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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความทาทายที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง 
 

1. ความทาทายระดับโลก 
วิกฤตอาหาร (Food Crisis) วิกฤตพลังงาน(Energy Crisis) วิกฤตการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ภาวะโลกรอน(Climate Change) และวิกฤตของสังคมขัดแยงที่นําไปสูการเขนฆาทําลาย
ลาง ลวนแลวเปนวิกฤตโลก (Global Crises) ที่จะเอาชนะไดดวยการอาศัยภูมิปญญาของ
นักวิชาการทั้งโลก  การแกปญหาใหญๆ จะตองใชศาสตรหลายสาขามาบูรณาการกัน หลักสูตรที่
เปนสาขาวิชาสหศาสตรจะเกิดขึ้นไดอยางไร การทําวิจัยแบบบูรณาการจะเกิดขึ้นไดอยางไรใน
มหาวิทยาลัยที่มีโครงสรางแข็งตัว (rigid) เกินไปเชนในปจจุบัน การหลอมรวมของศาสตร 
(Convergence of Knowledge) จึงเปนความทาทายตามมา  

ดวยความกาวหนาทางวิชาการที่รวดเร็ว (Knowledge Explosion) ในปจจุบัน เปน
ความทาทายที่สําคัญที่สุด เพราะถานักวิชาการของมหาวิทยาลัยไมตื่นตัวตามความรูใหทัน ความรู
ที่มีวันน้ีจะลาสมัยภายในเวลาอันรวดเร็ว แมแตความรูทางสังคมศาสตรก็เปลี่ยนแปลงเร็ว เน่ืองจาก
สังคมมนุษยมีพลวัตรสูงมาก การเสาะหาความรูทางสังคมศาสตร กลับตองเขมขนมากขึ้น เพ่ือการ
ชี้นําสังคมไดอยางถูกตอง ดังน้ันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตองเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งตอง
พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการศึกษาไรพรหมแดนในฐานะท่ีเปน Global 
University รวมถึงการสนับสนุนใหเกิดเปนความโดดเดนของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตเขาสูตลาด
งานในประชาคมอาเซียน Regionalization หรือการรวมตัวของกลุมประเทศเปนประชาคมยอยของ
โลก ภายใตการจองมองจากคนทั้งโลก ซึ่งถือเปนโอกาสที่ทําใหผู เรียนรับรูถึงคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ผูจางงานก็ทราบถึงคุณภาพของบัณฑิต ภายใตการจัดอันดับคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย (Quality Assurance and Ranking)  

นอกจากน้ีการสรางเครือขาย การสรางความรวมมือ และการแขงขัน (Networking, 
Cooperation and Competition) การสรางเครือขายความรู  การสราง strategic alliance การสราง
ความรวมมือ และการเขาสูสนามแขงขันเพื่อเปนผูชนะรวม เปนกระแสของมหาวิทยาลัยที่ตื่นตัวใน
โลกน้ี เปนพลังอันมหาศาล ซึ่งการมีเพ่ือน การมีหุนสวน การมีเครือขายความรู และการมีความ
รวมมือเปนพลังที่สุดจะจินตนาการ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตองสรางวิเทศสัมพันธแบบมุง
เปาใหมีความเขมแข็งจริงๆ จะชวยใหมหาวิทยาลัยกาวไปขางหนาไดอยางรวดเร็ว 
 



2. ความทาทายระดับประเทศ 
ความคาดหวังและความศรัทธาของสังคมเปนความทาทายที่ยิ่งใหญที่สุด สังคมให

งบประมาณแผนดินก็เพ่ือหวังที่จะพ่ึงมหาวิทยาลัยใหสรางปญญาชนที่เกงและดี ไปชวยกันพัฒนา
ประเทศ สรางความรูใหมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน พัฒนาระบบเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืน ความอุดมสมบูรณตกถึงคนรุนตอๆไป  
ใหคนไทยไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอดพนจากความหิวโหย นี่แหละคือความเปนที่ พ่ึงของ
มหาวิทยาลัยที่สังคมคาดหวัง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตองไมกระโจนเขาหากระแสที่นําไปสูความส้ินหวัง
ของสังคมไทย ตองเปนเสาหลักใหสังคมอางอิงและพ่ึงพาได เพ่ือประโยชนแหงมวลมนุษย ตามพระ
ราชปณิธานของสมเด็จฯพระบรมราชชนก ที่วา “ขอใหถือผลประโยชนสวนตัวเปนที่สอง ประโยชน
ของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หน่ึง  ลาภทรัพยและเกียรติยศจะตกมาแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหง
อาชีพยไวใหบริสุทธิ” โดยบัณฑิตที่จบจาก ม.อ.จึงตองมีคุณลักษณะเฉพาะคือเปนบัณฑิตที่ “ถือ
ประโยชนของเพ่ือนมนุษย เปนกิจที่หน่ึง” สวนงานวิจัยสรางองคความรูใหมตองเปนงานวิจัยที่มี
คุณคาตอการคนพบความลี้ลับของธรรมชาติ เปนไปเพื่อมวลมนุษย แบงปนใหกับเพื่อนมนุษย  

University Boom วันน้ีประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยจํานวนประมาณกวา 150 แหง 
ความสามารถในการรับนักเรียนเขาเรียนประมาณ 800,000 ที่นั่ง แตมีนักเรียนจะเขาเรียนเพียง
ประมาณ 600,000 คนทั้งระบบ เปนอีกหน่ึงตัวแปรที่ทําใหเห็นวาการที่เยาวชนของไทยจะมีโอกาส
ทางการศึกษามากพอสมควรแลว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอาจจะลดภาระในดาน Mass 
Education ไดบางแลว เปลี่ยนทิศทางไปโดยไมเนนปริมาณ เนนขนาดชั้นเรียนที่เล็กลง เพ่ิมการ
ดูแลที่ใกลชิดกับนักศึกษา มุงเนนการเติบโตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาโทเนนวิจัย และ
ปริญญาเอก 

ในอนาคตประเทศไทยจะกลายเปนสังคมสูงอายุ (Ageing society) มีคนสูงวัยจะ
เพ่ิมจากรอยละ 9.4 เปนรอยละ 20 ในป 2563 ดังน้ันการขยายอุดมศึกษาเชิงปริมาณจึงหมดความ
จําเปน มหาวิทยาลัยตองหันมาเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ และตอบสนองความตองการของคนใน
วัยแรงงานที่ตองพัฒนาความรูเพ่ือตามความกาวหนาของวิทยาการ เปนการยกระดับศักยภาพคน
วัยแรงงานใหมี Economic productivity สูงขึ้น ประชากรหลังเกษียณอาจยังตองการ life-long 
learning เพ่ือการทํางานหลังเกษียณหรือการเรียนเพ่ือหาความรู 

ประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติ กฤษฎีกา กฎ/เกณฑ/ระเบียบ/กติกาใหม ที่
มหาวิทยาลัยตองปรับตัวหลายเรื่องดวยกัน ไดแก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
2534 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี กฎเกณฑตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กฎระเบียบตางๆ ของทั้งกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ 
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และมติ ครม. กรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (2551-2554) ในขณะเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยยังตองปฏิบัติตามกฎหมายอีก
หลายฉบับ อาทิเชน คตง. / ราชการใสสะอาด / ขอมูลขาวสาร รวมความแลวมหาวิทยาลัยมีกรอบ
มากมายที่บางอยางก็สงเสริมใหพัฒนาไดเร็วขึ้น  

รัฐธรรมนูญ 2550 ก็มีหลายประเด็นที่มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินกิจกรรมและ
ภารกิจเพ่ือความสอดคลองแหงการบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สิ่งที่เขียนไวในรัฐธรรมนูญเปนเรื่องใหญ
แตถูกหยิบมาพูดนอยมากในมหาวิทยาลัย  อาทิเชน ระบบธรรมาภิบาลตามมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๓๐ มาตรา มาตรา ๕๐ รวมถึงรัฐธรรมนูญกําหนดหนาที่ในสวนที่เก่ียวกับเจาหนาที่รัฐ ใน
มาตรา ๗๔ รัฐธรรมนูญกําหนดใหประเทศชาติมีนโยบายตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ 
และมาตรา 86 ที่เก่ียวเนื่องกับอนาคต ม.อ. โดยแทจริง กลาวคือ “มาตรา ๘๖ รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน 

(๑)  สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตาง 
ๆ โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือการนี้ จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย และใหมี
สถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา การถายทอด
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพรความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตรในการ
ดํารงชีวิต 

(๒)  สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดเพ่ือใหเกิดความรูใหม รักษาและพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

(๓)  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงานทดแทน
ซึ่งไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

สวนภาระดานงบประมาณของประเทศท่ีตองพัฒนาในทุกดาน ประกอบกับนโยบาย
ทางการเมือง ทําใหรัฐมีขอจํากัดที่จะสนับสนุนงบประมาณการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่
เกิดใหมจํานวนมากและยังรอคอยการสนับสนุนจากรัฐอีกมาก การพ่ึงพางบประมาณแผนดินเปน
ความหวังที่นอยลง การพัฒนาความสามารถในการเขาถึงแหลงทรัพยากรใหมๆ จึงจําเปนสําหรับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทั้งน้ีขอจํากัดดานงบประมาณมีผลใหรัฐบาลตองยุติการเพ่ิมตําแหนง
ขาราชการ มหาวิทยาลัยไดรับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยแทน ซึ่งคาตอบแทนและสวัสดิการสู
ขาราชการไมได การดึงดูดคนเกงคนดีจึงเปนเรื่องที่ยากและทาทายมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง  

 
3. ความทาทายระดับพื้นที่ 
ลักษณะเฉพาะพื้นที่ภาคใตที่เปนภาคที่อุดมสมบูรณ หอมลอมดวยฝงทะเลสองดาน 

ประชาชนสามารถเขาถึงทรัพยากรทางทะเลอันมหาศาล มีพ้ืนที่ปาชายเลน พ้ืนที่ชุมนํ้าอันเปนแหลง
อาหารอันอุดมของสิ่งมีชีวิต มีผืนปา ภูเขา แมน้ํา ลําธาร ที่ราบท่ีเหมาะกับการเกษตร สมบูรณดวย
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แรธาตุ ผลหมากรากไมนานาชนิด กอเกิดเปนความทาทายแก ม.อ. วาสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดน
ใตจะอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืนไดอยางไร 

นอกจากน้ี ม.อ. อยูในพ้ืนที่ชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียและใกลชิดประเทศ
อินโดนีเซียและสิงคโปร ซึ่งเปนโอกาสที่สรางใหเกิด Uniqueness ของ ม.อ. อีกทั้งการที่เปนจังหวัด
ชายแดนใต เปนพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนหองปฏิบัติการชีวิตจริง ที่เปนโอกาส
ที่จะหลอหลอมนักศึกษาใหเปนประชาชนแหงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเปน 
Multicultural citizens นี้สําคัญมาก ดวยเหตุของโลกาภิวัฒนที่เชื่อมโยงผูคนทุกวัฒนธรรมใหมีระบบ
เศรษฐกิจเดียวกัน 

สวนความไมสงบในพื้นที่ ม.อ. นั้นเกิดขึ้นตั้งแตเร่ิมกอตั้งมาแลว ที่อยูทามกลาง
ความขัดแยง ประมาณป 2505-2506 ทามกลางการมีผูกอการรายคอมมิวนิสต เม่ือเหตุการณ
เรียบรอย สงบลงไมนานนัก ก็เกิดความขัดแยงใหมในพื้นที่ มีผลรุนแรงกวาตอนเร่ิมกอตั้ง การ
พัฒนามหาวิทยาลัยจึงกาวหนาชาลง มีผลถึงการเปลี่ยนแปลง profile นักศึกษา นักศึกษานอกพื้นที่
ไมคอยจะเลือกเรียนที่ ม.อ. การรับอาจารยใหมก็ไมงาย บุคลากรและนักศึกษาหวั่นไหวในความ
ม่ันคงและปลอดภัย  

อยางไรก็ตามดวยเหตุของความขัดแยงน้ี ทําให ม.อ.มีสถาบันสันติศึกษา ศูนยวิจัย
ความขัดแยงและพหุวัฒนธรรม และสถาบันฮาลาล ประกาศตนวาเปนมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรม 
ดวยเหตุแหงความไมสงบน้ี โรงพยาบาลของเราไดรับการสนับสนุนอุปกรณครุภัณฑเคร่ืองมือแพทย
จากรัฐบาลไมต่ํากวา 500 ลานบาท ไดอาคารใหมมูลคา 750 ลานบาท ดวยเหตุของความไมสงบน้ี 
ใหโอกาสโรงพยาบาลที่จะดูแลคนไขหนักจากเหตุการณจนมีชื่อเสียงไดรับความนับถือจากทั่ว
ประเทศ และดวยเหตุของความไมสงบน้ีทําใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)
สนับสนุน ม.อ.ดวยงบประมาณกวา 70 ลานบาทใหทํา e-learning ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ไมสงบ 
ฯลฯ และหากมหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหาของพื้นที่อยางเขมขน จนเปนที่
กลาวขวัญของคนทั่วไป และทําให ม.อ.เรงวิจัยศึกษาหาองคความรูที่จะนําสันติสุขกลับคืนมาให
พ้ืนที่อยางยั่งยืน แลว ม.อ.จะเปนเลิศในเรื่องน้ี กาวขึ้นสูความโชติชวง สวางไสว และรุงโรจน  

 
4. ความทาทายระดับองคกร(มหาวิทยาลัย) 
ความทาทายที่เปนจุดออนหรือภัยคุกคาม ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนั้นหาได

ยาก เพราะชาว ม.อ. ตราตรึงเปนหน่ึงเดียวดวยพระราชปณิธานของสมเด็จฯ พระบรมราชชนก ที่วา 
“ประโยชนของเพื่อนมนุษย เปนกิจที่หนึ่ง” เม่ือจิตรวมเปนหนึ่งแลว พลังขององคกรจึงเปนพลัง
อนันต  จะนํา ม.อ. ไปสู “ความเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณคา มีเกียรติยศ มีความสงางาม มีศักด์ิศรี 
เปนที่ศรัทธาของสาธารณะ เปนสมบัติสาธารณะอันล้ําคาของสังคมไทย” อยางแนนอน  

อาจมีประเด็นของโครงสรางที่แข็งตัวที่ทําใหขาดความยืดหยุนที่จะบริหารจัดการ
แบบสหวิทยาการ เชน การท่ีเร่ืองยางพาราจะเปนเลิศได ตองใชศาสตรเกือบทุกคณะตั้งแตคณะ
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ทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีและการ
จัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร คณะศิลป
ศาสตร ฯลฯ จะหารูปแบบที่ดีที่สุดมาจัดการใหเกิดความเปนเลิศไดอยางไร 

นอกจากนี้ ความหางไกลกันของแตละวิทยาเขต แตเทคโนโลยีสารสนเทศก็มาชวย
แกไขใหเราแลว จึงกลับกลายเปนจุดแข็ง (Strength) ของ ม.อ. มากกวา สวนการเติบโตสูการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย ยอมตองการนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกจํานวนมาก ความยากในการดึงดูด
นักศึกษาก็มีบาง แตก็ไมถึงกับพนความพยายามจากการทํางานหนักของพวกเรา 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) 

จุดแข็ง (Strength : S) 
 

1. ดานแผนดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยมีระบบ PSU System ซึ่งเปนกลไกการเสริมสรางความเขมแข็งในการ

ใหบริการวิชาการแกชุมชนไดอยางทั่วถึงทั้งภาคใต ถึงแมวาจะมีการใชทรัพยากร
คอนขางมาก เน่ืองจากมีความซํ้าซอนในการบริหารจัดการและภารกิจหลักของแตละ
วิทยาเขต 

 
2. ดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

 มีการกําหนดตัวบงชี้ดานการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อสะทอนเปาหมายเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย 

 มีการจัดทํา e-learning โดยใหบริการผานระบบ LMS@PSU และมีศูนยสื่อการเรียนรู 
 มีปจจัยเกื้อหนุนทั้งคอมพิวเตอรและหองสมุดที่มีคุณภาพและพอเพียง 
 มหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขตทําใหเกิดการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ และมีแนวทาง

พิจารณาอนุมัติหลักสูตรที่มีมาตรฐานการพิจารณากําหนดไวชัดเจน 
 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการปฏิรูปการเรียนรู สงเสริมสนับสนุนใหรายวิชาตางๆ 

ออกแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางดวยรูปแบบที่หลากหลาย 
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3. ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 มีกลไกและมาตรการสนับสนุนใหนักศึกษาทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 

โดยมีทรัพยากรสนับสนุนในการจัดกิจกรรม และมีใบรับรอง Transcript กิจกรรม 
 มีโครงสรางการบริหารดานกิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจน มีผูรับผิดชอบตั้งแตระดับ

นโยบายสูการปฏิบัติ ทําใหมีการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาอยางตอเน่ือง 
 มีการกําหนดใหการเขารวมกิจกรรมเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา 
 

4. การวิจัย 
 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจัยที่อยูในระดับไดมาตรฐานและครบ

วงจร PDCA พรอมที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย  
 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เขมแข็ง มี

การนําผลไปเชื่อมโยงกับพันธกิจการเรียนการสอน การบริการวิชาการ/วิชาชีพ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม กอใหเกิดการบูรณาการงานที่ดี 

 มหาวิทยาลัยมีการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชนที่หลากหลาย มีการ
ตีพิมพเผยแพรเพ่ิมมากขึ้น โดยมีผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
จํานวนมาก และมีการนําไปใชในเชิงพาณิชย 

 มหาวิทยาลัยมีหนวยงานและเครือขายตางๆ เชน โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต 
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ศูนยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี และเครือขายศูนยบมเพาะ 6 จังหวัด 
เปนตน เปนชองทางหลักในการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปประยุกตใชทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศ 

 
5. ดานบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินการดานการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมที่เดนชัด 
สอดรับกับหลักการรับผิดชอบตอสังคม  

 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และเอกชน ที่ตอบสนองตอ
ความตองการและเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน ทั้งในระดับทองถิ่น 
ภูมิภาค และระดับชาติ 
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6. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ถือเปนตนแบบดานความคิด หรือ

บุกเบิก เชน โครงการพิพิธภัณฑสัญจรของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
 อาจารยและนักศึกษามีศักยภาพในการสรางสรรคองคความรูและผลงานดานศิลปะ และ

วัฒนธรรมที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ พรอมทั้งมีประสิทธิผลในการ
อนุรักษและเสริมสรางเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน 

 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระดับนานาชาติที่ทําอยาง
ต อ เ น่ื อง  เชน  โครงการแลกเปลี่ ยนศิ ลปะและวัฒนธรรมระหว าง เครื อข าย
สถาบันอุดมศึกษาในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (The IMT-GT Varsity Carnival) 

 
7. ดานการบริหารจัดการ 

 มหาวิทยาลัยพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบบริหารไดดี เชน ฐานขอมูลบุคลากร 
นักศึกษา และระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยศาสตร 

 มหาวิทยาลัยสามารถนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชไดทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 
โดยมีแผนการดําเนินงานและเปาหมาย ซึ่งสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางชัดเจน 

 มหาวิทยาลัยมีการประเมินในทุกระดับตั้งแตภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประเมิน
กรรมการสภาฯ /อธิการบดี/คณบดี/อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเปนรายบุคคล 

 Audit Committee มีการประชุมเปนระยะๆ รายงานทุก 6 เดือน โดยสภาฯ จะมี
ขอเสนอแนะ ชี้จุดที่ตองพัฒนา มีการชี้แนะ ชี้นํา 

 มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของระดับคณะ และมีเวทีคุณภาพระดับภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยดวย สวนสายสนับสนุนมีการทําโครงการพัฒนางาน และปจจุบันอยูระหวาง
การจัดทํา PSU Knowledge Bank 

 มีการทบทวนการจัดทําแผนการจัดการการเรียนรู และมีเวทีแลกเปลี่ยน Internal 
Benchmark และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั่วทั้งองคกร 

 มี Share PSU สําหรับเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานออนไลน เลา
ประสบการณการทํางาน การอบรม ทัศนศึกษา การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของบุคลากร 

 ในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในประจําป กรรมการประเมินจะหา Best Practice 
ของคณะ/หนวยงานเพ่ือเสนอเขาประกวดในเวทีคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยตอไป สวน
หนวยงานสนับสนุน จะมีโครงการพัฒนางานประจําป มีรางวัลเชิดชู มีการตรวจเยี่ยม 
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 มีกลไกและมาตรการการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยที่ชัดเจน โดยออกประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดแนวทางการใหทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตลอดจน
การพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ 

 มีมาตรการสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการศึกษาตอระดับปริญญา
เอก และสนับสนุนการสอบวัดความรูและทักษะทางภาษา เชน TOEFL และ IELTS 

 มีกองทุนดูแลครอบครัวพนักงานมหาวิทยาลัย ดานการรักษาพยาบาล นอกเหนือจาก
กองทุนประกันสังคม 

 มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถดูแลพนักงานมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 

 มีกระบวนการขับเคลื่อนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยมีเกณฑกําหนดไว
อยางชัดเจน และระบุในระบบขอตกลงภาระงาน รวมทั้งสงเสริมใหมีการศึกษาตอโดย
การใหทุนอาจารยไปเรียนตอในระดับปริญญาเอก มีมาตรการในดานการขับเคลื่อนเพ่ือ
เพ่ิมจํานวนตําแหนงทางวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลรองรับในการบริหารและดําเนินงาน ซึ่งฐานขอมูลดานบุคลากร
มีสวนชวยในเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร การพิจารณาความดี
ความชอบ ในดานการกรอกขอมูล Load Unit อาจารยจะทําหนาที่ในการกรอกขอมูล
ของตัวเองปละ 2 คร้ัง  

 
8. ดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต 

 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการสรางความสัมพันธกับสังคมและชุมชนภาคใต โดย
กําหนดใหเปนหน่ึงในองคประกอบคุณภาพ 

 มีการกําหนดตัวบงชี้เฉพาะของความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน
ภาคใต 

 
9. ดานวิเทศสัมพันธ 

 มหาวิทยาลัยสนับสนุนทรัพยากรและกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือสงเสริมความเปนสากล 
มีการแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษา คณาจารยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศเปนจํานวน
มาก 
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จุดออน (Weakness : W) 
 

1. ดานแผนดําเนินการ 
 การบรรลุผลการปฏิบัติงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดต่ํากวาเปาหมาย โดยบรรลุเพียงรอยละ 

77.50 ควรวิเคราะหแตละตัวบงชี้ที่ไมบรรลุวา มีตัวบงชี้ใดบางกระทบตอความสําเร็จ
ของมหาวิทยาลัยมากนอยเพียงใด 

 
2. ดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

 สัดสวนของนักศึกษาตออาจารยอยูในเกณฑเพียงรอยละ 17.24 (5 คณะ จาก 29 คณะ) 
 สัดสวนการดํารงตําแหนงทางวิชาการมีแนวโนมลดลง 
 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของนักศึกษาปริญญาตรีบางคณะมีเพียงรอยละ 

39.93, 43.75 และ 46.52 ในขณะที่ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเปนรอยละ 70.81 
 การจัดสหกิจศึกษาของหลักสูตรตางๆ ยังมีนอย 
 

3. ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 Wireless Local Area Network ยังไมครอบคลุมพ้ืนที่สําคัญ ที่นักศึกษาใชในการศึกษา

หรือการทํากิจกรรม โดยเฉพาะอาคารสูงที่มีเครือขายครอบคลุมเพียงบางชั้น 
 

4. ดานการวิจัย 
 จํานวนผลงานที่ถูกตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และจาํนวนผลงานที่

ไดรับการอางอิง (citation) ของอาจารยและนักวิจัยของคณะตางๆ ในสายมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรมีจํานวนนอย เม่ือเทียบกับจํานวนผลงานของอาจารยและนักวิจัยของ
คณะในกลุมสาขาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
5. ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยใหความเปนอิสระตอคณะและหนวยงานตางๆ ในการดําเนินการ
บริการวิชาการสูง แตในภาพรวมยังขาดการนําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน  

 
6. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยมีแผนงานดานวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค/
กลยุทธ และแผนปฏิบัติงานท่ีระบุกิจกรรมในแตละชวงป แตการนําแผนปฏิบัติงานไปสู
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การปฏิบัติ พบวามีเพียงบางกิจกรรมที่ระบุในแผนปฏิบัติงานเทาน้ันที่ถูกนําไปปฏิบัติ
จริง ทั้งน้ีอาจมาจากการรวบรวมขอมูลที่ไมครบถวน 

 
7. ดานการบริหารและการจัดการ 

 ยังไมมีการประเมินระดับความเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งเปนผลสัมฤทธิ์จากการ
ดําเนินงานการจัดการความรู 

 
8. ดานวิเทศสัมพันธ 

 แมวามหาวิทยาลัยจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับตางประเทศเปนจํานวน
มากในปที่ผานมา แตหากพิจารณาตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยวิจัย พบวา การ
แลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด ไมไดเนนการไปรวมทําวิจัยตามโครงการความรวมมือ หรือใน
การวิจัยภายใต Post Doctoral Program ทั้งที่มหาวิทยาลัยไดสงเสริมกิจกรรมในดานน้ี 
โดยการจัดสรรทุน Post Doctoral Research จํานวน 20 ทุน จึงควรหามาตรการและ
แนวปฏิบัติที่ทําใหการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร เนนในเรื่องความรวมมือ ดาน
การวิจัยใหมากขึ้น 

โอกาส (Opportunity : O) 
 

  การรวมประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 จะเปนโอกาสของการพัฒนาสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเปดหลักสูตรการสอนที่มีความยืดหยุน นอกจากจะตอบสนอง

ตอตลาดแรงงานแลว ยังรองรับการเปลี่ยนแปลงการจางงานในอนาคต เชน หลักสูตร 
Double Degree, Double Major เปนตน 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนสถาบันหลักแหงหน่ึงของประเทศ โดยเฉพาะในภาคใต 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินการหรือจัด
กิจกรรมบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรมกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และ
หนวยงานภายนอกใหเห็นผลเปนรูปธรรมมากขึ้น 

 มหาวิทยาลัยควรสรางระบบรวบรวมผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมที่กระจัดกระจาย
อยูในหลายหนวยงานใหเปนหมวดหมู งายตอการสืบคนในระบบสารสนเทศ ซึ่งจะทําให
เห็นถึงผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยซึ่งมีอยูจํานวนมาก 
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ภัยคุกคาม (Threat : T) 
 

 สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหนักศึกษาจากภูมิภาคอ่ืนเลือก
ศึกษาวิทยาเขตปตตานีนอย 

 การสรางความเขมแข็งดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาตางๆ ของอาเซียน 
และภาษาจีน เปนตน รวมถึงการเสริมสรางความเปนประชากรโลก (Global Citizen) ใหกับ
อาจารย บุคลากร และนักศึกษาใหมากขึ้น เพ่ือรองรับความเปนสากลและรองรับประชาคม
อาเซียน (Asian Economic Community) ในปพ.ศ. 2558  

 

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 จากการวิเคราะหบริบทภายนอกทั้งระดับโลก (Global) ระดับประเทศ และบริบท
ภายใน คือ รายงานผลการประเมินอธิการบดี รายงานผลการประเมินคุณภาพ และการวิเคราะห 
SWOT มหาวิทยาลัยกําหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดรับกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่จะ เปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
วัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐาน ไวในนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ. 
2550 – 2554 ประกอบดวย 6 ทิศทาง คือ 

1. เปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย โดยมุงเนนการสรางระบบเพ่ือเปลี่ยนวัฒนธรรม
องคกรใหมุงสูวิจัยและบัณฑิตศึกษาใหมากขึ้น โดยใหทุกองคาพยพปฏิบัติภารกิจสู key results 
เดียวกัน คณะใหมจะมีการเตรียมพรอมที่จะเปน research faculties ในอนาคตระยะยาว  จะสราง
สมดุลระหวางวิจัย สอน บริการวิชาการ  บัณฑิตศึกษามุงสูปริญญาเอกและปริญญาโท research-
based programs บมเพาะอาจารยวิจัยรุนใหม ทุมเทใหอาจารยมีคุณวุฒิ ป.เอก 50% วิจัยที่
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม วิจัยที่สอดคลองกับปญหาของพ้ืนที่  การใชประโยชนจากผลงานวิจัย     
มีสถานวิจัย/สถาบันวิจัยที่เชื่อมโยงศาสตร(interdisciplinary research centers) มีระบบ research 
marketing   รวมถึงการวิจัยสถาบันจะเชื่อมโยง(alignment)ระบบบุคลากร วิจัยและบัณฑิตศึกษา 
วิเทศสัมพันธ การงบประมาณ การตรวจสอบและประเมิน การสื่อสารภายในองคกร การสรรหา
ผูบริหาร เขาสู chain value ที่มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจัย   

2. มีความเปนเลิศบางสาขา ความเปนเลิศในบางสาขาและบางเรื่องจะ
เปรียบเสมือนหอกแหลมที่จะพุงนําพามหาวิทยาลัยไปขางหนากอน เปนความหวังที่จะสรางชื่อเสียง
ใหกับมหาวิทยาลัยพรอมๆกับการสรางตัวอยางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานมุงเนนพันธกิจหลักโดย
มหาวิทยาลัยจะเปน authority ในเร่ืองยางพารา ปาลมนํ้ามัน อาหารทะเล ทะเลสาบสงขลา อิสลาม
ศึกษา 
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3. บัณฑิตเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการ และเปนคนดีของชาติ มุงสู
การผลิตบัณฑิตที่มีความรูที่เปนปจจุบัน มีศักยภาพเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการแกปญหา
(problem-solving skills) และมีจิตสํานึกชวยเหลือสังคม  เพ่ือใหสอดคลองกับการทํางานใน
ภาคเอกชน จําเปนตองมีการการปรับหลักสูตร การปรับปรุงเนื้อหาที่สอน การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
เรียนรู การเพ่ิมความสามารถทางภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร เปนความจําเปนเรงดวน  การ
ใชประโยชนจาก ICT สูกระบวนการเรียนรูและการสอนที่เชื่อมโยงวิทยาเขต  การพัฒนาทักษะการ
ถายทอดใหกับอาจารย  การเรียนในระดับปริญญาตรีที่สอดแทรกวิชา project มากขึ้นเพ่ือให
นักศึกษาไดเรียนรูถึง research methodology  การมีหลักสูตรที่รองรับความกาวหนาของวิทยาการ
แหงอนาคตเชน Biomedical Engineering การมีรายวิชาที่เชื่อมชองวางของศาสตร เชน 
Physiological Engineering การสอนแบบโจทยปญหาในบางหลักสูตร/วิชา บางหลักสูตรเปนสหกิจ
ศึกษา  การพัฒนานักศึกษาเพื่อใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนคนดีของชาติ จะ
เปนเรื่องสําคัญและเปนภารกิจหลักของการบริหารโดยมุงเนนใหนักศึกษามีทักษะชีวิตและจิตสํานึก
สาธารณะ 

4. เปนมหาวิทยาลัยที่ เ อ้ืออาทรตอการพัฒนาชุมชน(university-community 
engagement)  โดยการสรางศักยภาพของชุมชนใหชุมชนมีความเขมแข็ง (nurturing community) 
มีความยั่งยืน ผานกระบวนการสอน บริการวิชาการ และการวิจัย โดยใชแนวทางสรางศักยภาพให
ชุมชนสามารถเขาถึงแหลงความรูไดตลอดชีวิต รวมมือกับชุมชนและทองถิ่น บนฐานของความ
เขาใจอันดีตอกัน  ใหบริการวิชาการตอชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมแสดงความตองการ เพ่ือใหเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน และการใหบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตอชุมชน 

วิธีการดําเนินงานเนนการใหความรวมมือกับจังหวัดในเขตที่ตั้งของวิทยาเขต 
การใหความชวยเหลือกับองคกรปกครองทองถิ่น ความเชื่อมโยงกับโรงเรียน ความเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรม การเขามีสวนรวมในการปฏิรูปการศึกษาในเขต 3 จังหวัดชายแดนที่กําลังมีความ
ไมสงบ   การวิจัยปญหาทองถิ่นและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นโดยมีชุมชนรวมวิจัย กระจายโอกาส
ทางการศึกษาใหกับภูมิภาค เคารพในความตางวัฒนธรรมของชุมชนและความเทาเทียมกันทุกชั้น
ของสังคม(social inclusion) การดูแลเยาวชน ultra-poor (โครงการตนกลาสงขลานครินทร) 
โครงการบัณฑิตอาสา การนําผลงานวิจัยไปสูการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน การมีหนวยงาน one-stop 
service สําหรับการบริการวิชาการภายนอก การกลมกลืนมหาวิทยาลัยใหเปนสวนหนึ่งของชุมชน
โดยแทจริง ใหชุมชนรูสึกวาสามารถพึ่งพามหาวิทยาลัยไดและเชื่อม่ันวามหาวิทยาลัยเปนที่คาดหวัง
ของเขาได 

5. วิทยาเขตมีความเขมแข็ง มีโอกาสที่เทาเทียม และมีความรวมมือกันอยาง
ใกลชิด การบริหารจะเนนที่ความชัดเจนของโครงสราง (PSU system / high-performance 
organization) ความชัดเจนของแผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาอาจารยและบุคลากร   
แผนการงบประมาณและการเงิน แผนการกระจายอํานาจ การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยง
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และชวยเหลือระหวางวิทยาเขต  พรอมเรงแกไขปญหาการขาดแคลนทรัพยากร แตละวิทยาเขตจะมี
ความเปน Flag ship campus ที่เปนเอกลักษณของตนเอง หาดใหญเดนทางวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี
วิทยาศาสตรสุขภาพและการบริหารจัดการ ปตตานีเดนทางสังคมศาสตรและอิสลามศึกษา ภูเก็ตเดน
ทางความเปนนานาชาติและสาขาการจัดการโรงแรม ตรังเดนทางสังคมศาสตรประยุกตธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ  และสุราษฎรธานีเดนทางเทคโนโลยีประยุกต 

6. เปนองคกรที่ใชหลักธรรมาภิบาลควบคูกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู และ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเรงสรางวัฒนธรรมการประเมิน ตรวจสอบ โปรงใส รับผิดชอบ 
ชอบธรรมและยุติธรรม ใหกับมหาวิทยาลัยโดยใชหลัก share vision & collegiate decision 
ผูบริหารทุกระดับจะถูก spotlight สอง  performance ของบุคลากรสายภารกิจหลักจะถูกมองเห็น
ดวยระบบ KPIs และ load units พรอมกับการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพที่จะปฏิบัติภารกิจสูพันธ
กิจหลัก  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใหสอดคลองกับภารกิจหลัก สรางระบบการสรรหา
ผูบริหารท่ีมีการทํา commitments และมีการประเมิน   เนนการสื่อสารภายในองคกรและ
ประชาสัมพันธภายนอก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะเปนองคกรแหงขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจเชิงบริหาร ระบบ MIS ที่กําลังพัฒนาอยู ระบบบุคลากร ระบบนักศึกษา และระบบการเงนิ(7 
hurdles) จะเชื่อมตอฐานขอมูลเปนหนึ่งเดียวทั้ง 5 วิทยาเขต จะเปนเคร่ืองมือสําหรับการจัดการอัน
ทรงประสิทธิภาพ 
 
 จากภาพฉายที่กลาวมาแลวขางตน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดเปน
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงปพ.ศ. 2550 – 2554 เพ่ือเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเติบโตอยางยั่งยืน และเปนพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทรสูการเปน Intellectual University ในอนาคต  
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2553 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  
 ในกระบวนการกําหนดรูปแบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคร้ังน้ี ไดวางรูปแบบความ
สอดคลองในการนําวิสัยทัศนไปแปลงสูการปฏิบัติในรูปของพันธกิจที่จะสงผลใหวิสัยทัศนเปนจริง 
เปาประสงคที่จะสงผลใหพันธกิจบรรลุผล และกลยุทธที่จะตองสรางกิจกรรมรูปแบบตางๆ เพ่ือสนอง
ใหเปาประสงคที่กําหนดไวสามารถบรรลุผลและสามารถชี้วัดได  และแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป เพ่ือการบรรลุตามลําดับขั้นตางๆ ซึ่งสามารถสรุปเปนภาพรวมไดตามลําดับขั้น ดังนี้ 
 
 

แผนภาพ 1 แสดงลําดับขั้นของโครงสรางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการ (Operational plan) 

พันธกิจ (Mission) 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค (Goals) 

กลยุทธ (Strategies) 

วิสัยทศัน (Vision) 
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วิสัยทัศน 
 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาค ซึ่งจะทํา
หนาที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐาน  
 

พันธกิจหลัก 
 

 พันธกิจ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนชุมชนทางวิชาการ ตั้งแตระดับทองถิ่นไป
จนถึงระดับนานาชาติ  โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ 
 

 พันธกิจ 2  สรางความเปนผูนําทางวิชาการ ในสาขาที่สอดคลองกับศักยภาพ
พ้ืนฐานของภาคใต และเชื่อมโยงสูเครือขายสากล   
 

 พันธกิจ 3  ผสมผสานและประยุกตความรู บนพ้ืนฐานประสบการณการปฏิบัติ     
สูการสอน เพ่ือสรางปญญา สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต   

 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร 1. สรางสมองคความรู เพ่ือเปนแกน/ฐานวิชาการที่เขมแขง็  
 ยุทธศาสตร 2. บูรณาการความรูจากการศึกษาวิจัย สูการสอน และบรกิารวิชาการ 

ยุทธศาสตร   3. ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการและเปน
คนดีของชาต ิ

 

ยุทธศาสตร 4. สรางโอกาสการเขาถึงวชิาการของมหาวิทยาลัยในทุกแหลง   
ยุทธศาสตร 5. ปฏิรูปการพัฒนาองคกร และมีตัวชี้วัดเพ่ือบงชี้ความสาํเร็จในการ

ปฏิบัติงาน 
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เปาประสงค 
 
 ภายใตกรอบวิสัยทศันและพันธกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรได
กําหนดเปาประสงคเชิงแนวทางในการดําเนินงานในแผนพัฒนาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในชวง
พ.ศ. 2550 – 2554  ดังนี้ 
 

เปาประสงค 1  
เพ่ือเสริมสรางคุณคางานวิจัยใหเปนแกนความรูเฉพาะทางที่เปนเลิศ และพัฒนาให
เกิดรูปธรรมของนวัตกรรมสําหรับขับเคลื่อนการกาวสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา 

 

 

 เปาประสงค 2  
 เพ่ือเสาะหาวิชชาอันกอเกิดเปนทุนวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนสูมหาวิทยาลัยวิจัย 

สามารถถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับศักยภาพชุมชนเขมแข็ง และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในระดับนานาชาติ 

 

 เปาประสงค 3   
 เพ่ือสรางบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ดํารงดวยคุณธรรมบนพ้ืนฐานความเปนไทย 

มีทักษะชีวิต สํานึกสาธารณะ และสมรรถนะสากล 
 

  เปาประสงค 4  
  เพ่ือสรางบริบททางวิชาการที่เปดกวาง ตอการแสวงหาความรู ดวยมิติรูปแบบ และ

ภารกิจที่มีการบูรณาการอยางหลากหลายและทั่วถึง เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 เปาประสงค 5   
เพ่ือการดําเนินยุทธศาสตรการบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
และสอดรับกบัการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ภายใตกรอบปฏิบตัิตาม
หลักธรรมมาภิบาล  

 

 

 เปาประสงค 6   
 เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองคกร สูการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มี

การจัดการความรู เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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การดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 
 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนการแปลงนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  โดยมีจุดเนนที่แสดงถึงอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย คือ 
 

 
“ 

” 

การดูแลคุณภาพการศึกษาของลูกหลาน ดูแลความเปนอยู เพ่ือใหมีจิตใจที่งดงาม 
บมเพาะนักศึกษาใหเปนคนดีของสังคม ไปพรอมๆ กับการเกิดวัฒนธรรมวิจัยใหมที่
มุงสูการเกิดองคความรูใหม และผลงานทางวิชาการที่สามารถนําไปสูการใช
ประโยชนในการแกปญหาใหกับทองถิ่น โดยมองโจทยวิจัยที่เก่ียวของกับพ้ืนที่
ภาคใตเปนอันดับแรก เชน ปาลม อาหารทะเล พลังงาน ตลอดจนการดูแลบุคลากร
ใหไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ เพ่ือขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสูความสําเร็จ
ในพันธกิจหลัก 

 
 โดยในแตละเปาประสงคมหาวิทยาลัยกําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วัด และ          
กลยุทธการดําเนินงานในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังน้ี 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางคุณคางานวิจัยใหเปนแกนความรูเฉพาะทางที่เปนเลิศ 

 
เปาประสงค 1 การสรางคุณคางานวิจัยใหเปนแกนความรูเฉพาะทางที่เปนเลศิ   
 
 วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อเสริมสรางคุณคางานวิจัยใหเปนแกนความรูเฉพาะทางที่เปนเลิศ   และพัฒนาให
เกิดรูปธรรมของนวัตกรรมสําหรับ    ขับเคลื่อนอนาคต และกาวสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย 53 
 - สถานภาพการจัดลําดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม และภาพสาขาวิชา  

- รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางองิ (Citation) ใน Refereed 
journal หรอืในฐานขอมูลระดบัชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

55 

- จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

5 

- 37 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
 
กลยุทธหลัก 

1. พัฒนาใหเกิดเครือขายทีมวิจัยในรูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลาย ทั้งในรูป Research Unit (RU) 
หรือ Research Center (RC) ในสาขาที่มีศักยภาพพรอมพัฒนาสูความเปนเลิศ และเรื่องที่เปน
บริบทแวดลอมของภาคใต 

2. กอต้ังสถานวิจัย/สถาบันวิจัยเฉพาะทาง เพื่อรองรับงานวิจัยที่มีทิศทางและมีผลลัพธขอตกลงท่ี
ชัดเจน โดยใหมีการเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา 

3. ตอยอดนวัตกรรมสูการแปลงใหเกิดสัมฤทธ์ิผลการพัฒนา และสรางเปนทรัพยสินทางปญญา ตํารา
หรือผลงานวิชาการ 

4. สรางการดําเนินงานเชิงกลยุทธในบริบทของอุทยานวิทยาศาสตรภาคใตเพื่อใหระบบเครือขาย
เสริมสรางบทบาทมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

5. การสรางคุณคางานวิจัยใหเปนแกนความรูเฉพาะทางที่เปนเลิศ 
 

ผูรับผิดชอบหลัก 
1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
2. สํานักวิจัยและพัฒนา 

 
ผูรับผิดชอบรวม 

1. คณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2. ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การสรางองคความรูเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

 
เปาประสงค 2 เพื่อเสาะหาวิชชาอันกอเกิดเปนทุนวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนสูมหาวิทยาลัยวิจัย 

สามารถถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเขมแข็ง และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระดับนานาชาติ 

 
วัตถุประสงค 
2.1 พัฒนาบุคลากรเชิงการบมเพาะ เพื่อสอดแทรกใหเกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหเกิด

การสรางงานวิจัยมากขึ้น 
2.2 จัดรูปแบบการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ใหไดตามจํานวนที่กอให เกิดประสิทธิภาพ

เชิงตนทุน และเนนนําสูการทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
2.3 เสริมศักยภาพของบุคลากรและหนวยงาน ในการสรางความสามารถในการพึ่งพา

ตนเองในดานทุนวิจัย โดยปรับการมุงเนนใหกองทุนวิจัยเปนสวนเกื้อหนุนระบบงาน
บัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธเปนหลัก 

2.4 ผลักดันการวิจัยเชิงพันธะกับภาคอุตสาหกรรม /และการวิจัยรวมกับสมาคมวิชาชีพหรือ
ทองถิ่น 

2.5 ปรับการพัฒนาฐานขอมูลวิจัย จากสนับสนุนการดําเนินงานประจํา สูระบบขอมูลแหลง
ทุนเชิงลึกในการบริหารงานวิจัย   และใหถึงระดับการสนองภาพลักษณมหาวิทยาลัย
เนนวิจัย 

 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

- จํานวน paper/คน/ป  
- จํานวนอาจารย active วิจัย  
- รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีน่ํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

รอยละ 15.84 

-รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตอ
อาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา 

รอยละ 1.13 

-ระดับความสาํเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล รอยละ 5 
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กลยุทธหลัก 
1. พัฒนาบุคลากรเชิงการบมเพาะ เพื่อสอดแทรกใหเกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหเกิดการสราง

งานวิจัยมากขึ้น 
2. จัดรูปแบบการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ใหไดตามจํานวนที่กอให เกิดประสิทธิภาพเชิงตนทุน 

และเนนนําสูการทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
3. เสริมศักยภาพของบุคลากรและหนวยงาน ในการสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเองในดาน

ทุนวิจัย โดยปรับการมุงเนนใหกองทุนวิจัยเปนสวนเกื้อหนุนระบบงานบัณฑิตศึกษาและ
วิทยานิพนธเปนหลัก 

4. ผลักดันการวิจัยเชิงพันธะกับภาคอุตสาหกรรม /และการวิจัยรวมกับสมาคมวิชาชีพหรือทองถิ่น 
5. ปรับการพัฒนาฐานขอมูลวิจัย จากสนับสนุนการดําเนินงานประจํา สูระบบขอมูลแหลงทุนเชิงลึก

ในการบริหารงานวิจัย   และใหถึงระดับการสนองภาพลักษณมหาวิทยาลัยเนนวิจัย 
6. การสรางองคความรูเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
 

ผูรับผิดชอบหลัก 
1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
2. สํานักวิจัยและพัฒนา 
3. บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ผูรับผิดชอบรวม 
1. คณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสมบูรณสูตลาดงานสากล 

 
เปาประสงค เพ่ือสรางบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ดํารงดวยคุณธรรมบนพ้ืนฐานความ

เปนไทย มีทักษะชีวิต สํานึกสาธารณะ และสมรรถนะสมบูรณสูตลาดงานสากล  

 
 วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางบัณฑิตใหเปนผูมีความรูคูคุณธรรม จริยธรรม ถือประโยชนของ
เพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ระดับความพงึพอใจนายจาง&ผูประกอบการ - รอยละ 84.5 

- บัณฑิตที่มีความเขมแข็งทาง Eng + IT รอยละ 80  
- รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 75  

- รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา 

รอยละ 73 

- รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

รอยละ 77 

- รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบณัฑิต รอยละ 75 
- รอยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอสถาบันอดุมศึกษา รอยละ 75 
 
กลยุทธหลัก 

1. จัดการระบบมาตรฐานในทุกหลักสูตร ใหคุณภาพบัณฑิตมีศักยภาพสูงเพื่อเสริมสมรรถนะในการ
เขาสูตลาดงานสากล 

2. ใหมีการกํากับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางใกลชิดในสาขาวิชาท่ีตองมีการสอบรับรองจาก
หนวยงานภายนอก และหรือสาขาวิชาที่ตองเปดเสรีในตลาดงานสากล 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาทุกรูปแบบหรือส่ือการสอนสําเร็จรูป เพื่อชวยใน
การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

4. จัดการ การบมเพาะนักศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อลดอัตราการตกออกโดยเฉพาะ
นักศึกษาปที่ 1 และนักศึกษาออน และเอื้อตอการลดระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา 

5. เพิ่มกิจกรรมการดําเนินงาน ที่เปนการเชื่อมโยง/รักษาระดับความสัมพันธอยางใกลชิดกับบัณฑิต
และศิษยเกา  และวางบทบาทใหมีความภูมิใจกับความเปนสงขลานครินทรและพรอมตอการ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

6. การสรางบริบททางวิชาการที่เปดกวางตอการแสวงหาความรู ดวยมิติ/รูปแบบ/ภารกิจ/ที่มี
การบูรณาการอยางหลากหลายและทั่วถึง ที่เปนการเสริมสรางทรัพยากรบุคคลในทองถิ่นสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  

7. สรางความโดดเดนทางวิชาการในทุกสาขาวิชา โดยกอใหเกิดประโยชนและสงเสริมในการ
พัฒนาศักยภาพพื้นฐานของภาคใต รวมถึงการเช่ือมโยงสูเครือขายสากล 

 
ผูรับผิดชอบหลัก 

1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
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3. รองอธิการบดีฝายบริการวชิาการและวเิทศสัมพันธ 
4. กองแผนงาน 
5. กองบริการการศึกษา 
6. บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ผูรับผิดชอบรวม 
1. คณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

การเปนศนูยกลางการเรียนรูในทกุมิติทีเ่ปดกวาง ตอการแสวงหาความรู 
 

เปาประสงค เพ่ือสรางบริบททางวิชาการที่เปดกวาง ตอการแสวงหาความรู ดวยมิติ/รูปแบบ/
ภารกิจ/ที่มกีารบูรณาการอยางหลากหลายและทั่วถึง ทีเ่ปนการเสริมสราง
ทรัพยากร 

   
  วัตถุประสงค 

5.1 เนนการกระจายโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ที่เปดใหทุก
กลุมเปาหมาย  สามารถเขาสูกระบวนการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยไดอยางสะดวก 

5.2 เรงพัฒนาการผลิตส่ือการเรียนรูสําหรับกลุมเปาหมายทุกระดับ  เพื่อสรางโอกาสใน
การใฝหาความรู  โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีตาง ๆที่สามารถนําสูการถายทอดเพื่อเรง
เสริมการเรียนรูของประชาชนและนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

5.3 จัดกิจกรรมบริการวิชาการและรวมกับหนวยงานภายนอกเพื่อถายทอดองคความรู ที่
เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในลักษณะการสรางมูลคาเพิ่มจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น ควบคูกับทัศนคติการดํารงอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

5.4 ใหมีระบบมาตรฐานการเทียบความรู ของกระบวนรายวิชา หรือทักษะ ความสามารถ 
เพื่อใหกระบวนการเขาถึงความรู และวิชาการดานตาง ๆ เปดกวางและมีรูปแบบที่
ยืดหยุนมากขึ้น 

 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

 - จํานวนหลักสูตร/รายวิชา online ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
มหาวิทยาลัยเสมือน 
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กลยุทธหลัก 
1. เนนการกระจายโอกาสทางการศกึษา และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ที่เปดใหทุกกลุมเปาหมาย  

สามารถเขาสูกระบวนการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยไดอยางสะดวก 
2. เรงพัฒนาการผลิตส่ือการเรียนรูสําหรับกลุมเปาหมายทุกระดับ  เพื่อสรางโอกาสในการใฝหา

ความรู  โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีตาง ๆที่สามารถนําสูการถายทอดเพื่อเรงเสริมการเรียนรูของ
ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

3. จัดกิจกรรมบรกิารวิชาการและรวมกับหนวยงานภายนอกเพื่อถายทอดองคความรู ที่เปนการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในลักษณะการสรางมูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาทองถิ่น 
ควบคูกับทัศนคติการดํารงอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

4. ใหมีระบบมาตรฐานการเทียบความรู ของกระบวนรายวิชา หรอืทักษะ ความสามารถ เพื่อให
กระบวนการเขาถึงความรู และวิชาการดานตาง ๆ เปดกวางและมีรูปแบบที่ยืดหยุนมากขึ้น 

5. ผูใฝรูสามารถเขาถึงไดความรู หรือการดําเนินการที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูในเชิง
วิชาการของมหาวิทยาลัยในหลากหลายรูปแบบตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ 
พรอมไปกับการปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม 

 
ผูรับผิดชอบหลัก 

1. รองอธิการบดีฝายบริการวชิาการและวเิทศสัมพันธ 
2. รองอธกิารบดีฝายวิชาการ 
3. กองบริการการศึกษา 
4. โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
5. โรงพยาบาลทนัตกรรม  
6. สํานักวิทยบริการ 
7. หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

 
ผูรับผิดชอบรวม 

1. คณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การเปนองคกรคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและองคกรแหงการเรียนรู 

 
1. เปาประสงค เพื่อการดําเนินยุทธศาสตรการบริหารจัดการเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ภายใตกรอบ
ปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล 

 
 วัตถุประสงค 

7.1 กําหนดแผนและทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตรใหมีความเปนเอกลักษณชัดเจนใน
แตละพื้นที่วิทยาเขต/เขตการศึกษา 

7.2 ใหมีการสานสรางการดําเนินงานอยางบูรณาการ/เกื้อหนุนกันเปนระบบ ทั้งภายในเขต
การศึกษาและระบบมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต 

7.3 สรางระบบการบริหารยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและการจัดการเชิงรุก 
พรอมทั้งพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขตใหสามารถปรับกล
ยุทธการพัฒนาเฉพาะดานไดอยางทันเหตุการณ 

7.4 วางกรอบ การพัฒนาความกาวหนาของบคุลากรสายวิชาการอยางเปนระบบ ทั้งดาน
ระดับความรู และระดับความสามารถทางวชิาการ 

7.5 เชื่อมโยงระบบวิเทศนสัมพันธ และประชาสัมพันธ ในทุกกรอบภารกิจ เพื่อเปนการ
สรางภาพลักษณมหาวิทยาลัย และเผยแพรขยายผลแกนความรูสูเวทีวิชาการ
ภายนอก 

 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

สถานภาพการประเมินองคกร [ ระบบ TQA, PMQA และ EdPEx ] -  
- ผลการประเมิน สมศ.  
-  อันดับการจัด world-class Ranking ดีขึ้น [Webomatric  QS 
Ranking] 

 
กลยุทธหลัก 

1. กําหนดแผนและทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตรใหมีความเปนเอกลักษณชัดเจนในแตละพื้นที่
วิทยาเขต/เขตการศึกษา  

2. ใหมีการสานสรางการดําเนินงานอยางบูรณาการ/เกื้อหนุนกันเปนระบบ ทั้งภายในเขตการศึกษา
และระบบมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต 
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3. สรางระบบการบริหารยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและการจัดการเชิงรุก พรอมทัง้พัฒนา
รูปแบบการบรหิารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขตใหสามารถปรับกลยุทธการพัฒนาเฉพาะดานได
อยางทันเหตุการณ 

4. วางกรอบ การพัฒนาความกาวหนาของบคุลากรสายวิชาการอยางเปนระบบ ทั้งดานระดับความรู 
และระดับความสามารถทางวิชาการ 

5. เชื่อมโยงระบบวิเทศนสัมพันธ และประชาสัมพันธ ในทุกกรอบภารกิจ เพื่อเปนการสราง
ภาพลักษณมหาวิทยาลัย และเผยแพรขยายผลแกนความรูสูเวทีวิชาการภายนอก 

6. บริการวิชาการแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานความตองการของสังคม เพ่ือการพัฒนาที่เขมแข็ง
และยั่งยืน 

 
2. เปาประสงค ปลูกฝงใหบุคลากรตระหนักถงึความจําเปนที่ตองแขงขนั และเห็นเปาหมายเปน

หนึ่งเดียวเพื่อใหการดําเนนิงานแตละภาคสวนบูรณาการ การบรรลุผลรวมกัน 
 

วัตถุประสงค 
7.6 เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองคกร สูการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่

มีการสรางสม และจัดการองคความรู เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางมั่นคงยั่งยืน 
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
 - อันดับการจัด world-class Ranking ดีขึ้น [Webomatric  QS 

Ranking] 
 
กลยุทธหลัก 

1. ปลูกฝงใหบุคลากรตระหนักถงึความจําเปนที่ตองแขงขนั และเห็นเปาหมายเปนหนึง่เดียวเพื่อให
การดําเนินงานแตละภาคสวนบูรณาการ การบรรลุผลรวมกนั 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิทางการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการสูงสุดตามเงื่อนไขความจําเปน
ทางมาตรฐานหลักสูตร และรองรับตอการขยายตัวทางดานบณัฑิตศึกษา 

3. พัฒนาระบบ KPI กับระบบการประกันคุณภาพ ใหเปนฐานสําหรับพัฒนาระบบ  Benchmarking 
และสรางความพรอมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

4. สานสรางระบบ  Knowledge Management และการสรางสม/จัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบ 
เพื่อใหเกิดเปนขุมความรูของมหาวิทยาลัย 

5. แปลงระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหเขาสูวิถกีารปฏิบัติงานประจําในทุกกระบวน/
ระบบงาน 
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ผูรับผิดชอบหลัก 
1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
2. รองอธิการบดีฝายพัฒนาบคุลากร 
3. กองบริการการศึกษา 
4. กองการเจาหนาที่ 
5. สํานักประกันคุณภาพ 

 
ผูรับผิดชอบรวม 

1. คณะ/หนวยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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สรุปแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2554 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่  

เปาประสงค วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

 54 
กลยุทธหลัก ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รวม 
1. การสราง
คุณคางานวิจัยให
เปนแกนความรู
เฉพาะทางที่เปน
เลิศ 

การสรางคุณคางานวิจัย
ใหเปนแกนความรู
เฉพาะทางที่เปนเลิศ   

1.1 เพื่อเสริมสรางคุณคา
งานวิจัยใหเปนแกนความรู
เฉพาะทางที่เปนเลิศ และ
พัฒนาใหเกิดรปูธรรมของ
นวัตกรรมสําหรับ ขับเคลื่อน
อนาคต และกาวสู
มหาวิทยาลัยชั้นนํา 

สถานภาพการจัดลําดับ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม และ
ภาพสาขาวิชา 

 1.พัฒนาใหเกิดเครือขายทีมวิจัยใน
รูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลาย ทั้งในรูป 
Research Unit (RU) หรอื Research 
Center (RC) ในสาขาที่มีศักยภาพพรอม
พัฒนาสูความเปนเลิศ และเรือ่งที่เปน
บริบทแวดลอมของภาคใต 

1.รอง
อธิการบดีฝาย
วิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

1.คณะ/
หนวยงานใน
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริน
ทร 

   รอยละของบทความวิจัยที่
ไดรับการอางองิ (Citation) 
ใน Refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดบัชาติ หรือ
ระดับนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

53 2.กอตั้งสถานวิจัย/สถาบันวิจัยเฉพาะทาง 
เพื่อรองรับงานวิจัยที่มีทิศทางและมี
ผลลัพธขอตกลงที่ชัดเจน โดยใหมีการ
เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา 

2.สํานักวิจัย
และพัฒนา 

2.ศูนยบม
เพาะวิสาหกิจ 

   จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

4 3.ตอยอดนวัตกรรมสูการแปลงใหเกิด
สัมฤทธิ์ผลการพัฒนา และสรางเปน
ทรัพยสินทางปญญา ตําราหรือผลงาน
วิชาการ 

  

   รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา 

36 4.สรางการดําเนินงานเชิงกลยุทธในบริบท
ของอุทยานวิทยาศาสตรภาคใตเพื่อให
ระบบเครือขายเสริมสรางบทบาท
มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

  

 



ประเด็น
ยุทธศาสตรที่  

เปาประสงค วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 
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กลยุทธหลัก ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รวม 
     5.การสรางคุณคางานวิจัยใหเปนแกน

ความรูเฉพาะทางที่เปนเลิศ 
  

2. การสรางองค
ความรูเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนสู
การเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย 

เพื่อเสาะหาวิชชาอันกอ
เกิดเปนทุนวิชาการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนสู
มหาวิทยาลัยวิจัย 
สามารถถายทอดความรู
และเทคโนโลยเีพื่อ
ยกระดับศักยภาพ
ชุมชนเขมแข็ง และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศใน
ระดับนานาชาติ 

2.1พัฒนาบุคลากรเชิงการบม
เพาะ เพื่อสอดแทรกใหเกิด
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให
เกิดการสรางงานวิจัยมากขึ้น 

จํานวน paper/คน/ป  1.พัฒนาบุคลากรเชิงการบมเพาะ เพื่อ
สอดแทรกใหเกิดการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมใหเกิดการสรางงานวิจัยมากขึ้น 

1.รอง
อธิการบดีฝาย
วิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

1.คณะ/
หนวยงานใน
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริน
ทร 

  2.2จัดรูปแบบการรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ใหได
ตามจํานวนที่กอให เกิด
ประสิทธิภาพเชิงตนทุน และ
เนนนําสูการทําวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวนอาจารย active วิจัย  2.จัดรูปแบบการรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ใหไดตามจํานวนที่กอให 
เกิดประสิทธิภาพเชิงตนทุน และเนนนําสู
การทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 

2.สํานักวิจัย
และพัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็น
ยุทธศาสตรที่  

เปาประสงค วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 
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กลยุทธหลัก ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รวม 
  2.3เสริมศักยภาพของ

บุคลากรและหนวยงาน ใน
การสรางความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองในดานทุนวิจัย 
โดยปรับการมุงเนนใหกองทุน
วิจัยเปนสวนเกื้อหนนุ
ระบบงานบัณฑิตศึกษาและ
วิทยานิพนธเปนหลัก 

รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นํามาใชอัน
กอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจนตออาจารยประจําและ/
หรือนักวิจัยประจํา 

รอยละ 
15.84 

3.เสริมศักยภาพของบุคลากรและ
หนวยงาน ในการสรางความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองในดานทุนวิจัย โดยปรับ
การมุงเนนใหกองทุนวิจัยเปนสวน
เกื้อหนนุระบบงานบัณฑิตศึกษาและ
วิทยานิพนธเปนหลัก 

3.บัณฑิต
วิทยาลัย 

 

  2.4ผลักดันการวิจัยเชิงพันธะ
กับภาคอุตสาหกรรม /และ
การวิจัยรวมกับสมาคม
วิชาชีพหรือทองถิ่น 

รอยละของผลงานวิชาการที่
ไดรับหนงัสือรบัรองการแจง
ขอมูลลิขสิทธิ์และไดรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่
เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/
นักวิจัยประจํา 

รอยละ 
1.13 

4.ผลักดันการวิจัยเชิงพันธะกับ
ภาคอุตสาหกรรม /และการวิจัยรวมกับ
สมาคมวิชาชีพหรือทองถิน่ 

  

  2.5ปรับการพัฒนาฐานขอมูล
วิจัย จากสนับสนุนการ
ดําเนินงานประจํา สูระบบ
ขอมูลแหลงทุนเชิงลึกในการ
บริหารงานวิจยั   และใหถึง
ระดับการสนองภาพลักษณ
มหาวิทยาลัยเนนวิจัย 

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาสถาบันสูระดับสากล 

รอยละ 5 5.ปรับการพัฒนาฐานขอมูลวิจัย จาก
สนับสนุนการดําเนินงานประจํา สูระบบ
ขอมูลแหลงทุนเชิงลึกในการบริหาร
งานวิจัย   และใหถึงระดับการสนอง
ภาพลักษณมหาวิทยาลัยเนนวิจัย 

  

     6.การสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
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กลยุทธหลัก ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รวม 
3. การผลิต
บัณฑิตที่มี
สมรรถนะสมบูรณ
สูตลาดงานสากล 

เพื่อสรางบัณฑิตที่มี
ความรู ความสามารถ 
ดํารงดวยคุณธรรมบน
พื้นฐานความเปนไทย มี
ทักษะชีวิต สํานึก
สาธารณะ และ
สมรรถนะสมบูรณสู
ตลาดงานสากล  

เพื่อสรางบัณฑิตใหเปนผูมี
ความรูคูคุณธรรม จริยธรรม 
ถือประโยชนของเพื่อนมนุษย
เปนกิจที่หนึ่งตามพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระบรม
ราชชนก 

ระดับความพึงพอใจนายจาง&
ผูประกอบการ 

รอยละ 
84.5 

1.จัดการระบบมาตรฐานในทุกหลักสูตร 
ใหคุณภาพบัณฑิตมีศักยภาพสูงเพื่อเสริม
สมรรถนะในการเขาสูตลาดงานสากล 

1.รอง
อธิการบดีฝาย
วางแผนและ
พัฒนา 

1.คณะ/
หนวยงานใน
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริน
ทร 

   บัณฑิตที่มีความเขมแข็งทาง 
Eng + IT 

รอยละ 
80 

2.ใหมีการกํากับคุณภาพการจัดการศึกษา
อยางใกลชิดในสาขาวิชาที่ตองมีการสอบ
รับรองจากหนวยงานภายนอก และหรือ
สาขาวิชาที่ตองเปดเสรีในตลาดงานสากล 

2.รอง
อธิการบดีฝาย
วิชาการ 

 

   รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 
75  

3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาทุกรูปแบบหรือสื่อการสอน
สําเร็จรูป เพื่อชวยในการเรียนรูดวย
ตนเองของนักศึกษา 

3.รอง
อธิการบดีฝาย
บริการ
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 

 

   รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

รอยละ 
73 

4.จัดการ การบมเพาะนักศึกษาอยางเปน
ระบบและตอเนื่องเพื่อลดอัตราการตกออก
โดยเฉพาะนักศึกษาปที่ 1 และนักศึกษา
ออน และเอื้อตอการลดระยะเวลาการ
สําเร็จการศึกษา 

4.กอง
แผนงาน 
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กลยุทธหลัก ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รวม 
   รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ผานการสอบใบประกอบ
วิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบ
ทั้งหมด 

รอยละ 
77 

5.เพิ่มกิจกรรมการดําเนินงาน ที่เปนการ
เชื่อมโยง/รักษาระดับความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับบัณฑิตและศิษยเกา  และวาง
บทบาทใหมีความภูมิใจกับความเปน
สงขลานครินทรและพรอมตอการ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

5.กองบริการ
การศึกษา 

 

   รอยละของระดบัความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตตอ
บัณฑิต 

รอยละ 
75 

6.การสรางบริบททางวิชาการที่เปดกวาง
ตอการแสวงหาความรู ดวยมิติ/รูปแบบ/
ภารกิจ/ที่มีการบูรณาการอยาง
หลากหลายและทั่วถึง ที่เปนการ
เสริมสรางทรัพยากรบุคคลในทองถิ่นสู
สังคมแหงภูมปิญญาและการเรียนรู  

6.บัณฑิต
วิทยาลัย 

 

   รอยละของระดบัความพึง
พอใจของนักศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษา 

รอยละ 
75 

7.สรางความโดดเดนทางวิชาการในทุก
สาขาวิชา โดยกอใหเกิดประโยชนและ
สงเสริมในการพัฒนาศักยภาพพื้นฐาน
ของภาคใต รวมถึงการเชื่อมโยงสู
เครือขายสากล 
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กลยุทธหลัก ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รวม 
4. การเปน
ศูนยกลางการ
เรียนรูในทุกมติิที่
เปดกวาง ตอการ
แสวงหาความรู 

เพื่อสรางบริบททาง
วิชาการที่เปดกวาง ตอ
การแสวงหาความรู 
ดวยมิติ/รูปแบบ/ภารกิจ/
ที่มีการบูรณาการอยาง
หลากหลายและทั่วถึง ที่
เปนการเสริมสราง
ทรัพยากร 

1.1 เนนการกระจายโอกาส
ทางการศึกษา และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  ที่เปดใหทุก
กลุมเปาหมาย  สามารถเขาสู
กระบวนการ/กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยไดอยางสะดวก 

จํานวนหลักสูตร/รายวิชา 
online ที่จัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบมหาวิทยาลัย
เสมือน 

 1.เนนการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ที่เปดให
ทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเขาสู
กระบวนการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยได
อยางสะดวก 

1.รอง
อธิการบดีฝาย
บริการ
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 

1.คณะ/
หนวยงานใน
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริน
ทร 

  1.2เรงพัฒนาการผลิตสื่อการ
เรียนรูสําหรับกลุมเปาหมาย
ทุกระดับ  เพื่อสรางโอกาสใน
การใฝหาความรู  โดยเฉพาะ
สื่อเทคโนโลยีตาง ๆที่
สามารถนําสูการถายทอดเพื่อ
เรงเสริมการเรยีนรูของ
ประชาชนและนักเรียนใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ 

  2.เรงพัฒนาการผลิตสื่อการเรยีนรูสําหรับ
กลุมเปาหมายทุกระดับ  เพื่อสรางโอกาส
ในการใฝหาความรู  โดยเฉพาะสื่อ
เทคโนโลยีตาง ๆที่สามารถนาํสูการ
ถายทอดเพื่อเรงเสริมการเรียนรูของ
ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ 

2.รอง
อธิการบดีฝาย
วิชาการ 
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กลยุทธหลัก ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รวม 
  1.3จัดกิจกรรมบริการวิชาการ

และรวมกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อถายทอดองค
ความรู ที่เปนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ทั้งในลักษณะการสราง
มูลคาเพิ่มจากภูมิปญญา
ทองถิ่น ควบคูกับทัศนคติการ
ดํารงอยูรวมกันในสังคมอยาง
สันติสุข 

  3.จัดกิจกรรมบริการวิชาการและรวมกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อถายทอดองค
ความรู ที่เปนการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ทั้งในลักษณะการสราง
มูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาทองถิ่น ควบคู
กับทัศนคติการดํารงอยูรวมกนัในสังคม
อยางสันติสุข 

3.กองบริการ
การศึกษา 

 

  1.4ใหมีระบบมาตรฐานการ
เทียบความรู ของกระบวน
รายวิชา หรือทกัษะ 
ความสามารถ เพื่อให
กระบวนการเขาถึงความรู 
และวิชาการดานตาง ๆ เปด
กวางและมีรูปแบบที่ยืดหยุน
มากขึ้น 

  4.ใหมีระบบมาตรฐานการเทียบความรู 
ของกระบวนรายวิชา หรือทักษะ 
ความสามารถ เพื่อใหกระบวนการเขาถึง
ความรู และวิชาการดานตาง ๆ เปดกวาง
และมีรูปแบบทีย่ืดหยุนมากขึ้น 

4.โรงพยาบาล
สงขลา
นครนิทร 

 

     5.ผูใฝรูสามารถเขาถึงไดความรู หรือการ
ดําเนินการที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรู
ในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
หลากหลายรูปแบบตั้งแตระดับทองถิ่นไป
จนถึงระดับนานาชาติ พรอมไปกับการ
ปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม 

5.โรงพยาบาล
ทันตกรรม  
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กลยุทธหลัก ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รวม 
      6.สํานักวิทย

บริการ 
 

      7.หอสมุด
คุณหญิงหลง 
อรรถกระวี
สุนทร 

 

5. การเปนองคกร
คุณภาพ ตาม
หลักธรรมาภิบาล
และองคกรแหง
การเรียนรู 

1.เพื่อการดําเนิน
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการเชิงรุกทีม่ี
ประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได และสอด
รับกับการบริหาร
มหาวิทยาลัยหลาย
วิทยาเขต ภายใตกรอบ
ปฏิบัติตามหลักธรรม
มาภิบาล 

1.1กําหนดแผนและทิศ
ทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร
ใหมีความเปนเอกลักษณ
ชัดเจนในแตละพื้นที่วิทยา
เขต/เขตการศึกษา 

สถานภาพการประเมินองคกร 
[ ระบบ TQA, PMQA และ 
EdPEx ] 

 1.กําหนดแผนและทิศทางการพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตรใหมีความเปนเอกลักษณ
ชัดเจนในแตละพื้นที่วิทยาเขต/เขต
การศึกษา  

1.รอง
อธิการบดีฝาย
วางแผนและ
พัฒนา 

1.คณะ/
หนวยงานใน
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริน
ทร 

  1.2ใหมีการสานสรางการ
ดําเนินงานอยางบูรณาการ/
เกื้อหนนุกันเปนระบบ ทั้ง
ภายในเขตการศึกษาและ
ระบบมหาวิทยาลัยหลาย
วิทยาเขต 

ผลการประเมิน สมศ.  2.ใหมีการสานสรางการดําเนินงานอยาง
บูรณาการ/เกื้อหนุนกนัเปนระบบ ทั้ง
ภายในเขตการศึกษาและระบบ
มหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต 

2.รอง
อธิการบดีฝาย
พัฒนา
บุคลากร 
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กลยุทธหลัก ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รวม 
  1.3สรางระบบการบริหาร

ยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและการจัดการ
เชิงรุก พรอมทัง้พัฒนา
รูปแบบการบรหิาร
มหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต
ใหสามารถปรับกลยุทธการ
พัฒนาเฉพาะดานไดอยางทัน
เหตุการณ 

อันดับการจัด world-class 
Ranking ดีขึ้น 
[Webomatric  QS Ranking] 

 3.สรางระบบการบริหารยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและการจัดการเชิงรุก 
พรอมทั้งพัฒนารูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขตใหสามารถ
ปรับกลยุทธการพัฒนาเฉพาะดานไดอยาง
ทันเหตุการณ 

3.กองบริการ
การศึกษา 

 

  1.4วางกรอบ การพัฒนา
ความกาวหนาของบุคลากร
สายวิชาการอยางเปนระบบ 
ทั้งดานระดับความรู และ
ระดับความสามารถทาง
วิชาการ 

  4.วางกรอบ การพัฒนาความกาวหนาของ
บุคลากรสายวิชาการอยางเปนระบบ ทั้ง
ดานระดับความรู และระดับความสามารถ
ทางวิชาการ 

4.กองการ
เจาหนาที่ 

 

  1.5เชื่อมโยงระบบวิเทศน
สัมพันธ และประชาสัมพันธ 
ในทุกกรอบภารกิจ เพื่อเปน
การสรางภาพลักษณ
มหาวิทยาลัย และเผยแพร
ขยายผลแกนความรูสูเวที
วิชาการภายนอก 

  5. เชื่อมโยงระบบวิเทศนสัมพันธ และ
ประชาสัมพันธ ในทุกกรอบภารกิจ เพื่อ
เปนการสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัย 
และเผยแพรขยายผลแกนความรูสูเวที
วิชาการภายนอก 

5.สํานัก
ประกัน
คุณภาพ 
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กลยุทธหลัก ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รวม 
     6.บริการวิชาการแบบมีสวนรวมบน

พื้นฐานความตองการของสังคม เพื่อการ
พัฒนาที่เขมแข็งและยั่งยืน 

  

 2.ปลูกฝงใหบุคลากร
ตระหนักถึงความจําเปน
ที่ตองแขงขนั และเห็น
เปาหมายเปนหนึ่งเดียว
เพื่อใหการดําเนินงาน
แตละภาคสวนบูรณา
การ การบรรลุผล
รวมกัน 

1.1   เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ 
และปรับวัฒนธรรมองคกร สู
การเปนองคกรแหงการเรียนรู
ที่มีการสรางสม และจัดการ
องคความรู เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางมั่นคงยั่งยืน 

อันดับการจัด world-class 
Ranking ดีขึ้น 
[Webomatric  QS Ranking] 

 1.ปลูกฝงใหบุคลากรตระหนกัถึงความ
จําเปนที่ตองแขงขัน และเหน็เปาหมาย
เปนหนึ่งเดียวเพื่อใหการดําเนินงานแตละ
ภาคสวนบูรณาการ การบรรลุผลรวมกัน 

  

     2.พัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิทาง
การศึกษา และตําแหนงทางวิชาการสูงสุด
ตามเงื่อนไขความจําเปนทางมาตรฐาน
หลักสูตร และรองรับตอการขยายตัว
ทางดานบัณฑิตศึกษา 

  

     3.พัฒนาระบบ KPI กับระบบการประกัน
คุณภาพ ใหเปนฐานสําหรับพฒันาระบบ  
Benchmarking และสรางความพรอมใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

  

     4.สานสรางระบบ  Knowledge 
Management และการสรางสม/จัดเก็บ
องคความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดเปน
ขุมความรูของมหาวิทยาลัย 

  



 
ประเด็น

ยุทธศาสตรที่  
เปาประสงค วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

 54 
กลยุทธหลัก ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รวม 
     5.แปลงระบบบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาลใหเขาสูวิถีการปฏิบัติงานประจํา
ในทุกกระบวน/ระบบงาน 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปแผนงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
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สรุปงบประมาณการดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปงบประมาณ พ.ศ.  2554

แหลงงบประมาณ งบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงินอุดหนุน  งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

งบประมาณแผนดิน 1,552,261,900       355,375,500          601,680,100          1,130,212,300       -                         3,639,529,800       

งบประมาณเงินรายได 167,378,000          1,346,532,300       466,287,900          242,960,300          67,481,700            2,290,640,200       

รวมทั้งสิ้น 1,719,639,900      1,701,907,800      1,067,968,000      1,373,172,600      67,481,700          5,930,170,000      

budget54/แผนดิน+รายได



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ผลผลิต สัดสวน

ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตที่ 2 ผลผลิตที่ 3 ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5 ผลผลิตที่ 6 ผลผลิตที่ 7 ผลผลิตที่ 8 ผลผลิตที่ 9 ผลผลิตที่ 10 ผลผลิตที่ 11

1. งบบุคลากร 541,839,800       428,422,800      252,470,600      11,431,200      311,885,500      2,061,100    4,150,900      -               -                  1,552,261,900   43%

1.1 เงินเดือน 476,660,200        384,939,500       202,107,800       10,094,300        250,141,600       2,061,100    4,150,900       -                  -                     1,330,155,400    37%

1.2  คาจางประจํา 62,426,800          41,537,600         29,666,200         1,336,900          61,743,900         -               -                  -                  -                     196,711,400       5%

1.3 คาจางชั่วคราว 2,752,800            1,945,700           9,986,800           14,685,300         0%

1.4 พนักงานราชการ 10,709,800         10,709,800         0%

2. งบดําเนินงาน 146,679,300       44,745,600       65,330,000       1,178,000        96,844,400       222,300      375,900         -               -                  355,375,500      10%

2.1 คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 71,418,300          42,770,600         44,745,200         1,178,000          64,259,400         222,300       375,900          -                  -                     224,969,700       6%

2.2 คาสาธารณูปโภค 75,261,000          1,975,000           20,584,800         -                    32,585,000         -               -                  -                  -                     130,405,800       4%

3. งบลงทุน 172,450,700       95,311,400       310,518,000      -                 -                  -             -               -               23,400,000       601,680,100      17%

3.1 คาครุภัณฑ 1,405,600          891,600            1,998,000         4,295,200         0%

3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 171,045,100       94,419,800       308,520,000      -                 -                  -             -               -               23,400,000       597,384,900      16%

4. งบเงินอุดหนุน 180,780,600       190,161,700      149,197,700      28,500,900      85,357,400       6,000,000    50,916,600    133,533,000   160,759,000     136,408,800      8,596,600         1,130,212,300   31%

5. งบรายจายอื่น -                  0%

รวมทั้งสิ้น 1,041,750,400    758,641,500      777,516,300      41,110,100      494,087,300      8,283,400    55,443,400    133,533,000   184,159,000     136,408,800      8,596,600         3,639,529,800   100%

หมายเหตุ

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการใหบริการวิชาการ

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

ผลผลิตที่ 6 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

ผลผลิตที่ 8 : ผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

ผลผลิตที่ 9 : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม

ผลผลิตที่ 10 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

ผลผลิตที่ 11 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

รวม

แผนการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ.  2554

จําแนกตามประเภทรายจายและผลผลิต

รายการ

budget54/ประกอบ pmqa



แผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได) ปงบประมาณ พ.ศ.  2554

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

จําแนกตามประเภทรายจายและผลผลิต

ผลผลิต สัดสวน

ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตที่ 2 ผลผลิตที่ 3 ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5 ผลผลิตที่ 6 ผลผลิตที่ 7 ผลผลิตที่ 8

1. งบบุคลากร 33,501,800           20,956,300         27,022,300       3,614,800        80,773,100          587,100         922,600           -                  167,378,000        7%

1.1  คาจางชั่วคราว 33,501,800             20,956,300           27,022,300         3,614,800         80,773,100           587,100           922,600             167,378,000          7%

2. งบดําเนินงาน 138,178,200         181,671,600       56,351,100       3,276,900        965,179,700        468,600         1,406,200         -                  1,346,532,300      59%

2.1  คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 104,691,300           169,249,100         48,249,500         3,276,900         916,057,400         468,600           1,406,200          -                     1,243,399,000       54%

2.2  คาสาธารณูปโภค 33,486,900             12,422,500           8,101,600           -                    49,122,300           -                   -                     -                     103,133,300          5%

3. งบลงทุน 37,935,000           80,534,200         20,059,500       1,335,100        260,000,000        89,100           3,335,000         63,000,000       466,287,900        20%

3.1  คาครุภัณฑ 16,204,600             38,079,400           14,039,900         934,600            30,000,000           62,400             2,334,500          101,655,400          4%

3.2  คาที่ดินและสิ่งกอสราง 21,730,400             42,454,800           6,019,600           400,500            230,000,000         26,700             1,000,500          63,000,000        364,632,500          

งบเงินอุดหนุน 84,252,900           29,638,000         19,738,800       5,106,600        6,011,500           2,714,500       95,498,000       242,960,300        11%

งบรายจายอื่น 12,979,400           6,395,800           5,056,100         38,191,700      2,069,400           340,700         2,448,600         67,481,700          3%

รวมทั้งสิ้น 306,847,300         319,195,900       128,227,800      51,525,100      1,314,033,700      4,200,000       103,610,400     63,000,000       2,290,640,200      100%

หมายเหตุ -                        

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการใหบริการวิชาการ

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

ผลผลิตที่ 6 : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

ประเภทรายจาย
รวมทั้งสิ้น



นโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย 
ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

 เปนมหาวิทยาลัยเนนวิจยัอยางตอเน่ืองและมีความเปนเลศิในบางสาขา 
นโยบาย:   

  1. สงเสริมสนับสนุนการขยายบทบาทการวิจัย บัณฑิตศึกษาและท่ีสามารถพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัยที่เนนวิจัย   เชนการเพ่ิมการประชาสัมพันธให
ผูสนใจเขาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น 

2. สงเสริมการขยายหลักสูตร เนนการวิจัย  ในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก 
โดยตั้งเปาหมายในป 2551 จะมีจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ไมต่ํา
กวา  75  % ของแผนที่วางไว 

3. สนับสนุนการเตรียมความพรอมของคณะในการกาวไปสูการเปนResearch  
faculties    ในอนาคตระยะยาว 

4. สงเสริมการผลิตบัณฑิต/งานวิจัย/สถานวิจัย ในสาขาวิชาที่มีความพรอมและ
ศักยภาพหรือโอกาสในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการ  เชน สาขาชีวเคมี  
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาอิสลามศึกษา  สาขาพลังงาน  สาขาระบาด
วิทยา  สาขาเภสัชศาสตร  สาขายางพารา  สาขาปาลมนํ้ามัน และโครงการ
ความเปนเลิศอ่ืนๆ ที่มี Commitment กับมหาวิทยาลัย  สถานวิจัยที่สนับสนุน 
เชน  Membrane  Research  Center , Genomics  Research Center , 
Biodiversity    Research    Center  ,   Nutraceutical Functional  Food 

 
 บัณฑิตเขมแข็ง วิชาการเขมแข็ง มีจิตสํานึกสาธารณะ มีทักษะชีวิต บนพ้ืนฐานความ

เปนไทย 
นโยบาย:   

  5. สนับสนุนการปรับหลักสูตร ปรับปรุงเน้ือหา และวิธีการเรียนรู เพ่ือใหสามารถ
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูที่เปนปจจุบัน  มีศักยภาพ เรียนรูดวยตนเอง  มีทักษะ
การแกปญหา(problem-solving  Skills) และมีจิตสํานึกชวยเหลือสังคมสอดรับ
กับมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ป 2548 และ พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

6. สงเสริมโครงการเตรียมความพรอมหลักสูตร  International  Program  ใน
สาขาที่  WTO  เปดเสรี   เชน  วิศวะ   ทนายความ  บัญชี  สถาปตยกรรม    
และรองรับโครงการจัดตั้ง University  International College  
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7. สนับสนุนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไปสูการเปน e-university เพ่ือใชประโยชน 
จาก ICT สูกระบวนการเรียนรูและการสอนที่เชื่อมโยงวิทยาเขต เชน e-library , 
e-management , e-meeting , telemeeting , e-budgeting , e-document ฯลฯ 

8. สงเสริมการพัฒนาทักษะการถายทอดใหกับคณาอาจารย 
9. สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่มุงเนนใหนักศึกษาเปนคนมีความรูที่เปนคนดีของ

ชาติปรุงฝงใหมีจิตสํานึกชวยเหลือสังคม  และมีทักษะชีวิต 
10. สงเสริมการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ   
11. สนับสนุนใหบัณฑิตมีความเขมแข็งดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. สนับสนุนการสรางความรู เพ่ือมุงสูการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการสราง

นวัตกรรมรวมทั้งมีประสบการณจากบรรยากาศในประสบการณจริง (สหกิจศึกษา) 
 

 สรางความสมัพันธกับชุมชนอยางใกลชิด  พรอมกับการมีสวนรวมในการพัฒนาภูมิภาค 
 นโยบาย:  
  13. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถสรางศักยภาพใหชุมชนสามารถเขาถึง

แหลงความรูไดตลอดชีวิต  และสงเสริมความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่น  บน
พ้ืนฐานความเขาใจอันดีตอกัน  เพ่ือกลมกลืนมหาวิทยาลัยใหเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนโดยแทจริง  ไดแก จัดโครงการกิจกรรมใหความชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  โรงเรียน  ภาคอุตสาหกรรม   

14. การเขาไปมีสวนรวมในการปฏิรูปการศึกษา ในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
15. สงเสริมการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคม 

 
 สรางความเขมแข็งใหกับวิทยาเขตอยางเทาเทียม และมีความรวมมืออยางใกลชิด 
 นโยบาย:   
   16.  สนับสนุนงบประมาณตามแผนการพัฒนาวิทยาเขตที่ผานการพิจารณาของ

สภามหาวิทยาลัย เชน สนับสนุนงบประมาณเนนงานที่เปน Flag  ship  
campus  ของแตละวิทยาเขต/เขตการศึกษา   

   17. สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด ในแตละวิทยาเขต และสรางโอกาสการพัฒนาทุกวิทยาเขตอยางเทาเทียม 
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 เปนองคกรแหงธรรมาภิบาลและองคกรแหงการเรียนรู 
 นโยบาย:   
  18.   สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ

ขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวิสัยทัศนแหงการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา 
 19.  สงเสริมการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ ยึดหลักนิติธรรม  

คุณธรรม มีความโปรงใส การมีสวนรวม มีความรับผิดชอบ และมีความคุมคา 
 20. สง เสริมการพัฒนาระบบ  และกลไกประกันคุณภาพทุกภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 
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