดําเนินการตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
พ้ืนที่ดําเนินการตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และพ้ืนที่ดําเนินการอ่ืนๆ โดยใหสามารถสืบคน
จากพ้ืนที่ดังกลาวทางระบบเครือขายได 

   พ้ืนที่ดําเนินการตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จะเปนศูนยกลางสําหรับเก็บ
ฐานขอมูลวิจัยทางดานภูมิปญญา วิถีชีวิตของชุมชน บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา และของภาคใต  สําหรับใช
สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยใหสามารถสืบคนผานระบบ
เครือขายจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได  

เนื่องจากแตละพ้ืนที่มีที่ตั้งอยูหางไกลกัน เพ่ือใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและ
สามารถประหยัดงบประมาณในระยะยาว มหาวิทยาลัยจึงใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปน
เคร่ืองมือในการติดตอประสานงานและบริหารจัดการระหวางพ้ืนที่ 
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ปรัชญา 
ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนา 

ปณิธาน  
มหาวิทยาลัยรับใชสังคม 

อัตลักษณของบัณฑิต 
เปนคนดี รับผิดชอบ รอบรู สูงาน มีประสบการณเชิงปฏิบัติ และทักษะสากล เทิดคาศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอมูลพ้ืนฐานและสถานภาพปจจุบันที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และความพรอม
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบดวย 

- ดานบุคลากร 
 ขอมูลปการศึกษา  2555 (ณ 31 พฤษภาคม 2556) มหาวิทยาลัยทักษิณมีคณาจารย จํานวน 

445 คน แผนภาพที่ 1 ก แสดงคุณวุฒิของคณาจารย คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 162 คน (คิดเปนรอย
ละ 36.4) ระดับปริญญาโท จํานวน 258 คน (คิดเปนรอยละ 58.0) และระดับปริญญาตรี 25 คน (คิดเปนรอย
ละ 5.6) แผนภาพท่ี 1 ข แสดงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย ตําแหนงอาจารย จํานวน 363 คน (คิดเปน
รอยละ 81.6)  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 61 คน (คิดเปนรอยละ 13.7) ตําแหนงรองศาสตราจารย 
จํานวน 17 คน (คิดเปนรอยละ 3.8) และตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 4 คน (คิดเปนรอยละ 0.9) เมื่อ
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พิจารณาถึงจํานวนคณาจารยของแตละวิทยาเขต พบวาวิทยาเขตสงขลามีคณาจารย จํานวน 276 คน (รวม
จํานวนคณาจารยสังกัดวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา) หรือรอยละ 62 ของคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย และ
วิทยาเขตพัทลุงมีคณาจารย จํานวน 169 คน หรือรอยละ 38 ของคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 แผนภาพที่ 1 แสดงขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ก. คุณวุฒิของคณาจารย ประจําปการศึกษา 2553 - 2555 
ข. ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย ประจําปการศึกษา 2553 - 2555 

หมายเหตุ : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กําหนดใหกลุมมหาวิทยาลยัวิจัยมี
อาจารยมีคณุวุฒิระดับปริญญาเอก รอยละ 60 ของอาจารยทั้งหมด 

 
  ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีจํานวนนิสิตทั้งสิ้น จํานวน 16,226 คน โดยแบงเปน
นิสิตสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 13,545 คน (รวมนิสิตของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา) 
หรือรอยละ 83 ของนิสิตทั้งหมด และนิสิตสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2,681 คน หรือรอยละ 17 
ของนิสิตทั้งหมด โดยมีบัณฑิตปริญญาตรีไดงานทําภายใน 1 ป รอยละ 80.64 

มหาวิทยาลัยทักษิณมีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 89 

หลักสูตร โดยจําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 55 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 28 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร ในจํานวนนี้ เปนหลักสูตรดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จํานวน 59 หลักสูตร หรือรอยละ 66 และหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 30 

หลักสูตร หรือรอยละ 34 

ก. 
 

 

ข.  
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  นับตั้งแตมหาวิทยาลัยทักษิณไดกอตั้งขึ้นมาในป พ.ศ. 2511 ในชื่อวิทยาลัยการศึกษา (วศ.) 
สงขลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) สงขลา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต จนกระทั่ง
ไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศต้ังแต พ.ศ. 2539 ตอมาไดปรับสถานะภาพเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐตั้งแต พ.ศ. 2551 ผลการวิเคราะหตัวตนของมหาวิทยาลัยเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยที่อยูในเครือ 
มศว. ดวยกัน หรือที่เรียกวา “เครือเทา - งาม” และมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในภาคใต เพ่ือนํามาใชเปนแนว
ทางการกําหนดทิศทางการพัฒนาเพ่ือการแขงขันและ/หรือการรวมมือทางวิชาการตอไปในอนาคต ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้ 

 

 

ตารางท่ี 1.1 เปรียบเทียบขอมูลจํานวนหลักสูตร นิสิต/นักศึกษา คณาจารยประจํา ตําแหนงทางวิชาการ และ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยในเครือเทา - งาม ประจําปการศึกษา 2555 

ตัวชี้วัด ทักษิณ มศว. บูรพา นเรศวร มหาสารคาม 

จํานวนหลักสตูร
ทั้งหมด 

89 211 229 190 171 

-ระดับปริญญาตร ี 55 73 114 79 88 
-ระดับ ป.บณัฑิต 1 2 1 1 - 
-ระดับปริญญาโท 28 99 82 69 54 

 - ระดับ ป.บัณฑิต
ขั้นสูง 

- 5 - 1 - 

-ระดับปริญญา
เอก 

5 32 32 40 29 

- สัดสวนหลักสตูร
ระดับ 

ป.ตร:ีป.โท:ป.เอก 
60:33:7 36:49:16 50:37:21 42:37:21 51:32:17 

   - หลักสูตรดาน
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

59 137 130 72 88 

    - หลักสูตรดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

30 74 99 118 83 

    - สัดสวนหลักสตูร
ดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : ดาน
วิทยาศาสตร 

66:34 65:35 57:43 38:62 51:49 

จํานวนนิสิต/นักศึกษา 16,226 21,281 45,806 24,569 36,918 



12

ตัวชี้วัด ทักษิณ มศว. บูรพา นเรศวร มหาสารคาม 

    - สัดสวนนิสิต/
นักศึกษาดาน
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : ดาน
วิทยาศาสตร 

83:17 65:35 66:34 52:48 65:35 

รอยละของบณัฑิต
ปริญญาตรไีดงานทํา
ภายใน 1 ป 

80.64 85.77 78.48 83.02 91.30 

จํานวนคณาจารย
ประจําทั้งหมด 

445 1,186 1,199 1,265 1,155 

จํานวนคณาจารยที่
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ      

   - อาจารย 
     (%) 

363 
(81.6%) 

816 

(68.8%) 

869 

(72.4%) 

847 

(66.9%) 

866 

(74.9%) 

   - ผูชวย
ศาสตราจารย 
     (%) 

61 

(13.7%) 

262 

(22.1%) 

239 

(19.9%) 

296 

(23.3%) 

215 

(18.7%) 

   - รองศาสตราจารย 
     (%) 

17 

(3.8%) 

102 

(8.6%) 

79 

(6.6%) 

117 

(9.2%) 

69 

(6.0%) 

   -ศาสตราจารย 
     (%) 

4 

(0.9%) 

6 

(0.5%) 

12 

(1.1%) 

7 

(0.6%) 

5 

(0.4%) 

งบประมาณ (ลาน
บาท) 

1,044 5,037 3,869 2,998 3,032 

การจัดอันดับป 2556 
ของ Webometrics 

     

   - อันดับของ
ประเทศ 

28 18 11 9 13 

   - อันดับของโลก 1,799 1,297 738 601 766 
 

ตารางที่ 1.1 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลเชิงปริมาณของมหาวิทยาลัยในเครือเทา – งาม ประจําป
การศึกษา 2555 ซึ่งแสดงวามหาวิทยาลัยทักษิณมีสัดสวนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต่ําสุด และมีสัดสวน
ของหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีต่ําสุด มีจํานวนนิสิต และจํานวนอาจารยนอยที่สุด รวมทั้งมี
อันดับต่ําสุดจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในเครือ   
เทา – งาม 
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- งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและจํานวนบทความวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ตารางที่ 1.2 เปรียบเทียบขอมูลงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและจํานวนบทความวิจัยของมหาวิทยาลัยใน
เครือเทา - งาม ประจําปการศึกษา 2555 

รายการ ทักษิณ มศว. บูรพา นเรศวร มหาสารคาม 

งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย  (ลานบาท) 27 163 237 208 89 
   - จากภายในสถาบัน  14 58 60 56 36 
   - จากภายนอกสถาบัน  13 105 177 152 53 
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ      
   - ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
นานาชาติ หรือในวารสารในฐานขอมูล TCI 

146 332 366 270 142 

   - ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏในประกาศของ 
สมศ. 

12 22 107 32 35 

   -  ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. 

2 2 15 3 58 

   - ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank) หรือ ISI หรือ Scopus 

37 185 97 219 154 

 (ที่มา : CHE QA online สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) 
 

จากตารางที่ 1.2 แสดงขอมูลการเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและ
จํานวนบทความวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณกับมหาวิทยาลัยในเครือเทา - งาม ประจําปการศึกษา 2555 ซึ่ง
แสดงวามหาวิทยาลัยทักษิณยังตองเรงพัฒนางานวิจัยใหมากย่ิงขึ้น เพ่ือจะไดกาวสูมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 
 

ตารางท่ี 1.3 เปรียบเทียบขอมูลจํานวนหลักสูตร นิสิต/นักศึกษา คณาจารยประจํา ตําแหนงทางวิชาการของ 
คณาจารยมหาวิทยาลัยทักษิณกับมหาวิทยาลัยใกลเคียงในภาคใต ประจําปการศึกษา 2555 

 

ตัวชี้วัด ทักษิณ วลัยลักษณ สงขลานครินทร มทร. 
ศรีวิชัย 

ราชภัฏ
สงขลา 

จํานวนหลักสตูรทั้งหมด 89 64 275 101 62 

จํานวนนิสิต/นักศึกษา 16,226 6,954 37,191 18,456 12,122 

จํานวนคณาจารยประจําทั้งหมด 445 393 2,173 742 417 

จํานวนคณาจารยที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

     

   - อาจารย 363 300 1,384 548 366 

- ผูชวยศาสตราจารย 61 68 498 175 43 

- รองศาสตราจารย 17 23 264 19 8 

   - ศาสตราจารย 4 2 27 - - 
(ที่มา : CHE QA online สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) 
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จากตารางที่ 1.3 แสดงขอมูลการเปรียบเทียบตัวชี้วัดเชิงปริมาณของมหาวิทยาลัยทักษิณกับ
มหาวิทยาลัยใกลเคียงในภาคใตซึ่งมีจํานวนหลักสูตรอยูระหวาง 62 ถึง 275 หลักสูตร มีจํานวนนิสิต/นักศึกษา
อยูระหวาง 6,954 ถึง 37,191 คน มีจํานวนอาจารยอยูระหวาง 393 ถึง 2,173 คน  
  ทั้งนี้ สามารถแสดงจํานวนหลักสูตร จํานวนนิสิต จํานวนบุคลากร และจํานวนงบประมาณ 
ในแตละรอบปการศึกษาที่ผานมา ดังนี้ 

 

หลักสูตร 
ปการศึกษา  2556 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทั้งหมด 90 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรปรับปรุง 

79 หลักสูตร ซึ่งแบงเปน หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 51 หลักสูตร หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 24 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
จํานวน 3 หลักสูตร และมีหลักสูตรใหม จํานวน 11 หลักสูตร แบงเปน หลักสูตรระดับปริญญาตรีจํานวน 4 
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก จํานวน 2 หลักสูตร 

 

จํานวนนิสิต 

ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีนิสิต ทั้งหมด 13,797 คน แบงเปนระดับปริญญาตรี 
จํานวน 12,291 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 81 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 1,375 คน ระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 50 คน โดยที่วิทยาเขต
สงขลามีนิสิต ทั้งหมด 11,006 คน แบงเป น
ระดับปริญญาตรี จํานวน  9,623 คน  ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน  81 คน ระดับ
ปริญญาโทจํานวน 1,258 คน และระดับปริญญา
เอก  จํานวน  44 คน  วิทยาเขตพัทลุงมีนิสิต
ทั้งหมด 2,791 คน แบงเปนระดับปริญญาตรี 
จํานวน 2,668 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 
117 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน 

 

ตารางท่ี 1.4 ขอมูลจํานวนนิสิต ประจําปการศึกษา 2552-2556 

ปการศึกษา ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร 

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

2556 12,291 81 1,375 50 13,797 

2555 12,756 - 1,643 40 14,439 

2554 12,345 72 1,613 26 14,056 

2553 12,083 128 1,457 39 13,707 

2552 10,592 133 1,455 34 12,214 
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จํานวนบุคลากร 
ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมด 1,136 คน โดยแบงเปน

คณาจารย จํานวน 449 คน จําแนกเปนขาราชการ จํานวน 30 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 372 คน 
ลูกจางมหาวิทยาลัย จํานวน 38 คน และพนักงานวิทยาลัย จํานวน  9 คน สายสนับสนุน จํานวน 687 คน 
จําแนกเปนขาราชการ จํานวน 42 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 375 คน ลูกจางของสวนราชการ 
จํานวน 36 คน ลูกจางมหาวิทยาลัย จํานวน 226 คน พนักงานวิทยาลัย จํานวน 45 คน และลูกจางวิทยาลัย 1 
คน 

 คณาจารยมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 165 คน ปริญญาโท จํานวน 256 คน และ
ปริญญาตรี 28 คน เมื่อจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ พบวา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 60 คน 
ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 15 คน และตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 1 คน 

 

งบประมาณ 

มหาวิทยาลัยทักษิณมีงบประมาณสําหรับการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 สรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 1.4 ขอมูลงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปงบประมาณ 2553-2557 

            (หนวย : ลานบาท) 

ป 

งบประมาณ 

แผนดิน/เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

รายได 
รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2557 874.6982 62.75 519.2649 37.25 1,393.9631 

2556 926.8074 63.39 535.3031 36.61 1,462.1105 

2555 631.9832 60.05 412.6792 39.50 1,044.6624 

2554 604.7431 64.09 338.8171 35.91 943.5602 

2553 512.0574 66.69 255.7659 33.31 767.8233 

* ป 2556-2557 รวมงบประมาณของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
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บทท่ี 2  
สภาพการณและแนวโนมการพัฒนามหาวิทยาลัย 

............................................................................ 
 

ความทาทาย  ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในอนาคตอีก 15  ปขางหนา คือ การปรับระบบ 
การจัดการศึกษาท่ีมุงเนนการจัดการศึกษาในลักษณะบูรณาการเชื่อมโยงกับการศึกษาทั้งระบบและ เชื่อมโยง
กับระบบอ่ืน ๆ ของสังคม โดยการวิเคราะหสถานภาพและแนวโนม ภาพรวมของสังคมไทยและสังคมโลก    
ดังจะไดกลาวตอไปน้ี 

 
การเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน 

ในชวงทศวรรษ 2540 เปนตนมา ประเทศไทยเริ่มเขาสูกระแสโลกาภิวัตน โดยประเทศไทย
เห็นแตโอกาส แตขาดการพิจารณาภัยคุกคามของโลกาภิวัตน การเปดประเทศของไทยทําใหประเทศไทย  
ผูกติดกับโลกภายนอก ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และขอมูลขาวสาร ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จนกระทั่ง
ประเทศไทยประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจป 2540  มีผลทําใหประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขัน
ความสามารถเชิงเปรียบเทียบลดลง  ประเทศมีการปรับตัวชา  เหตุผลหลักสําคัญ  คือ คุณภาพของคนต่ํา   
สืบเนื่องมาจากคุณภาพการศึกษาทุกระดับตกต่ําลง ประเทศไทยซึ่งอยูในสภาวะถูกบีบจากดานบนและ
ดานลาง (nut cracker effect)  ดานบนเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมในเอเชียตะวันออกที่มีความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี ดานลางเปนประเทศเพ่ือนบานที่กําลังพัฒนา ซึ่งมีคาแรงงานถูกกวาประเทศไทย อุดมศึกษา
ไทยถูกชักจูงเขาสูกระแสโลกาภิวัตนจากมิติเศรษฐกิจและมิติการใชประโยชนจะพบวากระบวนการโลกาภิวัตน  
ใหทั้งโอกาสและภัยคุกคามแกอุดมศึกษาไทย สถาบันอุดมศึกษาสวนหนึ่งพยายามปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง  แตสถาบันอุดมศึกษาจํานวนมากยังนิ่งเฉยกับภัยคุกคามที่เขามามีผลกระทบมากขึ้น จากมิติ
จิตวิญญาณสังคมในสามทศวรรษ ตั้งแตป 2530-2550 การเปดของสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการ
รับรูขอมูลและขาวสารเปนไปอยางรวดเร็วและเขาถึงไดอยางกวางขวาง จึงทําใหสํานึกทางสังคมและการเมือง
ไมถูกผูกขาดดวยสถาบันอุดมศึกษาตอไป ฐานสํานึกจิตวิญญาณสังคมเปนสาธารณะมากข้ึน จะเห็นไดจากการ
ตอสูของตัวแทนฐานสาธารณะที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน  

สภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปอยางรวดเร็วและแนวโนมการพัฒนาภายใตกระแส       
โลกาภิวัตน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประชากร สาธารณสุข สิ่งแวดลอม และ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการศึกษาที่จําเปนตองปรับปรุ งและพัฒนาใหสอดคลองกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง  โดยสรุปกวางๆไดวาลักษณะของเศรษฐกิจในอนาคตจะมีลักษณะเปนเศรษฐกิจ
ฐานความรูที่ดําเนินไปในกระแสของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําใหรูปแบบของระบบการคาโลก
เปล่ียนแปลงไป รวมท้ังรูปแบบของระบบการศึกษาทําใหไทยตองเรงสรางคุณภาพในการจัดการศึกษารวมทั้ง
การรูจักอนุรักษและพัฒนาทรัพยสินทางปญญาเพ่ือรองรับการแขงขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ดานสังคมจะเปนสังคม    
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ภูมิปญญามากข้ึนในลักษณะสังคมฐานความรู และการเคลื่อนยายถิ่นแบบไรพรมแดนจะทําใหเกิดความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทําใหปญหาสังคมมีความซับซอนมากขึ้น ดานการเมืองการปกครอง 
ประชาชนจะตื่นตัวในการเรียกรองสิทธิเสรีภาพ และใหความสําคัญในดานสิทธิมนุษยชนมากข้ึน ภายใตกระแส
การปกครองระบอบประชาธิปไตย จะตองสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึน             
ในสังคมไทยในทุกระดับ โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู สงเสริมใหเกิดความรักสามัคคี ปรองดอง และเนนการ
แกปญหาดวยวิธีสมานฉันท การเปล่ียนแปลงบริบทตางๆ ของโลกในกระแสโลกาภิวัตน จะสงผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิตของคนในประเทศเปนอยางมาก ดังนั้นจึงตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว    
โดยการวางรากฐานการศึกษาเพ่ือการพัฒนาใหคนมีความรอบรู เขาใจ และเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในดานตางๆอยางครบถวน (ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1)  

 

พลวัตระบบธรรมชาติกับความสัมพันธที่เชื่อมโยงในการพัฒนาการศึกษาในอนาคต 

สภาพการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติที่เปนไปอยางรวดเร็ว และแนวโนมการพัฒนาภายใต
กระแสโลกาภิวัตน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประชากร การสาธารณสุข 
สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการศึกษา  ที่จําเปนตองปรับปรุง และ
พัฒนาใหสอดคลองกับบริบทที่เปล่ียนแปลงในแตละดานดังนี้ 

ดานเศรษฐกิจ : การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลก จะมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 
เศรษฐกิจโลกจะเคลื่อนสูเอเชีย โดยมีศูนยกลางเศรษฐกิจใหมอยูที่จีนและอินเดีย การจัดการศึกษาของไทยใน
อนาคตจึงตองมุงเนนการเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและกาวเขาสูเศรษฐกิจฐานความรูสรางคนใหมี
ค ว าม รอบ รู  คิ ด แล ะวิ เค ราะห เป น  ส ง เส ริ ม
ความสามารถในดานภาษาสากลและเทคโนโลยี และ
ในขณะเดียวกันตองสงเสริมการปฏิบัติตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเกิดความสมดุลของการ
พัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจและการพึ่งพาตนเอง
อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน1ตอไป (กลยุทธ 1.1 

และ1.5) 

                                                           
1 ยั่งยืน หมายถึง การมีระบบและโครงสรางท่ีมีหลักประกันสิทธิเทาเทียมกันของผูคน เทาเทียมกันทางกฎหมาย เทาเทียมกัน
ทางโอกาส การเขาถึงทรัพยากร การเขาถึงขอมูลขาวสารความรู การเขาถึงการศึกษา การพัฒนาตนเอง 
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ดานสังคมและวัฒนธรรม : การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมเมืองและสังคมชนบท 
ภาวะความเปนเมืองที่มากข้ึน สงผลตอสัมพันธภาพภายในครอบครัว โครงสรางครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลง
กลายเปนครอบครัวเด่ียวมากข้ึน  นอกจากนี้ ยังมีการอพยพยายถิ่นเขาสูเมืองใหญ เกิดปญหาสังคมและ
อาชญากรรม การยายถ่ินแบบไรพรมแดนจะมีผลตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาทาง
สังคมจะมีความหลากหลายและซับซอนมากขึ้น จนอาจเกิดชองวางทางความรู จากการเขาไมถึงเทคโนโลยี  
ดังนั้น การพัฒนากระบวนการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  จะเปนภูมิคุมกันที่ดีที่จะลดปญหา
ทางสังคมตางๆ การจัดการศึกษาจะตองสงเสริมการพัฒนาคนใหมีคุณธรรม นําความรู พัฒนาจิตใจควบคูกับ
การพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต ทั้งในระบบและนอกระบบอยางตอเนื่อง (กลยุทธ 5.1, 

5.2 และ 5.3) 

ดานประชากร : โครงสรางอายุประชากรโลกกําลังอยูในชวงการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ กลุม
อายุ 60 ปขึ้นไป จะมีแนวโนมการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว โดยจะเพ่ิมเปนรอยละ 41.5 ในป พ.ศ. 2593 

สําหรับประเทศไทยจะเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุภายในประมาณ 15-20 ป การเปล่ียนแปลงนี้จะมีอิทธิพลตอ
รูปแบบการพัฒนาการศึกษาของประเทศ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะมีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาความรูใหกับประชาชนสวนใหญของประเทศ  (กลยุทธ 2.1 และ 2.2) 

ดานสาธารณสุข : การขาดแคลน
บุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุขยังเปน
ปญหาที่สําคัญของประเทศ โดยปจจุบันมีบุคลากรทาง
การแพทย 30 คน ตอประชากร 100,000 คน ซึ่งยังไม
เพียงพอนอกจากน้ียังจําเปนตองสงเสริมการวิจัย เพ่ือ
แกปญหาการเจ็บปวยที่เกิดจากโรคอุบัติใหมและโรค

ระบาดซ้ํา  ที่เปนผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน การพัฒนาดานสาธารณสุขเพ่ือดูแลสุขภาพของกลุม
ผูสูงอายุใหแข็งแรงและสามารถชวยพัฒนาประเทศไดยาวนานขึ้น (กลยุทธ 1.3 และ 1.4) 
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ดานสิ่งแวดลอม : ปจจุบันโลกกําลัง
ประสบปญหาภาวะโลกรอนจากปรากฏการณเรือน
กระจก และเกิดปรากฏการณเอลนิโนและลานินา ซึ่ง
สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก ที่นําไปสูการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่สงผล 
ตอสภาพแวดลอมอยางรุนแรง การจัดการศึกษา 
จึ งต อ งพั ฒ น าคน ให มี จิ ต สํ านึ ก ใน ก ารอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกระดับการศึกษา รวมท้ังการสงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่จะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน (กลยุทธ 5.4 และ 5.5) 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี :  การ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยยังอยู
ในระดับต่ํา เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณภาพและการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของไทยยังมี
นอยอยูมาก ขาดการวิจัย ดานเทคโนโลยี เพ่ือการ ลด
ตนทุนการผลิต ปจจุบันโลก  ไดกาวเขาสูยุควิทยาศาสตร
ใหมบนฐานชีวภาพ (Molecular biology) ซึ่งขับเคลื่อน
ดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีวัสดุ กอใหเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมใหม ๆ อยางตอเน่ือง  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงควรสงเสริมใหเกิดความตื่นตัวทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และสงเสริมการนําผลวิจัยมาประยุกตใชใหสามารถเกิดความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีที่ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีตางชาติ (กลยุทธ 1.3 และ 6.3) 

กระบวนทัศนการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับโครงสรางประชากร 
สังคมไทยกําลังกาวสูการเปนสังคมสูงอายุ (Aging society) เด็กเกิดนอยลงแตคนสูงอายุเพ่ิม

มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงประชากรของไทยในชวงระยะ 20 ป (พ.ศ. 2543-2563) แสดงใหเห็นวาจํานวนคน
วัยทํางาน (อายุ 20-60 ป) ภายในระยะ 20 ป  มีสัดสวนคอนขางคงที่ไมเปลี่ยนแปลง แตคนสูงอายุภายใน 20 
ปขางหนาจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นประมาณ 10%   
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ดังนั้น การจัดการศึกษาจะตองพัฒนาคน ใหคนทํางานสามารถเลี้ยงคนไมทํางาน ไดเพ่ิมข้ึน 
อีกนัยหนึ่งคือ คนทํางานตองมีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น และพัฒนาผูสูงอายุใหมีสุขภาพดี สามารถเปนหลักทางสังคม
ไดตอไป 

 

จากการประมาณการจํานวนนักเรียน ในระดับตางๆ ในชวง 25 ป  (พ.ศ. 2540-2565)     
จะเห็นแนวโนมอยางชัดเจนวา ผูเรียนกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาลดลง เนื่องจากอัตราการเกิด
ของคนลดลง  ซึ่งจะสงผลกระทบใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาลดลง และผูเรียนระดับอุดมศึกษา  ก็จะลดลงดวย
ตามลําดับ   
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สถาบั น อุ ดมศึ กษ าป จ จุ บั น  ได จั ด ก ารศึ กษ าให แก ผู เรี ย น ใน มห าวิท ยาลั ยป ด            
ประมาณ 300,000 คนตอป ถารวมมหาวิทยาลัยเปดและสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ  ที่ผลิตบัณฑิตระดับ 
ปริญญาตรี รวมแลวประมาณ 3 ,000,000 คนตอป  ในขณะที่มีคนวัยทํางานที่พนวัยอุดมศึกษาไปแลวอีก
ประมาณ 35 ลานคน ที่ตองการพัฒนาการศึกษาแตขาดโอกาสในการศึกษา  

 

ดังนั้น อุดมศึกษาในอนาคตจะตองเพ่ิมผลิตภาพของประเทศดวยการใหการศึกษากับคนวัย
ทํางาน มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงไปสูมิติการใชประโยชนทางปญญา ผูเรียนจะมีวุฒิภาวะสูงขึ้น มีการ
เชื่อมโยงการศึกษากับอาชีพ  การจัดการศึกษาของอุดมศึกษาจึงตองปรับกระบวนทัศน  ใหสอดคลองกับ
โครงสรางประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (กลยุทธ 2.1, 2.2 และ 2.6) 

วิกฤตการจัดการศึกษาของชาติกับทางออกของอุดมศึกษาไทย 
  ซอกบ้ีอะนาไลติกส สํานักวิจัยดานความคิดเห็นของสหรัฐอเมริกาไดสํารวจนักศึกษาในกลุม
มหาวิทยาลัยนานาชาติลอรีเอท 37 มหาวิทยาลัย ใน 21 ประเทศ มีนักศึกษาเขาตอบคําถาม 20,800 คน ซึ่งก็
ถือวาเปนการศึกษาสํารวจความคิดเห็นที่ใหญที่สุดครั้งหนึ่งของโลกการศึกษานานาชาติ ซึ่งจากการศึกษาไดพบ
ความชัดเจนวานักศึกษาตองการใหอุดมศึกษาในอนาคตนั้น ทําใหบัณฑิตพัฒนามีงานทําและมีความกาวหนา
ในวิชาชีพของตน 

  ผลสรุปของงานสํารวจของนักศึกษาในกลุมมหาวิทยาลัยนานาชาติลอรีเอท แบงออกไดเปน 4 

ดานใหญ ๆ คือ  
1) การเข า ถึ งได  (Accessible) เป นนั กศึกษาเกือบครึ่ งคื อประมาณ  47% เชื่ อว า

มหาวิทยาลัยในอนาคตมีเนื้อหาหลักสูตรออนไลนและใหการศึกษาฟรีสําหรับวิชาออนไลนสวนใหญ และ
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นักศึกษาประมาณ 59% จะใชสื่อสังคมออนไลนในการเรียนรูและติวกันเองสอบกันเอง และมากกวาสองใน
สามเดือนหรือ 68% เชื่อวามหาวิทยาลัยจะมีหองสมุดออนไลนใหนักศึกษาสามารถเขาไปอานและศึกษาวิชา
ตางๆ ในรูปแบบของเอกสาร หนังสือตํารา และหนังสืออางอิง 

2) มีความยืดหยุนได (Flexible) นักศึกษาสวนใหญ 52% เชื่อวาวิชาในหลักสูตรตางๆ สวน
ใหญจะเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูตลอดเวลาไมวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืน และ 49% เชื่อวาวิชา
เรียนสวนใหญจะเปดการเรียนการสอนแบบโอกาสใหนักศึกษาที่ทํางานอยูแลวสามารถเขาเรียน ซึ่งไม
เหมือนกับมหาวิทยาลัยภาคปกติและ 41% ของนักศึกษาเชื่อวานักศึกษามหาวิทยาลัยในอนาคต จะสามารถ
เรียนเพ่ือรับประกาศนียบัตรสําหรับวิชาชีพโดยเฉพาะตลอดชวงอายุการทํางานในบริษัทหรือองคกร และ      
ถาหากในประกาศนียบัตรเฉพาะวิชาชีพสามารถสะสมและอนุญาตใหมีการลงทะเบียนเปนเรียนวิชาที่ตอเนื่อง
และสะสมไป 2 ป หรือ 4 ป เพ่ือตอเนื่องจนเปนปริญญาบัตรได ก็จะมีประโยชนตอวิชาชีพในอนาคตของ
นักศึกษา 

3) นวัตกรรมหรือแนวคิดใหม  ( Innovate) นั กศึกษามากกวา  54% พยากรณ ว า
มหาวิทยาลัยในอนาคตจะเปดสอนวิชาเรียน ซึ่งทําใหนักศึกษาเรียนรวมกันไดโดยเฉพาะการทําโครงการเปน
กลุมโดยชวยกันคิดชวยกันทํา และยังเพ่ิมเติมอีกวา 43% เชื่อวานักศึกษาจะสามารถเขาเรียนในวิชาที่ตนเอง
อยากรูอยากเรียนไดหรือกระทั่งมีการติวหรือสอนเสริมแบบออนไลน ซึ่งทําใหการเรียนที่จะตองมาเจอกันกับ
อาจารยในหองเรียนนอยลง 

4) นักศึกษาเห็นวามหาวิทยาลัยในอนาคตจะมุงสูการผลิตนักศึกษาที่มีการเตรียมพรอม
สําหรับงานที่ภาคอุตสาหกรรมและสังคมตองการโดย 61% เชื่อวาวิชาเรียนสวนใหญในอนาคตจะตองไดรับ
การออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม และ 64% ทํานายวาวิชาเรียนเหลานี้จะมีมากมายหลาย
ภาษาใหเรียนไดทุกชนชาติ และมากกวา 70% คิดวาทักษะที่มุงสูวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรมจะมีการสอนใน
มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตในอนาคตมีความแตกตางจากปจจุบัน  นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาแลว 
ยังจําเปนตองมีทักษะการสื่อสาร  การทํางานเปนหมูคณะ การแกปญหา  การออกแบบและสรางสรรค      
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน การเรียนรูอยางตอเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมถึงจริยธรรม  
อุดมศึกษาจงึควรเพ่ิมการเรียนรูของผูเรียนในแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม และสมรรถนะพื้นฐานที่ขามพน
ความรูทางวิชาการที่เปนแทง เนนความรูเชิงบูรณาการท่ีฝงตัว   ซึ่งหาไมไดจากในหองเรียนที่ขาดปฏิสัมพันธ 
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สรางความพรอมเพ่ือเปดโลกทัศนในภาวะโลกาภิวัตน  เห็นคุณคาพหุลักษณพหุวัฒนธรรม 2 เพ่ิมความ
หลากหลายของนักศึกษาตางวัย ตางภูมิหลัง ตางเชื้อชาติ  

แนวโนมที่นาเปนหวงในการจัดการศึกษา คือ นักเรียนมัธยมที่เปนตัวปอนใหแกอุดมศึกษามี
คุณภาพโดยรวมต่ําลง  โดยพิจารณาจากสัมฤทธิผลการศึกษา ความสามารถพ้ืนฐานการอานภาษาไทยซ่ึงเปน
ฐานของการเรียนรูทางวิชาการ สาเหตุสําคัญที่คุณภาพของนักเรียนตกต่ําเปนผลจากคุณภาพของครู เชื่อมโยง
ไปถึงสถานภาพท่ีต่ําของครูทําใหไมมีนักเรียนเกงเปนครู หมุนเวียนเปนวัฏจักรที่ตองแกไข  ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาของอุดมศึกษา จึงควรสงเสริมการพัฒนาและสรางครูคุณภาพสูง สรางกลไกที่จะดึงคนเกงมาเปนครู  
โดยมีการทบทวนการผลิตทั้งระบบ  เนนพ้ืนฐานทางวิชาการที่เขมแข็ง  มีการฝกสอนและฝกทักษะจริงใน
สถานประกอบการหรือโรงเรียน นอกจากน้ีอุดมศึกษาควรพิจารณา การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
ซึ่งเปนเสมือนหัวรถจักรในการขับเคลื่อนของประเทศในอนาคต และตองเปดโอกาสใหผูจบอาชีวศึกษาและ
กําลังทํางานสามารถเขาศึกษาตอในอุดมศึกษาไดดวยความยืดหยุน ไมตองทิ้งงานทิ้งอาชีพ สามารถศึกษาใน
เงื่อนไขเวลาที่ไมจํากัด การปรับเปลี่ยนมโนทัศนในการ จัดการศึกษาของอุดมศึกษาในลักษณะดังกลาว จะทํา
ใหอุดมศึกษาสามารถสรางสังคมไทยใหเปนสังคมความรูและสังคมที่อุดมปญญา  (กลยุทธ 1.3, 1.5, 1.6 และ
3.4) 

 

 

 

สถานการณดานสาธารณสุข 

  ประเทศไทยเร่ิมมีบทบาททางดานสุขภาพมากขึ้นในเวทีโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือรัฐบาล
ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการใหบริการทางการแพทยในระดับภูมิภาค 
(Medical hub) เนื่องจากเห็นศักยภาพของระบบบริการทางการแพทยไทย ความไดเปรียบดานคาใชจายและ
จดุแข็งดานการทองเท่ียวทําใหมีผูปวยตางชาติมารับบริการจํานวนมาก และสรางรายไดใหกับประเทศมหาศาล 
แตก็ทําใหปญหาสมองไหลจากโรงพยาบาลภาครัฐไปสูโรงพยาบาลเอกชนที่จัดบริการดังกลาวเพ่ิมข้ึน 

                                                           
2 พหุลักษณพหุวัฒนธรรม หมายถึง การมีความหลากหลายทั้งลักษณะทั่วไปและวัฒนธรรม ไดแก เผาพันธุ ภาษา ศาสนา 
รวมถึงวัฒนธรรมและความเช่ือ 
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  การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก โครงสรางประชากรเปล่ียนแปลงไป และมีแนวโนมเขาสู
สังคมผูสูงอายุ และจะเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณใน พ.ศ. 2568 อันเปนผลมาจากการพัฒนาดาน
สาธารณสุขอยางไดผลทําใหประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้น สําหรับประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดคาดคะเนดัชนีผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2553 มีประชากร
ผูสูงอายุรอยละ 13 และคาดวาจะเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 17.5 ใน พ.ศ.  2563 ทําใหอัตราสวนการพ่ึงพาของ
ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจัดบริการสุขภาพ และการเตรียมบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีความเฉพาะทางมากข้ึน 

  สถานการณกําลังคนดานสุขภาพในสาขาแพทยศาสตร พ.ศ. 2552 มีแพทยขึ้นทะเบียนที่
สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการแพทยสภา จํานวน 39,287 คน แตจากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุข
ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร พบวาในป พ.ศ. 2553 มีแพทยปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขเพียง 
26,162 คน หรือคิดเปนสัดสวนตอประชากรเทากับ 1 : 2,428 ในขณะที่ความตองการของประเทศควรเปน    
1 : 1,500 – 1,800 คน 

   ขอมูลสาธารณสุขเขตภาคใตตอนกลางและภาคใตตอนลาง 
   1) บุคลากรดานสาธารณสุข 

 สัดสวนจํานวนแพทยตอจํานวนประชากรในภาพรวมของประเทศยังต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานโดยเฉลี่ยเทากับ 1 : 3,755  (สัดสวนที่เหมาะสม คือ 1 : 1,500 ตามขอเสนอแนะจากการประชุม
แพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 7 เมื่อ 7 ก.พ. 2544) สัดสวนของกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 1 : 760 , 1 : 2,391 , 1 : 3,925 , 1 : 3,080 และ 1 : 5,354  ตามลําดับ ซึ่งสะทอน
วาประเทศไทยยังคงมีปญหาขาดแคลนแพทยและการกระจายแพทยไมสมดุลและไมทั่วถึง  จังหวัดพัทลุง 
สตูล ตรัง สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส มีสัดสวนของแพทยตอประชากรเกินเกณฑที่กําหนดคอนข าง
สูง (รายละเอียดปรากฏตามตาราง) จากสถิตินี้สะทอนวาพ้ืนที่เปาหมายของการบริการของมหาวิทยาลัยยัง
ขาดแคลนแพทยอีกเปนจํานวนมาก  
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จํานวนและสัดสวนของบุคลากรทางการแพทยตอประชากร ประจําป พ.ศ. 2555 

จังหวัด 

จํานวนสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรของจังหวัด 

แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน 

พัทลุง 101 1 : 5,077 56 1 : 9,157 76 1 : 6,747 1,040 1 : 493 

ตรัง 177 1 : 3,555 62 1 : 10,150 112 1 : 5,619 1,212 1 : 519 

สตูล 63 1 : 4,820 30 1 : 10,122 35 1 :8,676 683 1 : 445 

สงขลา 745 1 : 1,843 203 1 : 6,763 231 1 : 5,943 3,987 1 : 344 

ปตตาน ี 130 1 : 5,135 45 1 : 14,834 72 1 : 9,272 855 1 : 582 

ยะลา 174 1 : 2,858 42 1 : 11,840 83 1 : 5,991 1,357 1 : 366 

นราธิวาส 145 1 : 5,189 41 1 : 18,351 82 1 : 9,175 1,247 1 : 603 
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2)  ดานสถานบริการสาธารณสุข 

ตารางที่ 2.1  จํานวนสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนที่เปาหมายหลัก และจังหวัด
ใกลเคียงจําแนกตามระดับของสถานบริการ 

 

จังหวัด 

สถานบริการสาธารณสุข (แหง/เตยีง) 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กระทรวงอ่ืน เอกชน รวม 

พัทลุง 11/805  2/76 13/881 

ตรัง 10/967  4/330 14/1,297 

นราธิวาส 13/1,069   13/1,069 

ปตตาน ี 13/981 1/91  14/1,071 

ยะลา 9/932  1/60 10/992 

สงขลา 19/0,014 5/994 5/526 29/3,624 

สตูล 6/427   6/427 

รวม 81/7,285 6/1,084 12/992 99/9,361 

   

จากความจําเปนขางตน ความทาทายสําคัญคือ การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย  
ที่เพียงพอสอดคลองกับปญหาและความตองการดานสุขภาพของพ้ืนที่และแนวโนมความทาทายจากการเกิด
โรคอุบัติใหมอุบัติซ้ําของพ้ืนที่ และการเปดประชาคมอาเซียน และความจําเปนที่ตองเสริมสรางศักยภาพและ
ความพรอมของระบบบริการดานสุขภาพใหครอบคลุม ประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดอยางทั่วถึง
และเปนธรรม (กลยุทธ 1.4, 3.1 และ 6.3) 

มหาวิทยาลัยกับบทบาทการลดความขัดแยงของสังคมพหุลักษณพหุวัฒนธรรม 

ความขัดแยงในโลกปจจุบันสามารถลุกลามและเชื่อมโยงถึงกันไดอยางรวดเร็ว  ดวยกลไกของ
โลกาภิวัตน  ปญหาความรุนแรง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เกิดจากปจจัยสะสมหลายรอยปความซับซอน
ของประวัติศาสตรในพ้ืนที่มีความเชื่อมโยงกับความขัดแยงทางศาสนาและการเมืองมาเปนระยะเวลาอัน
ยาวนาน คนไทยจะตองตระหนักวาประเทศไทยประกอบดวยชนหลากเผาพันธุ หลากภาษาทองถิ่น หลาก
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ศาสนา หลากวัฒนธรรมและหลากความเชื่อ การอยูรวมกันในสังคมพหุลักษณ พหุวัฒนธรรม  คนในประเทศ
ตองมี ความ เข าใจความแตกต าง ยอมรับความแตกต าง  โดยไมแตกแยก  จัดการความ ขัดแย ง 
โดยสันติวิธี ดังนั้น อุดมศึกษาจึงตองมีบทบาทในการสรางองคความรู ความเขาใจ สําหรับสังคมไทยโดยรวม
และใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  สงเสริมการสรางประสบการณ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี สงเสริม
สันติศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับดวยการถอดบทเรียนจากตนแบบชุมชนในประเทศและเรียนรูจากประเทศที่
มีประสบการณ (กลยุทธ 1.2, 3.1 และ 4.2)  

การขาดโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบกับครูผูสอน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานออนแอทางวิชาการ  อุดมศึกษาจึงตองมีแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาอุดมศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  ซึ่งเปนแผนอุดมศึกษาระยะยาวที่มุงเนนการพัฒนาเยาวชน
และนักศึกษา  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
พ้ื น ท่ี   ก า ร ส ร า ง ค ว า ม เข ม แ ข็ ง ให ม า ก ขึ้ น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาและการพัฒนาการศึกษาสูอาเซียน 
แนวทางหลักเปนการใชปญญา ใหเขาใจ เขาถึง ยอมรับ
และเห็นคุณคาของสังคมพหุลักษณพหุวัฒนธรรม  การสรางโอกาส  ในการ
ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การสรางโอกาสในการประกอบอาชีพที่
กวางขวาง สงเสริมการมีโลกทัศนที่หลากหลาย ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงมี
บทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือลดปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งจะนําไปสูสันติสุขในพ้ืนที่ตอไปใน
ระยะยาว (กลยุทธ 1.5, 3.2, 4.1 และ 4.4) 

 

ความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21 

  ในชวงศตวรรษที่ 21 การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการเพ่ือการเตรียม
ตัวเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือความม่ันคงในระบบสังคมและเศรษฐกิจที่มีพลังอันเขมแข็งโดย เฉพาะ
เทคโนโลยีและโลกาภิวัตน จะเปนพลังขับเคลื่อนตอความเปล่ียนแปลงที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาผูเชี่ยวชาญ 
หรือมืออาชีพดานการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีสิ่งที่ทาทายอยางตอเนื่องตอความมีคุณคาตอผูคนที่
อยูรวมกันในสังคมและโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานดานการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  “การพัฒนา
องคการสูองคการแหงการเรียนรู”  เพ่ือจะชนะในการแขงขันซึ่งประกอบดวย 2  แนวทาง  คือ  การปรับปรุง
อยางตอเนื่อง  (Continuous  Improvement)  และการปรับเปล่ียนสูองคกรอัจฉริยะหรือองคการแหงการ
เรียนรู  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่  21  จึงเปนการพัฒนาแบบบูรณาการ   (Integration  

Development)   
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ดังนั้นจึงตองเตรียมตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรูเทาทันและสามารถปรับเปล่ียน
กระบวนทัศนของท้ังสังคม  (Paradigm Shift หรือ Mindset Change)   สังคมไทยจึงจะอยูรอดไดจากสภาพ
บีบคั้นจากสภาพแวดลอมรอบดาน   โดยเฉพาะสภาพบีบคั้นจากกระแสโลกาภิวัฒนนั่นเอง  (ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2 และ กลยุทธ 6.2) 

 ปญหา ความทาทายของการพัฒนาพื้นที่ภาคใตตอนลาง  
  กลุมภาคใตตอนลาง มีบทบาทเปนแหลงอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ไมยางพารา และ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลท่ีสําคัญของภาคใตมีแหลงทองเที่ยวเมืองชายแดนรองรับนักทองเที่ยวจาก
ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร มีแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร รวมทั้งมีแหลงทองเที่ยวทาง
ทะเลและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีชื่อเสียง มีวัฒนธรรมสังคมท่ีเชื่อมโยงกับประเทศมุสลิม มีโครงสราง
พ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสูตางประเทศทั้งทาเทียบเรือน้ําลึกสงขลา สนามบินนานาชาติหาดใหญ ถนน รถไฟ รวมทั้ง
ดานพรมแดนที่เปนชองทางการคา การทองเที่ยว และการคมนาคมขนสงกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร 
อินโดนีเซีย โดยมีสงขลาเปนศูนยกลางทางธุรกิจ บริการ การคมนาคมขนสง และมีสถาบันการศึกษาที่เปน
ศูนยกลางการศึกษาของภาคใต  
    

          อยางไรก็ตามยังมีประเด็นปญหาความตองการในพ้ืนที่ ในดานเศรษฐกิจ เชน ประชาชนขาด
ความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ขาดการเชื่อมโยงดานโลจิสติกส (Logistic) ในกลุม
อาเซียน  ขาดการวิจัยและพัฒนา  ขาดความรูความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  
ขาดตลาดรองรับผลผลิต ดานสังคมและคุณภาพชีวิต เชน ดานสาธารณสุข/สุขภาวะของประชาชน  ประชาชน
ขาดความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ การควบคุมโรคติดตอ เด็กขาดสารอาหาร การศึกษาคุณภาพต่ํากวาเกณฑ
เยาวชนขาดการศึกษา ขาดส่ือการเรียนรู ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผลกระทบจากการปลอย
ของเสียของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม เชน สารเคมี เขมาควัน ของเสียจากโรงงาน และปญหาความไม
สงบ  โดยเฉพาะใน พ้ืนที่ จั งหวัดปตตานี  ยะลา  และ
นราธิวาส ซึ่งสงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการ
พัฒนาโดยรวม ดังนั้นจําเปนตองมีแนวทางในการพัฒนา
เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน การสงเสริมสนับสนุนดานสุข
ภาวะ สาธารณสุข การพัฒนาทางดานการศึกษา รวมถึง
การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 1 และกลยุทธ 1.3 , 1.5 , 4.1 , 5.1 และ 5.4) 

 

         ซึ่งทิศทางการพัฒนาที่ทาทาย ภายใตกรอบการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ป (พ.ศ. 2558 – 2567) นี้ มหาวิทยาลัยไดจัดทําขึ้นมาบนพ้ืนฐานของขอมูล 2 สวน
คือ 1) ขอมูลจากอดีตและปจจุบัน และ 2) ขอมูลการคาดการณจากท่ีมีแนวโนมจะเกิดขึ้นในอนาคต  



30

(บนพ้ืนฐานของความจริงในปจจุบัน) ดังนั้น หากในอนาคตมีสถานการณที่ไมแนนอนและอาจทําใหไมตรงตาม
แผนที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว มหาวิทยาลัยก็พรอมที่จะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ และ ปรับเปลี่ยน
โครงสราง เพื่อรองรับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น อาจมีการปรับโครงสรางและบทบาทหนาที่ของหนวยงานโดยการ
ยุบ/รวมหนวยงาน และปรับบทบาทของบุคลากร เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลอง และสามารถใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทท่ี 3  
การประเมินศกัยภาพของมหาวิทยาลัยและการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

............................................................................ 
  

  เพ่ือใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก จึงจําเปนจะตองมีการ
วิเคราะหประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยและการวิเคราะหประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ดังนี้ 
 

ดานผลิตบัณฑิต  
จุดแข็ง (Strengths) 

S1       ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั้งวิทยาเขตสงขลา และพัทลุง เอ้ือตอการเปนศูนยกลางในการสราง
เครือขายทางวิชาการทั้งในมิติระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ อาเซียนตอน
ใต  ซึ่งสามารถเปนฐานในการที่จะสรางบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการรองรับในสังคม
พ้ืนที่ และสังคมอาเซียน (กลยุทธ 1.2 และ 5.4) 

S2       มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนสถาบันการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับมาอยางตอเน่ืองยาวนาน ศิษยเกามีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับจากสังคม   

สามารถสนับสนุนการผลิตบัณฑิต และเชื่อมโยงความรวมมือไปสูการพัฒนาและสรางสรรค
สังคมในพ้ืนที่ภาคใต อีกทั้งบุคลากรมีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับจากสังคม ทําใหสามารถ
ประสานความรวมมือกับองคกรและหนวยงานตาง ๆ ในการผลิตบัณฑิต และรวมกัน
ขับเคล่ือนการพัฒนาและแกไขปญหาสังคม (กลยุทธ 1.3 และ 1.4) 

S3       กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิบัติการท่ีใชชุมชนเปนฐานในการเรียนรู บัณฑิตมีความ
โดดเดนผสมผสานทางดานวิชาการและทักษะเชิงปฏิบัติการ  ทําใหเกิดความรู มีความ
ตระหนักในการเปนสวนหนึ่งของการรับใชสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ภาคใตตอนลาง 
(กลยุทธ 1.5) 

S4       มีหลักสูตรการผลิตบัณฑิตรวมกับหลาย ๆ หนวยงาน ทําใหมหาวิทยาลัย คณาจารย ระบบ 
การเรียนการสอนไดพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงท้ังทางสังคม และในเชิงธุรกิจอยางตอเนื่อง 
และไดรับการยอมรับในประเทศ และระหวางประเทศ เชน รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร
ในการเตรียมการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร การรวมผลิตและพัฒนาบุคลากรครูใหกับ  
คุรุสภา การรวมผลิตบุคลากรใหกับพ้ืนที่จั งหวัดชายแดนภาคใต(ยะลา ปตตานี และ
นราธิวาส )  การรวมมือกับองคกรเอกชนขนาดใหญเพ่ือผลิตบัณฑิตปอนใหกับองคกรภาค
ธุรกิจ และการรับใชสังคมในภาพกวาง และมีหลักสูตรการเรียนรวมกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ (มหาวิทยาลัยกวางสี) เปนตน (กลยุทธ 1.1) 
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จุดออน (Weaknesses) 

W1   กระบวนการในการบริหารจัดการหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการผลิต
บัณฑิตคุณภาพยังไมมีจุดเดน ยังไมทันสมัยที่กาวนําการเปลี่ยนแปลงในยุคการแขงขันกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ และหลักสูตรยังไมสามารถดึงดูดผูเรียน โดยเฉพาะ
ดานบัณฑติศึกษา ซึ่งมีแนวโนมลดลง 

W2   นิสิตบางสวนขาดความกระตือรือรน ตระหนัก และมุงมั่นในการสื่อสารและการใชทักษะ
สากล ทําใหเกิดการปดก้ันโลกทัศน ชีวทัศน และการเขาถึงองคความรูในภาพกวางมี
ขอจํากัด ซึ่ งส งผลตอการพัฒนาความเปนเลิศดานวิชาการและการปรับตัวสูการ
เปลี่ยนแปลงอยางเทาทันในยุคการแขงขัน  และการปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง      
(กลยุทธ 4.1 และ 5.1) 

W3   ขาดการผสมผสานคานิยมรวมของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ระหวางสองวิทยาเขต  
จึงสงผลตอการกําหนดเปาหมาย อัตลักษณ และมาตรฐานการผลิตบัณฑิต ที่มีความ
แตกตาง หลากหลาย ขาดความผูกพันเปนหนึ่งเดียว 

W4      มหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา ยังไมเปดตัวเองสูสังคมนานาชาติ ปจจุบันมีหลักสู ตร  
นานาชาติเพียงหลักสูตรเดียว และมีขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
ประมาณ 12 แหง และมีเพียง 6 แหง ที่มีกิจกรรมความรวมมือกันอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
อาจารย บุคลากรและนิสิตยังขาดสมรรถนะดานภาษา ยังไมมีระบบทดสอบวัดระดับ
ความสามารถ ทางภาษาที่เปนมาตรฐาน ทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถพัฒนาเปน 

  มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมในระดับนานาชาติ (กลยุทธ 3.4 , 4.2  และ 5.2) 
W5      ขาดคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ และไดรับการยอมรับในระดับสากลท่ีจะสามารถดึงดูด

ผูเรียนในระดับพ้ืนที่ และนานาชาติ โดยเฉพาะผูเรียนกลุมบัณฑิตศึกษา และ        
            การสนองตอบตอการแขงขันทางการศึกษา  (กลยุทธ 1.6 และ 3.4)   
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W6     มหาวิทยาลัยยังขาดส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนและเอ้ือตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
          ของนิสิต  เชน สถานที่ออกกําลังกายทั้งในรมและกลางแจง ศูนยอาหาร สถานพยาบาล

พ้ืนฐาน และอาคารกิจกรรมนิสิต ซึ่งไมเอ้ือตอการเปนองคกรแหงความสุข (กลยุทธ 3.1) 
โอกาส (Opportunities) 

O1   บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการบูรณาการพัฒนาทาง
การศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย รวมกับประเทศในโลกมุสลิม (กลยุทธ 1.2) 

O2   นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศสนับสนุนในเร่ืองการปฏิรูปการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ/นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยยึด Area Based ให
ความสําคัญกับการพัฒนา และสรางคุณคาแกชุมชนทําใหมหาวิทยาลัยสามารถขยาย
ชองทางและโอกาสทางการศึกษา เพ่ือสนองตอนโยบายของรัฐ และทําใหมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยของปวงชน (Mass University) และเนนการผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตร 
และวิชาชีพมากยิ่งข้ึน (กลยุทธ 1.5) 

O3   จากปญหาวิกฤตการณชายแดนภาคใต ทําใหรัฐบาลเห็นความสําคัญและสนับสนุน
งบประมาณและสรางความรวมมือในการสรางหลักสูตรการผลิตบัณฑิต การบูรณาการการ
วิจัย และการบริการวิชาการ ไดอยางมีคุณภาพ เพ่ือการแกไขปญหา และการเสริมสราง
สันติสุขชายแดนภาคใต เชน หลักสูตรประกาศนียบัตร เสริมสรางสันติสุขชายแดนใต การ
ใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สําหรับนิสิตและบุคลากร ทั้ง
ในและตางประเทศ เปนตน (กลยุทธ 1.1 และ 1.5) 

O4   การเปดประชาคมอาเซียนทําใหมีตัวเลือกของนิสิตที่จะเขามาสูกระบวนการจัดการศึกษา
เปดกวางมากขึ้นทั้งดานการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรปริญญา และการศึกษาตอเนื่อง      
(กลยุทธ 1.1 และ 1.2) 

O5   ความกาวหนาทางดานวิทยาการการจัดการศึกษา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถนํามาใชเพ่ือการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการจัดการ
สื่อสารในภาพกวางทั้งในและตางประเทศ  (กลยุทธ 1.1 , 1.3 และ 1.4) 

O6   มีเครือขายการผลิตและพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในระดับ
นานาชาติ เปนโอกาสในการพัฒนาการเรียนการสอน และคณาจารยของมหาวิทยาลัย    
(กลยุทธ 1.1 , 1.3 และ 1.4) 

ภัยคุกคาม (Threats) 

T1   สถานการณความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลใหเกิดภาพลักษณความไมปลอดภัย
ในการมาศึกษาตอในพ้ืนที่จากกลุมเปาหมายนิสิตในพ้ืนที่ อ่ืนๆ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ และสงผลใหนิสิตไมมีความหลากหลาย ไมกอใหเกิดการเรียนรูเชิงพหุวัฒนธรรม 
(Multi - cultural Learning) 
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T2   มีการแขงขันทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําใหเกิดธุรกิจ
ทางการศึกษา และคานิยมเขาศึกษาตอในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกวา สงผลใหมีผูเขา
ศึกษาจํานวนนอย รวมถึงคุณภาพผูเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณลดต่ําลง ทําใหการ
จัดการเรียนการสอน ยากข้ึนกวาเดิม ซึ่งเปนอุปสรรคตอความเปนเลิศทางดานวิชาการ 

T3   กลุมเปาหมายวัยเรียนในพื้นที่มีแนวโนมลดลง ทัศนคติของผูปกครอง สังคม ในการสงบุตร
หลานไปรับการศึกษาในเมืองหลวง ในมหาวิทยาลัยใหญๆ ทําใหสูญเสียกลุมเปาหมาย
ผูเรียนคุณภาพ 

ดานวิจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 

  S1       มีแหลงงบประมาณเพียงพอสําหรับสนับสนุนงานวิจัย สามารถผลักดันใหเกิดนักวิจัยรุนใหม
ที่สรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแกไขปญหาและพัฒนาสังคมภาคใต และมีผลงาน
การวิจัย นวัตกรรม  งานสรางสรรคเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ ที่ไดรับการยอมรับในประเทศ 
และนานาชาติ (กลยุทธ 5.4) 

  S2      มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับฯ สามารถกําหนดระเบียบขอบังคับ ประกาศ  ที่
สนับสนุนงานวิจัยอยางเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยตอบสนอง
ความตองการและชี้นําการพัฒนาในพ้ืนที่ภาคใต ประเทศ และประชาคมอาเซียน  (กลยุทธ 
3.2 และ 3.3) 

จุดออน (Weaknesses) 

W7     ขาดนักวิจัยคุณภาพระดับชาติ นานาชาติ ขาดการบริหารสมรรถนะนักวิจัยอยางเปนระบบ 

            ทําใหผลงานวิจัยทีน่ําไปสูการสรางมูลคาเพ่ิมจํานวนนอย ไมมีผลงานโดดเดนในการชี้นําการ  
            พัฒนาในพ้ืนที่ ประเทศ และระดับประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนปญหาหลักของการสรางองค 
            ความรูและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมของการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

  W8     การเชื่อมโยงองคความรูจากการวิจัยเพื่อบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนและการบริการ 
            วิชาการยังมีนอย ไมมีการนําองคความรูจากการทําวิจัยไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่ 

พึงประสงคและการถายทอดความรูสูชุมชน ทําใหไมตอบสนองความตองการดานกําลังคนที่
มีบทบาทในการชี้นําการพัฒนาในพ้ืนที่ภาคใต ประเทศ และประชาคมอาเซียน (กลยุทธ 
6.2 และ 6.4) 

  W9      การเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติยังมีนอย สงผลใหภาพลักษณของ   
มหาวิทยาลัยทางดานการวิจัยไมมีความโดดเดน และขาดความชัดเจนดานบทบาททาง
วิชาการตอสังคม เปนอุปสรรคในการสรางความเปนเลิศดานการวิจัย (กลยุทธ 6.4) 
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โอกาส (Opportunities) 

  O7      มีแหลงภูมิปญญาและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายสามารถพัฒนางานการวิจัย นวัตกรรมจาก
พ้ืนฐานทางภูมิสังคม ภูมิปญญาและวัฒนธรรมที่สามารถตอยอดการเรียนรูทางดานภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมภาคใตเพ่ือการตอบสนองความตองการ และชี้นําการพัฒนาในพ้ืนที่
ภาคใต ประเทศ และประชาคมอาเซียน (กลยุทธ 3.1 และ 3.2) 

  O8      มีเครือขายการวิจัยในรูปแบบองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ทั้งภายใน และตางประเทศ
ที่สามารถพัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมบนพ้ืนฐานภูมิปญญาและ
วัฒนธรรม ตอบสนองความตองการและชี้นําการพัฒนาในพ้ืนที่ภาคใต ประเทศ และ
ประชาคมอาเซียน  (กลยุทธ 3.1 และ 3.4) 

O9      นโยบายและมาตรฐานระดับอุดมศึกษากําหนดใหสถาบันการศึกษามีการจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการซึ่งสามารถนํามากําหนดเปนฐานการ
วางแผนการดําเนินงานในภาคปฏิบัติไดสอดคลองกับนโยบายของชาติ (กลยุทธ 3.3) 

O10    การเปดเสรีอาเซียนทําใหมีความสะดวกและความคลองตัวในการสรางเครือขายดานการ
วิจัยบูรณาการการวิจัยรวมกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ สูการแกปญหา
และพัฒนา สังคมภาคใต  (กลยุทธ 3.3) 

O11    รัฐบาล หนวยงานในสวนกลาง สนับสนุนงบประมาณจํานวนมากในการวิจัยเพ่ือแกปญหา
ความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต สามารถผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความ
ตองการและการชี้นําการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต  (กลยุทธ 3.1) 

ภัยคุกคาม (Threats) 

T4       ปญหาความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเกิดความไมปลอดภัยในทําวิจัย 
สงผลใหจํานวนงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการและชี้นําการพัฒนาในพ้ืนที่ภาคใต 
ประเทศมีนอย  

T5       นโยบายทางการเมือง มีการเปล่ียนแปลงทางการพัฒนาในพ้ืนที่บอยคร้ัง ทําใหทิศทางและการ 
สนับสนุนงบประมาณวิจัย การพัฒนาในสังคม ชุมชนในพ้ืนที่ไมแนนอน สงผลใหงานการ
บริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากรในพื้นท่ีเพ่ือแกปญหาและพัฒนาสังคมภาคใตไมยั่งยืน 

 

ดานบริการวิชาการ 
จุดแข็ง (Strengths) 

S1   สภามหาวิทยาลัยกําหนดเปนนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยในการจัดบริการวิชาการ 
โดยเฉพาะในชุมชน และคณะผูบริหารใหความสําคัญในการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตรอยาง
จริงจัง (กลยุทธ 2.4 , 4.3 , 4.4 และ 5.5) 

S2   มีบุคลากร และองคความรูทางดานการศึกษาท่ีโดดเดนในระดับภาคใต  ที่สามารถพัฒนา
เปนองคกรที่ใหบริการวิชาการ สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสรร
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สรางคุณคาและมูลคาเพ่ิม และรองรับความตองการท้ังในระดับภูมิภาค ประเทศและ
อาเซียน (กลยุทธ 2.1 , 2.4 , 4.3 , 4.4 และ 5.5) 

S3   มีศูนยบริการวิชาการที่กรุงเทพฯ ที่มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะในดานรัฐประศาสนศาสตร กฎหมาย บริหารธุรกิจ ซึ่งสามารถสนองตอบ
ตอการพัฒนาสังคมและการสรางคาทางวิชาการแกบุคลากร โดยเฉพาะภาครัฐ (กลยุทธ 
2.1 , 4.3 และ 5.3) 

S4  มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่สามารถจัดบริการทางวิชาการใหกับชุมชนใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคใต และไดรับการยอมรับจากสังคมในพ้ืนที่ (กลยุทธ 2.1 , 4.3 , 4.4 และ 
5.5) 

จุดออน (Weaknesses) 

  W10    มหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดนโยบาย เปาหมาย จุดยืนที่ชัดเจนในการเสริมสรางรายไดจาก
การบริการวิชาการ และยังขาดระบบการจัดการรายไดทั้งจากการบริการวิชาการในนาม
มหาวิทยาลัย สวนงาน หรือคณาจารย รูปแบบ กลไกในการบริการวิชาการที่มียังไมสามารถ
แขงขันไดกับตลาดภายนอกที่รุกเขามาทั้งจากมิติภายในประเทศ และนานาชาติ  ขาดการ
สื่อสารภาพลักษณ และการบริหารการตลาดเชิงวิชาการ ยังมีลักษณะการต้ังรับ ยังเขาไมถึง
กลุมเปาหมายที่สามารถสรางความไดเปรียบและโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกใชบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย (กลยุทธ 2.2 , 2.3 , 2.5 และ 6.4) 

  W11    ขาดระบบการบริหารการบริการวิชาการ ที่มีคุณคา มูลคาที่สามารถสรางแรงดึงดูดใจในการ
บริการวิชาการที่สามารถสรางการเปล่ียนแปลงตอชุมชน จนเปนที่ยอมรับจากชุมชน  (กล
ยุทธ 2.2 และ 2.3) 

  W12    ทัศนคติการบริการวิชาการมุงสนองตอบตอตัวบงชี้ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ยัง ไมสามารถช้ีนําการพัฒนาใหกับชุมชนได 

โอกาส (Opportunities) 

O12    แนวโนมความตองการในการดูแลสุขภาพ ปญหาทางดานสุขภาวะของสังคมมีมากขึ้น และ
การมีกลุมเปาหมายประชาชนผูสูงอายุที่มีมากขึ้น ทําใหเกิดโอกาสในการพัฒนาการศึกษา
ทางดานสุขภาพ และการจัดบริการวิชาการเพ่ือการดูแลผูสูงอายุมากข้ึน (กลยุทธ 2.1) 

O13    มีพันธมิตรและเครือขายในทองถิ่นใตที่มีองคความรู ที่เขมแข็ง  มีสวนรวมในการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย (โครงการพระราชดําริฯ+ศอบต.+ตชด.+อบต.+เทศบาล ) ซึ่ง
สามารถ  บูรณาการความรวมมือในการสรางสรรควิชาการใหตอบสนองตอความตองการ
ของชุมชนทองถ่ินและประเทศได (กลยุทธ 2.1 , 2.2 , 2.3 และ 2.5) 

O14    องคความรูทางดานศิลปะภูมิปญญาและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นภาคใต 
สามารถสรรสรางมูลคา คุณคาเพ่ิมแกชุมชนไดอยางตอเนื่อง สามารถสรางงาน สรางอาชีพ
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ใหแกพ้ืนที่ ประเทศชาติ  เปนนวัตกรรมระดับนานาชาติ ที่สามารถตอยอดในการบริการ
วิชาการ ทั้งในระดับทองถ่ินภาคใต ประเทศไทยและอาเซียน (กลยุทธ 4.3 , 4.4 และ 5.5) 

O15     การเติบโตทางดานเศรษฐกิจและการพัฒนาในพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง IMTGT ทําใหมีความ 
จําเปนในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการแขงขัน  และการเปด
ประตูสูอาเซียน AEC และไปสูประชาคมโลก ซึ่งเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยในการรวมมือ
กับสถานประกอบการเพ่ือการผลิตและพัฒนาบุคลากร (กลยุทธ 2.1 , 4.3 และ 5.3) 

O16     ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทําใหการบริการวิชาการ มีความสะดวก 
รวดเร็ว เขาถึงผูรับบริการไดดียิ่งขึ้น สงเสริมใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดบริการวิชาการได
อยางกวางขวาง รองรับความตองการทั้งระดับภูมิภาค ประเทศ และในระดับนานาชาติ (กล
ยุทธ 2.1 , 2.2 , 4.3 และ 5.3) 

O17     นโยบายการกระจายอํานาจ และการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทมากข้ึนในการ
จัดการศึกษาทําใหมีความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษามารองรับความ
ตองการในพ้ืนท่ี (กลยุทธ 2.1 , 2.5 และ 5.3) 

ภัยคุกคาม (Threats) 

T6       คูแขงในระดับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ใหบริการวิชาการมี
จํานวนมากข้ึน ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัยจะตองปรับกลยุทธในการจัดบริการวิชาการใหมีคุณคา
และมูลคาเพ่ิมสอดรับกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ (กลยุทธ 2.4) 

T7       ความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศกระทบตอชองทางการใหบริการ  
วิชาการ ทําใหตองลงทุนในการปรับปรุงรูปแบบสารสนเทศในการใหบริการวิชาการให
ทันสมัยอยูตลอดเวลา 

T8       สภาวะความไมมั่นคงปลอดภัยของสามจังหวัดชายแดนใต กระทบตอการเลือกตัดสินใจใช
บริการวิชาการของกลุมเปาหมาย จึงตองเลือกกําหนดระยะเวลาสถานที่ที่เหมาะสมในการ
ใหบริการวิชาการท่ีสามารถเอ้ือใหเกิดประโยชนตอผูรับบริการ   

 

ดานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง (Strengths) 

S5   สถาบันทักษิณคดีศึกษามีผลงานการสรรคสรางดานศิลปวัฒนธรรมภาคใตที่โดดเดน และ
เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ  เปนแหลงเรียนรูแหลงศึกษาดูงานและเปนที่พ่ึงพิงทาง
วิชาการ ดานวัฒนธรรมและกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน และสังคม มี
บุคลากรที่มี ความรูความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีนักวัฒนธรรมศึกษา ศิลปน โนราห 
ที่ไดรับการยกยอง  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รางวัล เชิดชูเกียรติ ดานศิลปวัฒนธรรม 
เปนศิลปนแหงชาติ   ซึ่งสามารถตอยอดสูการเปนศูนยกลางของการผลิตและพัฒนา
กําลังคนดานศิลปวัฒนธรรมภาคใตและอาเซียนใต  (กลยุทธ 4.4 และ 5.5)                 
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S6   มหาวิทยาลัยเปนแหลงรวบรวมเร่ืองราวทางประวัติศาสตร ขอมู ล อารยธรรม ตนทุน
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต ในเร่ืองของศิลปวัตถุ องคความรู งานวิจัยพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรม ขอมูลแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรม โดยเปนแหลง
รวบรวมอางอิงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม ที่โดดเดนและมีคุณคาโดยมีการตอยอดของ
ภาคใตและอาเซียนตอนใต  ซึ่งสามารถเอ้ือตอการดําเนินงานเปนแหลงวิจัยและพัฒนา 
และแหลงอางอิงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมของภาคใตและอาเซียนตอนใต  (กลยุทธ 4.4 
และ 5.5) 

จุดออน (Weaknesses) 

W13    ขาดระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสื่อสารที่ทันสมัย และการ
เผยแพรไมมีประสิทธิภาพ และไมตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย และขาดการ
เชื่อมโยงกับเครือขายระบบการจัดการขอมูลศิลปวัฒนธรรมท่ีดี ทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศ 

W14    ขาดแคลนบุคลากรผูมีความรูในการบริหารจัดการเชิงวัฒนธรรม ที่สามารถสรางสรรค
คุณคาและมูลคาเพ่ิมทั้งตอมหาวิทยาลัยและสังคม และขาดระบบการผลักดันที่ดี การใช
ขอมูล และ ตนทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยูยังไมคุมคา และการขับเคลื่อนไมทันเวลา 

โอกาส (Opportunities) 

O18    การรวมกันของประชาคมอาเซียนในเสาหลักสามดาน โดยเฉพาะสังคมและวัฒนธรรม มีการ 
            กําหนดกฎบัตรอาเซียน ซึ่งทํารวมกันระหวางประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแหง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต (กลยุทธ 4.2 , 4.4 , 5.2 และ 5.5) 
O19    เปนแหลงที่ตั้งอยูรอบลุมทะเลสาบสงขลา มีภูมิทัศนวัฒนธรรม ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มี 

            ความหลากหลาย มีคุณคาเปนตนทุนใหเกิดการเรียนรู เกิดกิจกรรมและการสงเสริมสืบสาน 
การบูรณาการในการตอยอดองคความรู (กลยุทธ 4.1 และ 5.1) 

O20    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม สนับสนุนและสงเสริมดาน 

            ศิลปวัฒนธรรม สุนทรียภาพ และการเผยแพร สูสังคม สาธารณะ เพ่ือสรางคุณคาและ
พัฒนาคนสรางสังคมใหเกิดสันติสุข  (กลยุทธ 4.2 และ 5.2)      

O21    มีหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนในการทําวิจัยเชิงวัฒนธรรม และมีเครือขาย  
            ความรวมมือที่ดีกับหนวยงานภายนอก ทั้งในระดับชาติและอาเซียนใต และมีการบูรณาการ

การทํางานระหวางหนวยงานภายในอยางเขมแข็ง ไดแก อบจ. อบต. มหาวิทยาลัย 
หนวยงานระดับกระทรวง กรม องคกรอิสระ มูลนิธิ ในประเทศและตางประเทศ สามารถ
เอ้ือตอการดําเนินงานและการพัฒนาไปสูเปาหมายเปนศูนยกลางของการผลิตและพัฒนา
กําลังคนดานศิลปวัฒนธรรมภาคใตและอาเซียนใต (กลยุทธ 4.1 , 4.2 , 5.1 และ 5.2) 
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ภัยคุกคาม (Threats) 

T9       มีการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็วทําให
กลุมเปาหมายมีทางเลือกที่หลากหลายขึ้นในการเขาถึงแหลงเรียนรู แหลงศึกษา ทั้งในและ
ระหวางประเทศ 

T10     ทัศนคติทางสังคมในการจรรโลงไวซึ่งศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณี อยางซึมซับในวิถี 
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งเราภายนอก การบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม การสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตอ
สังคมที่ไมจริงจังตอเนื่อง และกระแสวัฒนธรรมตางชาติมีอิทธิพลสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ของคนในชาติ 
 

ดานพัฒนาองคกร 
จุดแข็ง (Strengths) 

S13     มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากกวา      
รอยละ 60 ซึ่งมีสวนสําคัญในการทําใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงรวบรวมบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กลยุทธ 6.3) 

S14     วิทยาเขตสงขลา มีพ้ืนที่ที่เปนพ้ืนที่ทางธุรกิจที่สามารถใชประโยชนเพ่ือการหารายไดจาก  
ทรัพยสิน สวนวิทยาเขตพัทลุง มีพ้ืนที่ที่สามารถใชประโยชนจากการพัฒนาทางการเกษตร  
หรือการบริการอ่ืน ๆ ทางวิชาการ ซึ่งมีสวนสําคัญที่จะทําใหมหาวิทยาลัยมีความมั่นคง
ทางการเงินการคลัง อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีรายไดจากการสรางความรวมมือกับองคกร
ภาครัฐขนาดใหญ เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ องคกรปกครองสวนทองถิ่น   



41

            กระทรวงกลาโหม และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีการเปดหลักสูตร
จํานวน 4 หลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนการจัดการศึกษาหลักสูตร
ตอเนื่อง โดยมุงเนนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางรายได
ใหกับมหาวิทยาลัย (กลยุทธ 6.1) 

S15     มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวยผูที่มีความรูความสามารถ และมี
ประสบการณดานการแพทย วิศวกรรมศาสตร กฎหมาย การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และผูที่
มีประสบการณดานการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่ดํารงตําแหนงอธิการบดีและอดีต
อธิการบดี รวมท้ังมีผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ ซึ่งจะชวยในการกําหนดนโยบายหรือทิศทางการ
พัฒนารวมทั้งการกํากับมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive 

University) (กลยุทธ 6.3) 
S16     มหาวิทยาลัยทักษิณเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2551     

มีระบบบริหารจัดการที่เปนอิสระ คลองตัวภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย    
โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลแบบเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) ซึ่งจะทํา
ใหมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทางการเงินไดอยางคลองตัว 

จุดออน (Weaknesses) 

W15    มหาวิทยาลัยยังไมมีวัฒนธรรมและคานิยมรวมที่เขมแข็ง ขาดความโดดเดนหรือสมรรถนะ
หลัก   ขาดนักบริหารองคกรมืออาชีพ ระบบและกลไกในการสื่อสารภายใน และการส่ือสาร
องคกรสูสาธารณะยงัไมมีประสิทธิภาพ   

W16    ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ ICT และการประยุกตใช Application ยังไมรองรับ
กับการเปน e-University เชน ระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศดานการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และระบบ MIS ซึ่งมีสวนสําคัญที่ทําใหองคกร
ไมทันสมัย และไมทันตอการเปลี่ยนแปลง บุคลากรบางสวนไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปในองคกร เชน ดานการประยุกตใช ICT  การเรียนการสอน
แบบ lecture based วัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรยังยึดติดแบบระบบราชการ สงผล
ตอการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ   

W17    มหาวิทยาลัยขาดความสามารถในการแขงขันกับมหาวิทยาลัยในกลุมเดียวกัน ปจจุบัน    
อยูในอันดับทายๆ และไมติด 1 ใน 500 ของอาเซียน สงผลใหมหาวิทยาลัยขาดการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ 

โอกาส (Opportunities) 

O22     นโยบายภาครัฐดานการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในการศึกษา การวิจัย 
และการบริการวิชาการ ในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งในดานการฝกอบรม
เพ่ือการพัฒนาตนเอง ทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ทุนการวิจัย ซึ่งจะเอ้ือตอการ
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เสริมสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคลากรในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือการรับ
ใชสังคม (กลยุทธ 4.1 และ 5.1) 

O23     มหาวิทยาลัยอยูในพ้ืนที่ศูนยกลางการคมนาคมและโลจิสติกสทั้ งทางบก ทางราง ทางน้ํา 
ทางอากาศ เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุมประเทศอาเซียนตอนใต และการเปนพ้ืนที่ที่มี
จุดเชื่อมโยงจากฝงอาวไทย อันดามัน และอาเซียนตอนใต ทําใหสามารถจัดบริการทาง
วิชาการ ที่สรางรายไดแกมหาวิทยาลัย (กลยุทธ 6.1) 

O24    การเปนพ้ืนที่ติดตอกับประเทศเพ่ือนบานในอาเซียนใตและการเชื่อมตอไปยังโลกมุสลิม  
เปนโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู การบริการวิชาการ การวิจัย ระหวางกัน ซึ่งจะเปน
โอกาสในการยกระดับการเปนมหาวทิยาลัยในระดับนานาชาติ (กลยุทธ 6.1) 

O25    นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศใหความสําคัญตอการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 
มีการประเมิน มีตัวบงชี้ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมีแนวปฏิบัติที่ดีดาน
การบริหารจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถนํามาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย (กลยุทธ 6.2 , 6.3 และ 6.4) 

O26    ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและโซเซี่ยลมีเดีย  ชวยใหการสื่อสารองคกรทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กลยุทธ 6.4) 

ภัยคุกคาม (Threats) 

  T11     สัดสวนของประชากรในวัยเรียนของประเทศลดลง ทําใหการรับนิสิตไมเปนไปตามแผน 
สงผลกระทบตอรายไดของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา เหตุการณความไมสงบในพื้นที่
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลกระทบตอจํานวนและความหลากหลายของการรับนิสิต 
รวมทั้งการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ (กลยุทธ 5.4) 

T12     มีสถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศมาเปดในพ้ืนที่ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยทําใหเกิด
การแขงขันสูง สงผลตอการสรรหาและการรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งสงผลใหการรับนิสิตไมเปนไปตามแผนสงผลกระทบตอรายไดของมหาวิทยาลัยใน 
การจัดการศึกษา  

 

ทั้งนี้สามารถนําผลการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยและสภาพแวดลอมภายนอกมา 
กําหนดทิศทางการพัฒนาโดยการใช TOW’S Matrix ไดดังนี ้
1. ทิศทางเชิงรุก (การประสานจุดแข็งกับโอกาส) มีดังนี้ 

1)  ผลิตบัณฑิตคุณภาพ มีทักษะสากล สมบูรณในอัตลักษณ  รองรับความตองการของสังคม  
ผูใชบัณฑิตทั่วไป เฉพาะกลุมพ้ืนที่ในชุมชนภาคใต และอาเซียนตอนใต และการสรางความเปนเลิศในการผลิต
บัณฑิตทางภาษาและวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการเกษตร รองรับความตองการในพ้ืนที่ และการเปดประชาคม
อาเซียนผานกลไกความรวมมือกับเครือขายในพ้ืนที่ ประเทศ และระหวางประเทศ (S2 , S4 , O3 , O4 , O5 ,  

O6) 
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2)  สรางสภาพแวดลอมใหเปนมหาวิทยาลัยสากล นาอยู และเปนมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรม 
รองรับการจัดการศึกษากลุมเปาหมายในพ้ืนที่ และเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนตอนใต (S1 , O1 , O4)                

3) พัฒนาหลักสูตร สรางมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีใชชุมชนเปนฐานมุงผลิตบัณฑิตรับใช  
ชุมชน กาวทันโลก และการใหความสําคัญกับการสรางความพรอมในการเปดหลักสูตรแพทยศาสตรรองรับ
ความตองการในพ้ืนท่ี    (S2 , S3 , O2 , O3 , O5 , O6)                  

4) ตอยอดการพัฒนาองคความรูการศึกษาตอเนื่อง สูนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือสรางคุณคา  
มูลคา และขับเคล่ือนการพัฒนาการแขงขันขององคกรรัฐ เอกชน และประเทศในระดับนานาชาติ  (S8 , S9 , 

S10 , O12 , O13 , O15 , O16 , O17) 

5) ผลิตองคความรู นวัตกรรม ผลงานวิชาการ คุณภาพรองรับความตองการของสังคม และชี้นํา 
การพัฒนาในพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง สังคมในภาพกวาง และอาเซียน และตอยอดองคความรูสูนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคเพ่ือสรางคุณคา มูลคา และขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และการแขงขันของประเทศในระดับ
นานาชาติ   

6) พัฒนาระบบงานการบริการวิชาการท่ีมีความคลองตัว มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล   
ทันสมัย  เพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยความเปนเลิศในการบริการวิชาการทางสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของภาคใตตอนลาง และเชื่อมโยงอาเซียนใต  (S7 , S8 , S9 , S10 , O14 , O15 , 

O16)   

7) สรางสรรคสังคมแหงปญญา และสันติสุขท่ียั่งยืนดวยศิลปะและวัฒนธรรมเชิงรุก สูชุมชน    
รวมสรางชุมชนฐานความรูศิลปะและวัฒนธรรมที่เขมแข็งพรอมรับอาเซียนโดยการมีสวนรวม ของทุกภาคสวน  
(S11 , O19 , O21) 

8) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต พัฒนากําลังคน วิจัย และ 

บริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใตตอนลาง และเชื่อมโยงอาเซียนใต  (S11 , S12 , O18 , 

O19 , O21)   

9) เสริมสรางศักยภาพการพ่ึงพาตนเองได ดวยการจัดการทรัพยากร การบริการวิชาการ    
พรอมการพัฒนาใหมีความพรอมในทุกดานเพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบในระดับสากลที่มีสาขา
มนุษยศาสตรสังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ (S13 , S14 , S15 , S16 , 

O22 , O23 , O24 , O25) 
 

2. ทิศทางเชิงปองกัน(การใชจุดแข็งลดปจจัยคุกคามจากภายนอก) มีดังนี้ 
 1) สรางนักพัฒนาบุคลากรเช่ียวชาญ เติมขีดความสามารถทางการศึกษาตอเนื่องแกหนวยงานคณะที่
จัดการศึกษาตอเนื่อง (S7 , S8 , T6)   
 2) พัฒนาระบบการบริการวิชาการ รองรับการบริการ ความตองการในพ้ืนที่ และนานาชาติ              
(S8 , S10 , T8) 
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 3) สรางองคความรู และพัฒนากําลังคนคุณภาพทางดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาของชุมชน
รองรับการพัฒนาในพ้ืนที่ และประชาคมอาเซียน  และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสากล   (S11 , T10)   

 4) รวมเสริมสรางความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร และการจัดการสิ่งแวดลอม
ของภาคใตตอนลาง  (S1 , S5 , T11) 

 

3. ทิศทางเชิงแกไข(การใชโอกาสภายนอกมาแกไขจุดออนจากภายใน) มีดังนี้ 
 1)   ปฏิรูประบบการบริหารขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญของคณาจารย รองรับการพัฒนาสู
มหาวทิยาลัยในระดับสากล  (O22 , O24 , O25 , W5) 

 2)   สรางระบบบริการของการศึกษาตอเนื่อง รองรับความตองการท่ีหลากหลาย ทั่วถึง (O13 , O16 , 

W10 , W11) 

  3)  สรางสรรคผลผลิตทางองคความรู นวัตกรรมหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง รองรับความตองการ
ของสังคม และชี้นําการพัฒนาสูอาเซียน (O13 , O17 , W10) 

 4) สรางระบบการบริหารการวิจัยใหมีมาตรฐานการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับสากล และสราง
นักวิจัยเชี่ยวชาญ เติมขีดความสามารถทางการวิจัยแกคณาจารย บุคลากร นิสิต ที่คํานึงถึงการรับผิดชอบตอ
ชุมชน (O8 , O9 , W7 , W8 , W9) 

 5)  นําวิชาการสรางสรรคสังคมแหงปญญาเชิงรุกสูชุมชน รวมสรางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 
ความม่ันคง (O13 , O15 , W11) 

 6)  สรางจิตสํานึกการสืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญา สรางคุณคา ตอยอดภูมิปญญาภาคใต
ตอนลาง เชื่อมโยงสูสากล  (O18 , O21 , W13) 

 7)  สรางระบบงาน พัฒนาการบริการ พัฒนาบุคลากรศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และทันสมัย (O18 , O21 , W13 , W14)   

 8)  พัฒนาสูมหาวิทยาลัยแหงความสุข วัฒนธรรมเขมแข็ง และการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยคุณภาพ
มาตรฐานสากล มีภาพลักษณระดับชั้นนํา อัจฉริยะ ทันสมัยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปดสูสังคมโลก (O25 , 

O26 , W15 , W16 , W17) 
 

4. ทิศทางเชิงรับ(การใชจุดแข็งลดปจจัยคุกคามจากภายนอก) 
 -  ไมมี  - 
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บทท่ี 4   
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 

............................................................................ 
  ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ประกอบดวย จุดยืนการพัฒนา วิสัยทัศน  
พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ระบบการวัดผลสัมฤทธิ์ และการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดย
การกําหนดกลยุทธพรอมมาตรการการปฏิบัติและผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

 
จุดยืนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 10 ป พ.ศ. 2558-2567 

 จุดยืนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เปนความมุงมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่จะขับเคล่ือนผานกลไก
ของแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย  6  จุดยืน ดังตอไปนี้ 

1. สรางปณิธาน และความมุงมั่นของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขต ในการนําศาสตรทางวิชาการ   
การสรางองคความรูนวัตกรรม การผลิตบัณฑิตคุณภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาและแกไขปญหาสังคมในดาน   
ตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 - ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 - ปญหาคุณภาพการศึกษา 
 - รองรับสังคมผูสูงอายุ 
 - คุณภาพชีวิตในชุมชน 
 - การกระจายรายไดและเสริมสรางศักยภาพทางการแขงขันและเติบโตในระดับพื้นที่ (กับดักประเทศ 

   ที่มีรายไดปานกลาง) 
 - สรางความเขมแข็งดานภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

2. พัฒนาขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย
ในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ  รองรับความตองการของ
สังคม มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการจากวิถีชีวิต
จริงในชุมชน มุงเนนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต  
ดานการผลิตครู  อุตสาหกรรมการเกษตร ภาษาและ
วัฒนธรรม  และพลังงานทางเลือก  

 



47

3. การจัดการศึกษาตอเน่ืองเพ่ือสรางคุณคา มูลคาแกมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนการพัฒนาการ
แขงขันขององคกรรัฐ เอกชน และประเทศในระดับนานาชาติ โดย 

    -  แสวงหาโอกาส เพ่ิมศักยภาพทางการจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิต การศึกษาตอเนื่อง    
การวิจัย การบริการวิชาการในระดับนานาชาติรองรับการเปดประชาคมอาเซียนและสูประชาคมโลก  และเปน
มหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเพื่อรองรับการจัดการศึกษากลุมเปาหมายในพ้ืนที่ 

    -  การยกระดับวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาใหเปนศูนยศึกษาตอเนื่องมาตรฐาน ทันสมัย 
และมีความพรอมในระดับนานาชาติ พรอมสงเสริมใหทุกคณะ/หนวยงานสรางระบบการบริหารการจัด
การศึกษาตอเนื่องใหมีมาตรฐานทางวิชาการ เนนการดําเนินงานบนฐานการมีสวนรวม  

4. การเสริมสรางขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยใหมีระบบการบริหารการวิจัยใหมีมาตรฐาน       
มีนักวิจัยเชี่ยวชาญ มุงเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในการผลิตองคความรู นวัตกรรม ผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพ
รองรับความตองการของสังคม สรางคุณคา มูลคา ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาพกวาง 

5. การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยความเปนเลิศดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ  และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ สมบูรณ ใน
ระดับอุดมศึกษาและระดับสากล โดยเฉพาะครูทางดานวิทยาศาสตร เปนแหลงสรางสังคมแหงปญญาและสันติ
สุขที่ยั่งยืนดวยระบบการบริการวิชาการเชิงรุกสูชุมชน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

6. การเตรียมความพรอมในการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบเปนมหาวิทยาลัยแหง
ความสุข วัฒนธรรมเขมแข็ง มีภาพลักษณระดับชั้นนํา อัจฉริยะ ทันสมัยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปดสูสังคม
โลก  
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แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ไดกําหนดเปาหมายเชิงเวลาไว เปน 3 ระยะเพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดผลใน
รูปธรรม ดังนี้ 

1) ระยะที่ 1 ชวงแรก ( 4 ป ) พ.ศ. 2558 – 2561  แยกการพัฒนาเปน 2 สวนดังนี้ 
1.1 หนวยงานเดิม จะผลักดันใหทุกหนวยงานปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจที่กําหนดไวให

สําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพ พรอมกันจะเนนดําเนินการในส่ิงที่เปนจุดแข็งเดิมของ
มหาวิทยาลัยในดาน  
-  การพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะการผลิตครูทางดานวิทยาศาสตรให 

         โดดเดนในภาคใตและระดับประเทศ พรอมพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย  
-  การใชชุมชนเปนฐานในการเรียนรู/พัฒนา โดยการสงเสริม สนับสนุน สถาบัน 

         ปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ใหเปนสะพานเชื่อมระหวาง 
         มหาวิทยาลัยกับชุมชน ทํางานในลักษณะของการประสานและอํานวยความ 
         สะดวกใหกับสวนงานวิชาการในการนํานิสิตและบุคลากร ไปเรียนรูในชุมชน  
         และสงเสริมใหนิสิตเปนคนดี มีปญญา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  

 -  การพัฒนาและสงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยการสงเสริม สนับสนุน   
สถาบันทักษิณคดีศึกษาใหเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับ
นานาชาติ พรอมทั้งผลักดันใหมีการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาดานศิลปะ
และวัฒนธรรม และพัฒนาตอยอดองคความรูที่มีอยูเดิมใหมีมูลคาเ พ่ิมโดยการ 
บูรณาการรวมระหวางคณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน  

 -  ผลักดันใหศูนยปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง เปนศูนยกลางแหลง
เรียนรูดานดนตรีและศิลปะของภาคใต รวมทั้งเปนสถานที่ฝกปฏิบัติการทางดาน
ดนตรีและดานศิลปะของนิสิต 

 - ปรับบทบาทวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (UMDC) ใหเนนเรื่องการจัด
การศึกษาตอเนื่อง การจัดการศึกษาระยะสั้น ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เปนความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใหดําเนินการในสถานท่ีตั้ งของ
มหาวิทยาลัย 

1.2 หนวยงานใหม เตรียมการเปดหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ  (วิศวกรรมศาสตร , อุตสาหกรรมเกษตร , พลังงานทางเลือก ,
แพทยศาสตร) โดยเนนในดาน 

-  ขยายงานและพัฒนาคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ใหเนนทางดาน
อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปทางการเกษตร 
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-  เปดหลักสูตรใหมทางดานวิศวกรรมศาสตร , พลังงานทางเลือก และการ
ดําเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร 

2) ระยะที่ 2 ชวงที่ 2 ( 3 ป ) พ.ศ. 2562 – 2564  จะเนนการพัฒนาในความนานาชาติ 
ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมการแลกเปล่ียนนิสิต/อาจารย/บุคลากร กับสถาบันการศึกษาใน 

ระดับนานาชาติ 

2.2  รวมมือกับตางประเทศในการเปดสอนหลักสูตรนานาชาติ 
3) ระยะที่ 3 ชวงที่ 3 ( 3 ป ) พ.ศ. 2565 – 2567  จะเนนการพัฒนา โดยการยกระดับ

คุณภาพระดับสากล โดยเนนเรื่อง 
3.1  การผานเกณฑคุณภาพการศึกษา EdPEx , TQC , TQA  

3.2  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในระดับนานาชาติ  
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มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ หมายถึง การมีองคประกอบ ดังนี้ 
- การมีขอบขายสาขาวิชาที่ครอบคลุม 3 สาขาวิชาหลัก คือ สาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยท้ัง 3 
สาขาวิชา ตองเนนการจัดการศึกษาทั้งการสอนและการวิจัยอยางสมดุล และโดดเดนในการสอน
ใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูและสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (Active 

Learning) พรอมมีการเพ่ิมข้ึนของปริมาณบัณฑิตคุณภาพในกลุมสาขาวิชาหลักใหมีมากขึ้น    
ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

- มีสาขาวิชาที่เปดสอนในรูปแบบการศึกษานานาชาติ 
  -    คุณภาพการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานในระดับสากล  

      บุคลากรมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางมีผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ 

      ในการพ่ึงพาตนเอง 
- มีเครือขายสถาบันการศึกษาในระดับสากลที่รวมผลิต พัฒนา วิจัย บริการวิชาการ และ

ศิลปวัฒนธรรม 

- มีความทันสมัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่ใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการศึกษา การบริหาร การบริการที่สมบูรณแบบ 

- การมีความพรอมในการจัดการศึกษาดานแพทยศาสตร  
- การจัดการศึกษามีความโดดเดน และเปนเลิศในระดับนานาชาติในดานการผลิตครู อุตสาหกรรม

การเกษตร ภาษาและวัฒนธรรม และพลังงานทางเลือกที่สมบูรณในองคประกอบ  7 ดาน ดังนี้  
(1) ผลิตบัณฑิต  
(2) สังคมระดับประเทศและนานาชาติเชื่อมั่น  
(3) เปนแหลงพัฒนากําลังคน  
(4) เปนแหลงอางอิงและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเฉพาะดาน 

(5) เปนแหลงสรางสรรคผลงานวิจัย องคความรูและนวัตกรรมเฉพาะดาน  
(6) เปนแหลงรวมผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
(7) มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองทางการเงินได 

วิสัยทัศน (Vision) 
  

“มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนากําลังคน 

    วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อรับใชสังคมทองถิ่นใต ประเทศชาติ และอาเซียน 

    ใหเปนสังคมแหงปญญา และสันติสุขที่ยั่งยืน” 
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ผลิตบัณฑิต และพัฒนากําลังคน รับใชสังคม ทองถิ่นใต ประเทศชาติ และอาเซียน หมายถึง การมี
องคประกอบ ดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยเปนหลักใหกับการผลิตบัณฑิต และพัฒนากําลังคน  ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในพ้ืนที่ของจังหวัดพัทลุง 
ตรัง สตูล สงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส และเปดกวางในกลุมเปาหมายในระดับประเทศ และ
มีการผลิตบัณฑิต จัดบริการวิชาการ และการพัฒนากําลังคนใหกับประชาคมอาเซียน  

- มีความเปนเลิศในดานการบูรณาการการผลิตบัณฑิตกับการวิจัย และการบริการวิชาการในทุก
สาขาวิชา บัณฑิตมีความเขาใจ เรียนรูและมีประสบการณตรงจากชุมชน เปนบัณฑิตที่มี        
อัตลักษณ “มีความรับผิดชอบ รอบรู สูงาน มีประสบการณเชิงปฏิบัติ และทักษะสากล” 

- เปนหลัก และเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาดานการผลิตครู อุตสาหกรรมการเกษตร ภาษาและ
วัฒนธรรม และพลังงานทางเลือกแกพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง และในระดับนานาชาติ 

- มีศูนยบริการวิชาการที่มีความเขมแข็ง คลองตัว และมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตอเนื่อง
เพ่ือการสนองตอบตอความตองการของประเทศ อาเซียน และนานาชาติทั้งดานการพัฒนา    
การใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการบริการสังคม 

 

รวมสรางสังคมใหเปนสังคมแหงปญญา และสันติสุขที่ย่ังยืน หมายถึง การมีองคประกอบ ดังนี้ 
- เปนแหลงรวบรวมและบริหารจัดการองคความรู ภูมิปญญาของทองถิ่นใต และอาเซียนตอนใต 

ใหเกิดคุณคาและมูลคาเพ่ิมในการพัฒนาที่เปนประโยชนตอการจัดการศึกษา สังคม  
- มหาวิทยาลัยเปนแหลงอางอิงทางวิชาการใหกับพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง ที่สามารถเขาถึงอยางทั่วถึง 
- มีผลงานทางวิชาการที่สามารถสนองตอบตอปญหา ความตองการ และการชี้นําการพัฒนาสังคม 

ความม่ันคง เศรษฐกิจ ในพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง 
- มีสวนรวมทางวิชาการอยางเปนรูปธรรมในการเสริมสรางสันติสุข และการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติ แกจังหวัดชายแดนภาคใต 
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พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความตองการของพ้ืนที่ ประเทศ 

และการกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

2. สรางสรรคผลงานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการรับใช ชี้นําการพัฒนาใหกับสังคม และพัฒนาสูการ
เปนมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 

3. บริการวิชาการ ถายทอดองคความรูสูสังคม รวมสรางสังคมแหงการเรียนรูที่เขมแข็ง 
4. สงเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุง รักษา และพัฒนา ดานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา และ

สิ่งแวดลอมของภาคใตตอนลางใหเกิดคุณคา มูลคาเพ่ิมแกการพัฒนาทองถิ่น  ประเทศ และ
อาเซียน 

5. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ ที่คํานึงถึงการสรางความเขมแข็งความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร วัฒนธรรมองคกร และความสุขแกบุคลากรในทุกระดับ 

 

 

เปาประสงค (Goal) 
1. มุงสรางบัณฑิตที่เปนคนดี  มีความเปนเลิศทางวิชาการและทักษะสากลสามารถนําศิลปวิทยาการ  

ไปรับใชสังคม รวมสรางสังคมแหงปญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน 

2. พัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบเพ่ือการรับใชสังคมที่มีความเปนเลิศดานการวิจัย      
เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมบนพ้ืนฐานภูมิปญญาและวัฒนธรรม ผลงานทางวิชาการ       
ที่ตอบสนองความตองการและชี้นําการพัฒนาในพ้ืนที่ภาคใต ประเทศ และประชาคมอาเซียน    
มีเครือขายที่เขมแข็งพรอมบูรณาการการวิจัยรวมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ   
สูการแกปญหาและพัฒนาสังคมภาคใตใหสันติสุขอยางยั่งยืน 

3. สรางมาตรฐานการบริการวิชาการในระดับสากลเพื่อสรรคสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมตอ
มหาวิทยาลัย สังคม ชุมชน และชี้นํา การพัฒนา พรอมตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของ
ชุมชน ทองถิ่นใต ประเทศชาติและอาเซียน 
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4. ยกระดับสูการเปนศูนยกลางการผลิตและพัฒนากําลังคน และงานดานศิลปวัฒนธรรมของภาคใต 
รวมสืบสาน ทํานุ จรรโลงคุณคา ทางศิลปวัฒนธรรมสังคมภาคใต และอาเซียน และเปนแหลง
วิจัยพัฒนา และอางอิงทางดานศิลปวัฒนธรรมของภาคใต และอาเซียนตอนใต  (เปนตักศิลาแหง
ศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต และอาเซียนใต) 

5. พัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณแบบ ทันสมัย ที่เปนเลิศดานการจัดการคุณภาพ   
ทั่วทั้งองคกรตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ มีความมั่นคงทางการเงินการคลัง บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถรองรับการจัดการศึกษาการวิจัย และการบริการวิชาการ 
พรอมทั้งเปนองคกรแหงความสุขบนฐานของวัฒนธรรมและคานิยมรวมที่เขมแข็ง มีภาพลักษณ
เปนที่ยอมรับและเชื่อม่ันวาเปนมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
1. การพัฒนาความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเปนเลิศในการจัด

การศึกษาระดับนานาชาติ 

2. การจัดการศึกษาตอเนื่องเพ่ือการพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความตองการของพ้ืนที่ ประเทศ 
และการกาวสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

3. การสรางสรรคผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือการรับใช ชี้นําการพัฒนาใหกับสังคม  
และพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 

4. การจัดบริการวิชาการรวมสรางสังคมแหงการเรียนรู  ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใตตอนลาง และประเทศใหแขงขันไดและเติบโต
อยางตอเน่ือง 

5. การเสริมสรางความเปนเลิศดาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาและการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมแหงปญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน 

6. การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สู
มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง มีธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได   
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