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- ราง -  

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

(ซ่ึงถอดมาจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ป) 
 

 จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงในบริบทตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ สงผลให
มหาวิทยาลัยตองมีการปรับตัวของบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมรับกับสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงอยางมีพลวัต  สามารถเปนสมองตนความคิดเพ่ือรวมปดชองวางเชิงยุทธศาสตรและนําสูการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงใหประเทศกาวขามผลกระทบเชิงวิกฤตท่ีสําคัญ ๆ  สงเสริมการสรางนวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ี
กอใหเกิดมูลคาเพ่ิมใหกับสังคมเพ่ือยกระดับใหประเทศกาวพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง การสราง
ผลิตภาพจากผูสูงวัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในวัยแรงงานใหมีสมรรถนะสูงสําหรับโลกอนาคต 
 ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระยะ 4 ปในครั้งนี้ ไดเริ่มตน
จากกรอบแผนพัฒนาระยะยาว 20 ปซ่ึงไดสังเคราะหข้ึนจากการประมวลขอมูลในแงมุมตาง ๆ ท้ังการ
วิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
20 ป กรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
การพัฒนาภายใตกรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 
ท่ีตองขับเคลื่อนดวยความรูและนวัตกรรม และ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  (ตามภาพท่ี 1)  โดยไดรับ
ฟงความเห็นจากกลุมผูบริหาร บุคลากร และ
ผูเก่ียวของ ในระดับตาง ๆ อยางครบถวน และ
สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว (คราวประชุมครั้งท่ี 384 (4/2560) และครั้งท่ี 386 (6/2560))  ซ่ึงสาระสําคัญของแผนฯ 20 ป
จะประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรหลัก คือ 1) สรางกลไกการทํางานเชิงรุก 2) สรางความเปนผูนําวิชาการ 3) 
สรางความเปนนานาชาติ 4) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ เปนกรอบทิศทางหลักสําหรับการ
ดําเนินงานในอนาคต    

ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยได
วางระบบการนําแผนระยะยาวไปสูการ
ปฏิบัติเพ่ือใหแผนฯ 20 ปไดมีการขับเคลื่อน
และถายทอดสูการปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง 
ในกรอบปฏิบัติหลัก ดังนี้ 

1. ระบบแผนระยะยาวจะมีการ
ตรวจสอบกับทิศทางหลักในการพัฒนา
ประเทศทุก ๆ 2 ป เ พ่ือใหมหาวิทยาลัย
สามารถดํารงบทบาทการขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และแผน 

พัฒนาระยะยาว 20 ป ยังคงสอดคลองกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ  

ภาพท่ี 1 กรอบขอมูลสําคญัท่ีนํามากําหนดแผนพัฒนาฯ 20 ป ม.อ. 

ภาพท่ี 2 ระบบการนําแผนระยะยาวสูการปฏิบัต ิ

วาระท่ี 5.1 
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 2. แผนพัฒนาระยะยาว 20 ปจะถูกถอดไปเปนกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
รอบระยะเวลาของอธิการบดีในแตละวาระ เพ่ือใหการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความตอเนื่อง สามารถสานตอ
ความเชื่อมโยงจากรอบวาระการบริหารหนึ่ง สูอีกวาระการบริหารหนึ่งไดอยางลงตัวและสอดคลอง  
 3. แผนงาน/โครงการระยะยาวจะถูกขับเคลือ่นโดยรองอธิการบดีฝายตาง ๆ  คณะ/สวนงาน 
และระบบงบประมาณประจําปท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม อันจะทําใหการดําเนินงานในทุกแผนงาน/โครงการอยู
บนฐานการพัฒนาท่ีมีความพรอมและความท่ีเปนไปไดจริงประกอบกัน  
 กระบวนการถอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระยะ 4 ปครั้งนี้  นอกเหนือจาก
การนําแผนพัฒนาระยะยาว 20 ปมาเปนประเด็นตั้งตนหลักในการวิเคราะหความจําเปนเรงดวน และ
ความสําคัญในการพัฒนาชวงสั้นระยะ 4 ปแลว มหาวิทยาลัยไดประมวลรวมแผนพัฒนาระยะสั้นดานการวิจัย 
และแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ซ่ึงไดมีการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในชวงเวลาถัดมานั้น  มาสังเคราะหรวม
ในประเด็นเหตุผลความจําเปน ความเรงดวนในการพัฒนา และลดความเสียโอกาสใหม ๆ ท่ีจะพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหมีการเปลี่ยนแปลงไปขางหนาอยางกาวกระโดดไดในอนาคตไวดวยแลว  
 

  ขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 

 
วิสัยทัศน 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ท่ีมีความเปนเลิศ
ทางวิชาการ และเปนกลไกหลักในการพัฒนาภาคใตและประเทศ มุงสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเซียน 
ภายในป พ.ศ.2570 
 
พันธกิจ 

 1.  สรางความเปนผูนําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเปนฐานเพ่ือการพัฒนา
ภาคใตและประเทศ เชื่อมโยงสูสังคมและเครือขายสากล 
 2.  สรางบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะ 
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกตความรูบนพ้ืนฐานประสบการณจากการปฏิบัติ 
 3.  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูไดอยางหลากหลายรูปแบบ 
 

 (Culture) ; วัฒนธรรมองคกร

     ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง  
    (Our Soul is for the Benefit of Mankind) 

(Core Values) ;  คานิยมหลัก 

 PSU  หมายถึง  ความเปนมืออาชีพ ความรับผิดชอบตอสังคม ความเปนเอกภาพเปนหนึ่งเดียว 
P  -  Professionalism : ความเปนมืออาชีพ 

1. ใฝรู เสาะหาวิชา สรางปญญาสังคม 
2. ถูกตอง มีมาตรฐาน รวดเร็ว 
3. มุงม่ัน ทุมเท และมีจิตสาธารณะ 

S  - Social responsibility  : ความรับผิดชอบตอสังคม 
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1. เปนท่ีพ่ึง และชี้นําสังคม 
2. แลกเปลี่ยน และแบงปน 
3. บมเพาะคนดี สูสังคม 

U  - Unity  :  ความเปนเอกภาพ เปนหนึ่งเดียว 
1. มีความรักและสํานึกรวมเปนสวนหนึ่งขององคกร 
2. ผลักดันองคกรสูเปาหมายรวม 
3. รวมกันทํางานดวยความเต็มใจเสียสละ และอดทน 

 

(Identity) ;  I-WiSe  อัตลักษณ 

  (Integrity, Wisdom, Social engagement) 
   ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะ 
 

 (Uniqueness) ; มหาวิทยาลัยวิจัย เอกลักษณ
 

  (เปนขอมูลรายละเอียดของแผนฯระยะยาว 20 ป แผนพัฒนาระยะสั้นขอมูลกรอบทิศทางระยะยาว ; 

ดานการวิจัย และแผนพัฒนาการจัดการศึกษา) 
 

 ภายใตกรอบทิศทางระยะยาวซ่ึงมหาวิทยาลัยไดประเมินถึงสมรรถนะและความไดเปรียบของ
มหาวิทยาลัยแลว พบวา โอกาสเชิงกลยุทธท่ีมหาวิทยาลัยสามารถมุงเปาสูความเปนผูนําท่ีมีความเปนไปไดมี 6 
ดานคือ 1) การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 2) เทคโนโลยีชีวภาพและการแปรรูปอาหาร 3) ระบบ
สาธารณสุขและการสงเสริมสุขภาพครบวงจร  4) การทองเท่ียวกลุมรายไดดี การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และ

การทองเ ท่ียวเชิงอนุรักษ  5)  เศรษฐกิจ
ดิจิตอล และ 6) พลังงาน 
              ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะเนนพัฒนา
ในศาสตรท่ีเก่ียวของกับบริบทของภาคใต 
เชน การเปนผูนําทางทะเลและชายฝง ผูนํา
ดานยางพารา เปนตน   โดยรายละเอียด
หลักของแผนพัฒนาระยะยาว 20 ป ซ่ึงมี
แกนสาระสําคัญประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร
หลัก คือ ประเด็น ยุทธศาสตร  1 เปน
ยุทธศาสตรการสรางกลไกการทํางานเชิงรุก 

ซ่ึงจะมีจุดเนนดําเนินงานภายใต 4 กลไกขับเคลื่อนประกอบดวย 1) เนนบูรณาการขามศาสตร 2) เนนความ
ตองการของผูเรียน/ผูใชบัณฑิต และการแกปญหาประเทศ  3) เนนประสิทธิภาพท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 4) เนนการสรางความรวมมือจากเครือขาย  ประเด็นยุทธศาสตร 2 เปนยุทธศาสตรการสราง
ความเปนผูนําวิชาการ ซ่ึงจะมี 3 จุดเนนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับภารกิจหลัก ดังนี้ 1) เนนการพัฒนา
และสรางทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพใหกับประเทศ  2) เนนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน และ 3) เนนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม ประเด็นยุทธศาสตร 3 เปน
ยุทธศาสตรการสรางความเปนนานาชาติ และประเด็นยุทธศาสตร 4 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการ  

ภาพท่ี 3 แกนสาระสําคัญของโครงสรางแผนระยะยาว 20 ป 



4 
 

 นอกจากสาระสําคัญของแผนฯ ระยะยาวขางตน ท่ีจะใชเปนแกนสําคัญในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในระยะ 4 ปขางหนา พรอมกันนี้มหาวิทยาลัยไดประมวลรวมแผนพัฒนาระยะสั้นดานการวิจัย 
และแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางกลไกการทํางานเชิงรุก 
 

1.1 เนนบูรณาการขามศาสตร 
(1)  กําหนดทิศทางท่ีมีศักยภาพเปนแนวรุกใหมสําหรับมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการระหวาง

ศาสตรของกลุมสาขาวิชาในรูปแบบคลัสเตอร 
(2)  จัดระบบ เช่ือมโยง/รวมกันของกลุมสาขาวิชาในคณะ/สวนงาน เพ่ือใหสัมพันธและสนอง

ภารกิจท่ีตอบรับกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 
(3)  สรางกลุมวิจัยเชิงบูรณาการศาสตรเพ่ือใหโครงสรางเสมือนจริงท่ีมีความยืดหยุน สามารถ

แกปญหาของประเทศอยางรอบดาน 
(4)  พัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย หรือระหวางสาขาวิชากับ

หนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ/เอกชน เพ่ือสรางหลักสูตรท่ีตรงตามความตองการสงเสริมการเปดหลักสูตร 2 
ปริญญา/ปริญญารวม ระหวางสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

 
 แผนการพัฒนาท่ีมีความสําคัญเปนลําดับตน ๆ ท่ีตองการใหดําเนินการ 

(1) สรางระบบ PSU System ท่ีเขมแข็งท่ีชวยใหสามารถทํางานขามวิทยาเขตกันได และ
ชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางวิทยาเขต 

(2) การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยในรูปแบบคลัสเตอร และจัดรูปแบบการ
บริหารการทํางานแบบบูรณาการระหวางศาสตรตาง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ  

(3) การบูรณาการหลักสูตรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันระหวางสาขาวิชาและระหวางวิทยาเขต
เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรรวมกันและลดภาระในการประเมินหลักสูตร 

 
1.2 เนนความตองการของผูใชบัณฑิต/ผูเรียนและการแกปญหาประเทศ 

(1) วิเคราะหความตองการบัณฑิตของแตละหลักสูตร และวางแผนการผลิตภายใตกรอบภาวะ
ความตองการของตลาดงานท่ีแทจริง 

(2) ปรับ/เปลี่ยน/สรางหลักสูตรใหมใหทันสมัย ตรงตามความตองการ โดยเฉพาะหลักสูตรท่ี
สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมาย 6 ดานตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

(3) สรางตนแบบระบบการจัดการศึกษาใหม ท่ีมีความหลากหลายและมีความยืดหยุนเพ่ือ
พัฒนากลุมคนนอกวัยเรียน และครอบคลุมการเรียนแบบไมเต็มเวลา 

(4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนรูท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนรูแบบ online รวมท้ัง
จัดการเรียนรูในระบบการสอนทางไกล  

(5)   จัดระบบการจัดการใหเอ้ือตอนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขามคณะ/วิทยาเขตตามความใฝรู 
(6) จัดการศึกษารวมกับการปฏิบัติในสถานะการณจริง (Work Integrated Learning – WIL) 

โดยเฉพาะการจัดใหมีสหกิจในทุกหลักสูตร ซ่ึงใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทอยางใกลชิดในการรวมจัด
การศึกษาในลักษณะท่ีเกิดประโยชนรวมกัน 
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(7) กําหนดกรอบวิจัยท่ีสนองตอบการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ การสรางผลงานนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาประเทศ และขยายผลเพ่ือตอบโจทยในระดับโลก  

(8) แกปญหาและพัฒนาสังคมท่ีเปนลักษณะบูรณาการศาสตร จากปญหาจริงของชุมชนเพ่ือ
นําไปสูการใชประโยชนท่ีสรางความเขมแข็ง ลดชองวางความเหลื่อมล้ํา และสรางความยั่งยืนใหกับชุมชน 

 
 แผนการพัฒนาท่ีมีความสําคัญเปนลําดับตน ๆ ท่ีตองการใหดําเนินการ 

(1) การจัดระบบการศึกษาท่ีเอ้ือตอนักศึกษาลงทะเบียนขามคณะและวิทยาเขตตามความใฝรู
ของนักศึกษา 

(2) จัดทําหลักสูตรท่ีตรงกับความตองการของภาคการผลิตและบริการรวมท้ังการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะดานดิจิตอลเชน ระบบอัตโนมัติ วิทยาการขอมูล (Data Science) 
และปญญาประดิษฐ เปนตน 

(3)  การจัดทําหลักสูตรรวมกับภาคอุตสาหกรรม และหลักสูตร Online รวมท้ังการจัดระบบ
การศึกษาท่ียืดหยุนเพ่ือเปดโอกาสใหกลุมคนท่ีอยูในวัยแรงงานและสูงวัยสามารถพัฒนา
ตนเองใหมีความรูความสามารถสูงข้ึนและสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต  

(4) การกําหนดกรอบวิจัยท่ีตอบโจทยปญหาของประเทศ และสรางนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศตามยุทธศาสตร Thailand 
4.0  

 
1.3  เนนประสิทธิภาพท่ีขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเทคโนโลยี/สื่อการเรียนรู ไปสูรูปแบบ Smart Learning 
ท่ีสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning) ท้ังในชั้นเรียนและการเรียนรูดวยตัวเองนอก
หองเรียน 

(2)  สรางความสมบูรณขององคประกอบระบบนิเวศในความเปน E - University ท่ีเปนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานสําหรับตอยอดประยุกตใชในภารกิจตาง ๆ  

(3)  เชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศจากระดับคณะ/สวนงาน/วิทยาเขตใหเปนระบบสารสนเทศ
ทางการบริหารและนําไปสูการสังเคราะหตัดสินใจของฝายบริหาร 

(4)  สรางระบบขอมูลคลังความรูและระบบจัดการทรัพยากรองคความรูเพ่ือสรางบริบทการ
เรียนรูตลอดชีวิตท่ีเปดกวาง ผานเครือขายสังคมออนไลนแกทุกกลุมประชากร 

 
 แผนการพัฒนาท่ีมีความสําคัญเปนลําดับตน ๆ ท่ีตองการใหดําเนินการ 

(1) พัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตและ Online 
course เพ่ือพัฒนากลุมคนในวัยแรงงาน เชน PSU-MOOC 

(2) พัฒนาระบบสารสนเทศในทุกดาน โดยเฉพาะทางการเงินและบัญชีท่ีตองจัดทําเปนการ
เรงดวน รวมท้ังการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศจากระดับคณะ/สวนงาน/วิทยาเขต ใหเปน
ระบบสารสนเทศทางการบริหารและนําไปสูการสังเคราะหเพ่ือเปนฐานในการตัดสินใจ
ของฝายบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงการสรางระบบนิเวศท่ีสนบัสนุน E- university 
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1.4  เนนการสรางความรวมมือจากเครือขาย 
(1)  ปรับระบบโครงสรางภายในและสรางกลไกเพ่ือใหบุคลากรมีอิสระในการทํางานขามกลุม

สาขาวิชา 
(2)  สรางเครือขายกับองคกรภายนอก โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน การวิจัย และนําความรูไปใชเพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหกับภาคอุตสาหกรรมในลักษณะท่ีไดประโยชน
รวมกัน 

(3)  สรางความเชื่อมโยงของเครือขายอุดมศึกษาท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมท้ังเครือขาย
ภูมิภาคใหเปนพลังรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเขมแข็งในการปฏิรูประบบ
การศึกษาชาติ 

(4)  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาช้ันนําในตางประเทศ และพัฒนากลไกท่ียืดหยุนใน
การนําหลักสูตรท่ีทันสมัยมาเปดสอน 

(5)  สรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกา เพ่ือผลักดันชื่อเสียง สนับสนุนและเสริมศักยภาพใน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 
 แผนการพัฒนาท่ีมีความสําคัญเปนลําดับตน ๆ ท่ีตองการใหดําเนินการ 

(1)  ปรับระบบโครงสรางภายในและกลไกการบริหารบุคคลใหมีอิสระในการทํางานขามกลุม
สาชาวิชา หรือการทํางานแบบคลัสเตอร เชน การสรางระบบการจางงานมากกวา 1 
หนวยงาน 

(2)  เรงสรางเครือขายกับองคกรภายนอก โดยเฉพาะภาคผลิตและภาคบริการเพ่ือรวมกันใน
การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรม 

(3)  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําในตางประเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตรศาสตรท่ี
ขาดแคลนและจําเปนตอการพัฒนาประเทศและนํามาเปดสอนเพ่ือสรางทรัพยากรบุคคล
ท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ 

(4)  สรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกาในการวิจัยและในการจัดการศึกษา เชน สหกิจ
ศึกษา WIL เปนตน   

 
ยุทธศาสตร 2  สรางความเปนผูนําวิชาการ 
 

2.1  เนนการพัฒนาและสรางทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพใหกับประเทศ 
(1)  สรางบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สามารถประยุกตใชความรูและประสบการณจาก การปฏิบัติ

ในสถานการณจริง มีความเขาใจตระหนักถึงบริบทโลก และสามารถแกปญหาในบริบทของประเทศ และสังคม 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

(2)  สรางบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณสงขลานครินทร (I-WiSE)  ปลูกจิตสํานึกความเปนไทย ดํารงชีวิต
ดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูและเขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(3)  สนับสนุน Thailand 4.0 ดวยการใหความรูความเขาใจในการเปนผูประกอบการใหม เพ่ือ
เตรียม พรอมในการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีสรางผูประกอบการ (Entrepreneurial University) บน
ฐานของนวัตกรรม 

(4)  เปนพ่ีเลี้ยงใหกับสถาบันการศึกษาท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือใหการปฏิรูป
การศึกษาเกิดเปนระบบ บมเพาะและพัฒนาเยาวชนใหพรอมในการกาวสูการศึกษาระบบใหม 
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 แผนการพัฒนาท่ีมีความสําคัญเปนลําดับตนๆท่ีตองการใหดําเนินการ 
(1) ปรับหมวดศึกษาท่ัวไป และจัดหลักสูตรเปน outcome based education ท่ีทันสมัยมี

เอกลักษณ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยบัณฑิตมีความรูคูคุณธรรม
และมีอัตลักษณของสงขลานครินทร (I-WiSE) รวมท้ังมีความรูในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(2) สรางทรัพยากรบุคคลท่ีรองรับการพัฒนาประเทศในศตวรรษท่ี 21 
(3) จัดใหมีโปรแกรมสหกิจศึกษา / WIL ใหมากข้ึนตามความเหมาะสม และเตรียมความ

พรอมของบัณฑิตในการกาวสูการเปนผูประกอบการ 
(4)  รวมเปนพ่ีเลี้ยงใหกับสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใหการปฏิรูปการศึกษาเกิดข้ึนอยาง

เปนระบบ  
 
2.2  เนนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

(1)  สรางความเปนเลิศทางวิชาการระดับโลกในสาขาท่ีมีความพรอมสูง โดยรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําท้ังของไทย และมหาวิทยาลัยระดับโลก 

(2)  เปน Innovation Hub ในการสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภาคใต 
ในลักษณะ Public-Private Partnership โดยมุงเนน Bio-based Economy, Digital Economy และ 
Creative Economy เพ่ือสนับสนุนการกาวสูประเทศไทย 4.0 

(3)  การใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการวิจัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถดูดซับเทคโนโลยี และ
นํามาถายทอดใหนักศึกษาและอุตสาหกรรมในประเทศตอไป 

(4)  พัฒนาการจัดการทรัพยากรวิจัยและระบบวิจัย ใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
 แผนการพัฒนาท่ีมีความสําคัญเปนลําดับตน ๆ ท่ีตองการใหดําเนินการ 

(1)  สรางความเปนเลิศทางวิชาการระดับโลกในสาขาท่ีมีความพรอมสูง โดยรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําท้ังของไทย และมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยมุงม่ันใหมี World-class  
Research Lab ไมนอยกวา 3 Lab 

(2)  เปนศูนยในการสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภาคใต ในลักษณะ 
Public-Private Partnership โดยมุงเนน Bio-based Economy, Digital Economy 
และ Creative Economy เพ่ือสนับสนุนการกาวสูประเทศไทย 4.0 

(3)  เชิญชวนและสรางแรงจูงใจใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการวิจัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัย
สามารถดูดซับเทคโนโลยี และนํามาถายทอดใหนักศึกษาและอุตสาหกรรมในประเทศ
ตอไป โดยรวมมือกับภาคเอกชนในการตั้งศูนยวิจัย เชนทางดานลอยางรถยนต และ ดาน 
IoT เปนตน  

 
2.3  เนนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 

(1)  เปนองคกรช้ีนําสังคม และถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี  
(2) แกปญหาและพัฒนาสังคมดวยงานวิชาการในลักษณะบูรณาการศาสตร ท่ีชุมชนมีสวนรวม

ในการกําหนดโจทย/ปญหา  เพ่ือนําไปสูการแกปญหาชุมชนอยางแทจริง  สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ
ชุมชน โดยยึดหลัก เขาใจ เขาถึง และพัฒนา 
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(3) สรางเครือขาย พัฒนาระบบและกลไกภาคีกับทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม ภายใตทรัพยากร
ท่ีจํากัด 

(4)  จัดโครงสรางและระบบสนับสนุนใหเอ้ือและจูงใจใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมสรางผลงาน
เพ่ือรับใชสังคม 

 
 แผนการพัฒนาท่ีมีความสําคัญเปนลําดับตน ๆ ท่ีตองการใหดําเนินการ 

 (1)  แกปญหาและพัฒนาสังคมดวยงานวิชาการในลักษณะบูรณาการศาสตร ท่ีชุมชนมีสวน
รวมในการกําหนดโจทย/ปญหา(University Engagement) เพ่ือนําไปสูการแกปญหา
ชุมชนอยางแทจริง สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชน โดยยึดหลัก เขาใจ เขาถึง 
และพัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(2)  จัดโครงสรางและระบบสนับสนุนใหเอ้ือและจูงใจใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมสราง
ผลงานเพ่ือรับใชสังคม 

 

ยุทธศาสตร 3  สรางความเปนนานาชาติ 
 

3.1 เสริมสรางความเขาใจระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหมีแนวปฏิบัติและนโยบายดาน
วิเทศสัมพันธในอันท่ีจะมุงสูความเปนนานาชาติ โดยใหมีระบบหลายภาษาในทุกบริบทการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษามลายู 

3.2  พัฒนาศักยภาพการใชภาษาและความรูขามวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และวางมาตรการเพ่ิมมาตรฐานความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรกอนสําเร็จ
การศึกษา 

3.3  เพ่ิมจํานวนอาจารยชาวตางประเทศและนักศึกษาชาวตางประเทศในทุกระดับการศึกษา
มหาวิทยาลัย รวมถึงใหมีการใชภาษาอังกฤษในการใหบริการทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 

3.4  สงเสริมและสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมท่ีจะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และบุคลากร โดย
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในทุกระดับกับสถาบันในตางประเทศ 

3.5  สรางความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศดานการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ 
โดยเนนเพ่ิม/ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรนานาชาติ  

3.6  จัดเวทีวิชาการระดับนานาชาติ ในหลายหลายรูปแบบ เพ่ือเสริมสรางความรวมมือทางดาน
วิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรู และเผยแพรผลงานวิจัย ตลอดจนการสรางเครือขายความ
รวมมือ และการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม 

 
 แผนการพัฒนาท่ีมีความสําคัญเปนลําดับตนๆท่ีตองการใหดําเนินการ 

(1)  เสริมสรางความเขาใจระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหมีแนวปฏิบัติและนโยบาย
ดานวิเทศสัมพันธในอันท่ีจะมุงสูความเปนนานาชาติ โดยใหมีระบบหลายภาษาในทุก
บริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย   

(2)  พัฒนาศักยภาพการใชภาษาและความรูขามวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และวางมาตรการเพ่ิมมาตรฐานความสามารถดานภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอรของนักศึกษา เชน การดําเนินการ Summer School ในทุกวิทยาเขต 



9 
 

(3)  เพ่ิมจํานวนอาจารยชาวตางประเทศและนักศึกษาชาวตางประเทศในทุกระดับการศึกษา
มหาวิทยาลัย รวมถึงให มีการใชภาษาอังกฤษในการใหบริการทุกประเภทของ
มหาวิทยาลัย 

(4)  สรางความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศดานการเรียนการสอน วิจัย และบริการ
วิชาการ โดยเนนเพ่ิม/ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรนานาชาติมากข้ึน  

(5)  ผลักดันบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยมีความชํานาญใหกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือพัฒนาไปสูการเปน Education Hub 

 
ยุทธศาสตร 4  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
 

4.1   เนนหลักการบริหารความตาง โดยเฉพาะในการบริหารสวนงานและบุคลากรท่ีอิงเปาผลลัพท
และสัมฤทธิผล มีระบบตอบแทนท่ีจูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถระดับโลก และมีระบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางรวดเร็ว 

4.2   สรางเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเงิน โดยเนนการบริหารจัดการ การแสวงหาแหลง
ทุน และการสรางประสิทธิภาพกลไกการใชจายงบประมาณ 

4.3   พัฒนาทรัพยากรบุคคล และกํากับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสายวิชาการใหมีความ
พรอมตอการพัฒนางานวิจัย บัณฑิตศึกษาและนานาชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

4.4   สรางระบบและกลไกในการจัดการเพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคลากรสมรรถนะสูง จากสถาบันชั้นนําใน
ระดับสากล 

4.5   ปรับโครงสรางองคกรท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการให
สอดคลองกับภารกิจภายใตการรวมกลุมสาขาวิชา ท่ีเปนการรวมมือระหวางหนวยงานภายใน เพ่ือกอใหเกิด 
productivity สูงสุด 

4.6   มีระบบงบประมาณสําหรับขับเคล่ือนยุทธศาสตร เพ่ือใหการพัฒนามีความชัดเจนท่ีตอเนื่อง 
รวมท้ังการสนับสนุนกิจกรรม/ภารกิจใหมจากประเด็นเชิงนโยบายของรัฐบาล 

4.7  การสรางรายไดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการลงทุนในการนํานวัตกรรมสูเชิง
พาณิชย 

 
 แผนการพัฒนาท่ีมีความสําคัญเปนลําดับตนๆท่ีตองการใหดําเนินการ 

(1) ปรับโครงสรางองคกรท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการให
สอดคลองกับภารกิจภายใตการรวมกลุมสาขาวิชา ท่ีเปนการรวมมือระหวางหนวยงาน
ภายใน เพ่ือกอใหเกิด productivity สูงสุด 

(2) สรางเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเงิน โดยเนนการบริหารจัดการ การแสวงหา
แหลงทุน และการสรางประสิทธิภาพกลไกการใชจายงบประมาณ รวมท้ังการสรางรายได
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการลงทุนในการนํานวัตกรรมสูเชิงพาณิชย โดยมีการ
จัดตั้ง Holding Company 

(3) พัฒนาอาจารยใหเขาสูกรอบสมรรถนะอาจารยมืออาชีพ PSU-TPSF ในระดับ 2 เพ่ิมข้ึน
โดยมีเปาหมายเพ่ิมข้ึนปละ10% 
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(4) เนนหลักการบริหารความตาง โดยเฉพาะในการบริหารสวนงานและบุคลากรท่ีอิงเปา
ผลลัพทและสัมฤทธิผล มีระบบตอบแทนท่ีจูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถระดับโลก และ
มีระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางรวดเร็ว 

(5) สรางระบบและกลไกในการจัดการเพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคลากรสมรรถนะสูง จากสถาบันชั้น
นําในระดับสากล 

 
 ท้ังนี้กรอบแผนพัฒนาฯ ระยะ 4 ปฉบับนี้ อธิการบดีในวาระตําแหนงใหมยังคงท่ีจะสามารถ
นําเสนอ/เลือกจุดเนนท่ีตองการมุงขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย หรือสรางกลยุทธใหม ๆ ท่ีทาทายสําหรับ
การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 4 ปขางหนา เพ่ือใหสามารถนํามหาวิทยาลัยกาวขามขอจํากัด และเรงสราง
การเปลี่ยนแปลงใหมไดในอนาคตอีกได 
 
 

---------------------------- 
มกราคม 2561 
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เอกสารแนบ 
 

 ท้ังนี้ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระยะยาว 20 ป ไดกําหนด
เปาหมายความสําเร็จ และสัมฤทธิผลของแผน ไวดังนี้ 
 

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

      1.   การกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา และ 1 ใน 5 ของอาเซียน 
      2.  การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยท่ีมุงสรางความรูระดับสูง และนวัตกรรม ท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      3.  มีบทบาทในการแกปญหาประเทศและภาคใต และสามารถเปนผูชี้นําสังคมเพ่ือสราง
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
      4.  บัณฑิตไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีความรูคูคุณธรรม พรอมเปนพลเมืองโลกในศตวรรษ  
ท่ี 21 มีความเปนนานาชาติ และสามารถสรางงานเองได 
      5.  มีกลไลการทํางานท่ีเนนการบูรณาการขามศาสตร และการทํางานท่ีเปนเครือขาย เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศและภาคใต  
      6.  เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีคลองตัว มีผลผลิตสูง มีความม่ันคงทางการเงิน และมี
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
 

 สัมฤทธิผลของพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ตอการพัฒนาประเทศ  
และภาคใต 

 

1. เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเปนฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานความรูซ่ึงจะทําใหประเทศกาวสูประเทศรายไดสูง 

2. เปนกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปาหมายใน Thailand 4.0 โดยเนน 3 กลุม
เศรษฐกิจ คือ Bio-based Economy, Creative Economy และ Digital Economy 

3. เปนแหลงผลิตทรัพยากรบุคคลในหลายระดับและนักวิชาการท่ีมีคุณภาพ  มีคุณธรรม   
มีความรับผิดชอบตอสังคม และมีคุณสมบัติท่ีสอดรับกับ Thailand 4.0 และตรงกับความตองการของผูใชงาน 

4. สรางทุนทางปญญาและสิทธิบัตร รวมท้ังนวัตกรรมเพ่ือสรางรายไดใหกับประเทศอัน
นําไปสูการกาวขามกับดักรายไดปานกลาง 

5. เปนกลไกในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน การพัฒนาท่ียั่งยืน และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อันนําไปสูการกาวขามกับดักความเหลื่อมล้ํา 

6. เปนฐานในการพัฒนานโยบายสําคัญเฉพาะดานในภาคใตของประเทศ เชน Rubber 
City  Smart city และ เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของประเทศ 

7. เปนกลไกในการลดความเลื่อมล้ําทางการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษาแก
พ้ืนท่ีดอยโอกาสในภาคใต รวมท้ังการใชการศึกษาสรางสันติสุข   ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
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 ทิศทางจุดเนนและความเขมแข็งของวิทยาเขตในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2560-2579) 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ วิทยาเขตปตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎรฯ วิทยาเขตตรัง 
 การแพทยและระบบ

สุขภาพ 
 วิทยาศาสตรเชิงลึก 
 เทคโนโลยีชีวภาพ 
 เกษตรแนวใหมและ

การแปรรปู 
 เทคโนโลยีดิจิทัล

และระบบอัตโนมัต ิ

 ฐานผลติบุคลากร
ทางการศึกษา
ของชาติและ
การศึกษาวิถีพห-ุ
วัฒนธรรม 

 ความมั่นคงทาง
อาหาร : - ประมง, 
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 ยางพารา/ฮาลาล 
 สุขภาวะในวิถี

อิสลาม 

 ความเปน
นานาชาติ 

 Digital 
Innovation 
hub  

 การบริการ
และทอง เท่ียว
แหงเอเซีย 

 ระบบ
สิ่งแวดลอมท่ี
ยั่งยืน 

 เพาะเลี้ยง : สัตวนํ้า
เศรษฐกิจแหง
เอเซียอาคเนย  

 ไม และพืชเศรษฐกิจ
ภาคใต 

 การจัดการ 
 Creative อันดามัน 
 แพทยวิถีใหม 

 
 

แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญสําหรับอนาคต ซ่ึงจะตองเริ่มดําเนินการและการเตรียมการใน 4 ปขางหนา 

โครงการท่ีมุงสนองมิติภายนอก โครงการท่ีมุงสนองมิติภายใน 

 โครงการเกษตรวิถีใหม ; Thailand 4.0 
 โครงการนวัตกรรมเพ่ือการเพาะเลี้ยงชายฝง Aqua Park 

(วิทยาเขตสุราษฏรธานี) 
 โครงการศูนยกลางระบบสาธารณสุข และการแพทยครบ

วงจร ; Health-care, Wellness & Bio-medical hub  
 โครงการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ; Food Innopolis 

(วิทยาเขตหาดใหญ,สุราษฎรธานี,ปตตานี) 
 ดิจิตอลอินโนเวช่ันพารค (วิทยาเขตภูเก็ต) 
 โครงการนวัตกรรมยางพารา (วิทยาเขตหาดใหญ , 

ปตตานี และสุราษฎรธานี) 
 โครงการนวัตกรรมพลังงานเพ่ืออนาคต 
 โครงการอันดามันศึกษา (วิทยาเขตตรัง)  
 โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาในพ้ืนท่ีภาคใต 

(วิทยาเขตหาดใหญ และปตตานี) 
 CUPT-OHEC Innovation Hub 
 เครือขายนวัตกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค  
 โครงการ Pattani Heritage City (วิทยาเขตปตตานี) 

 

 Excellent Research Laboratory ;  
 ระบบสาธารณสุขและนวัตกรรมการแพทย 
 Digital Innovation Technology ดานมนุษยศาสตร

และสังคม 
 โครงการ Smart PSU Campus 
 สํานักสัตวทดลองภาคใต 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรตนแบบ และหลักสูตรเชิงบูรณา

การ  
 โครงการควบรวมและบริหารหลักสูตรและการวิจัย

แบบคลัสเตอร (เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศ) 

 โครงการวางระบบริหารขามวิทยาเขต ( Cross campus 
Management ) (ท้ัง 5 วิทยาเขต)  

 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (ท้ัง 5 วิทยาเขต) 
 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยใชแนวทาง 

TQA   
 โครงการการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยและบริการวิชาการ 

; เชน ท่ีดินไปรษณียเดิม,ท่ีดินพ้ืนท่ี ต.ทุงลุง (วิทยาเขต
หาดใหญ) ท่ีดินเชาใชประโยชนการรถไฟ (กรุงเทพฯ) 
เปนตน  

 


