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แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (พ.ศ.2553-2567) มหาวทิยาลัยทักษิณ  

แผนยทุธศาสตร์ระยะยาว  (พ.ศ.2553-2567) มหาวิทยาลยัทกัษิณ จดัทําขึน้เพ่ือใช้ประกอบการ

มองไปข้างหน้า บนพืน้ฐานของปรัชญามหาวิทยาลยั ข้อมลูทัง้ในอดีต ปัจจบุนัและข้อมลูท่ีเป็นแนวโน้มท่ี

จะเกิดขึน้ในอนาคต ด้วยความตระหนกัว่าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเป็นแผนท่ีรองรับหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของประชาคมมหาวิทยาลยัท่ีต้องรับรู้ เข้าใจและรู้เท่าทนัพลวตัสงัคมท้องถ่ิน สงัคมไทยและ

สงัคมโลก สามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงได้อยา่งพอเหมาะ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้ความสําคญักบั

ความรู้ท่ีเกิดจากการบรรจบกนัของศาสตร์หลากหลายสาขา หลอมรวมเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถนําไปใช้ 

ในการดํารงชีวิต การแก้ปัญหาและการใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยืน 

 สาระสําคญัของแผนยทุธศาสตร์ชดุนี ้ประกอบด้วยหลกัการและเหตผุลเชิงยทุธศาสตร์การพฒันา

มหาวิทยาลยั กรอบคดิของการจดัทําแผน วตัถปุระสงค์ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทางของยทุธศาสตร์ ประเด็น

ยทุธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

หลักการและเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลัย 

ความท้าทายของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ในอนาคตอีก 15 ปีข้างหน้า คือ การปรับระบบการจดัการ 

ศึกษาท่ีมุ่งเน้นการจัดการศึกษาในลกัษณะบูรณาการเช่ือมโยงกับการศึกษาทัง้ระบบและ เช่ือมโยงกับ

ระบบอ่ืน ๆ ของสงัคม โดยการวิเคราะห์สถานภาพและแนวโน้ม ภาพรวมของสงัคมไทยและสงัคมโลก     

ดงัจะได้กลา่วตอ่ไปนี ้

การเปล่ียนแปลงจากอทิธิพลของกระแสโลกาภวิัตน์ 

ในช่วงทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ประเทศไทยเร่ิมเข้าสูก่ระแสโลกาภิวตัน์ โดยประเทศไทย

เห็นแต่โอกาส แต่ขาดการพิจารณาภยัคกุคามของโลกาภิวตัน์ การเปิดประเทศของไทยทําให้ประเทศไทย

ผกูตดิกบัโลกภายนอก ทัง้ทางเศรษฐกิจ การเมือง และข้อมลูข่าวสาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จนกระทัง่

ประเทศไทยประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540  มีผลทําให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน

ความสามารถเชิงเปรียบเทียบลดลง ประเทศมีการปรับตวัช้า  เหตผุลหลกัสําคญั คือ คณุภาพของคนต่ํา 

สืบเน่ืองมาจากคณุภาพการศกึษาทกุระดบัตกต่ําลง ประเทศไทยซึง่อยูใ่นสภาวะถกูบีบจากด้านบนและ 
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ด้านลา่ง (nut cracker effect)  ด้านบนเป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่ในเอเชียตะวนัออกท่ีมีความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี ด้านล่างเป็นประเทศเพ่ือนบ้านท่ีกําลังพัฒนา ซึ่งมีค่าแรงงานถูกกว่าประเทศไทย  

อุดมศึกษาไทยถูกชักจูงเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์จากมิติเศรษฐกิจและมิติการใช้ประโยชน์จะพบว่า

กระบวนการโลกาภิวัตน์  ให้ทัง้โอกาสและภัยคุกคามแก่อุดมศึกษาไทย สถาบันอุดมศึกษาส่วนหนึ่ง

พยายามปรับตวัเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง  แต่สถาบนัอุดมศึกษาจํานวนมากยงัน่ิงเฉยกับ    

ภยัคุกคามท่ีเข้ามามีผลกระทบมากขึน้  จากมิติจิตวิญญาณสงัคมในสามทศวรรษ ตัง้แต่ปี 2530-2550 

การเปิดของสงัคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้การรับรู้ข้อมลูและข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้าถึง

ได้อย่างกว้างขวาง จึงทําให้สํานึกทางสงัคมและการเมืองไม่ถกูผกูขาดด้วยสถาบนัอดุมศึกษาต่อไป ฐาน

สํานึกจิตวิญญาณสงัคมเป็นสาธารณะมากขึน้ จะเห็นได้จากการต่อสู้ของตวัแทนฐานสาธารณะท่ีมีความ

คดิเห็นแตกตา่งกนั  

 สภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและแนวโน้มการพฒันาภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์   

ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประชากร สาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม และ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอิทธิพลอย่างยิ่งตอ่การศกึษาท่ีจําเป็นต้องปรับปรุงและพฒันาให้สอดคล้อง

กบับริบทท่ีเปล่ียนแปลง  โดยสรุปกว้างๆได้ว่าลกัษณะของเศรษฐกิจในอนาคตจะมีลกัษณะเป็นเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ท่ีดําเนินไปในกระแสของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ  ซึ่งจะทําให้รูปแบบของระบบการค้าโลก

เปล่ียนแปลงไป รวมทัง้รูปแบบของระบบการศึกษาทําให้ไทยต้องเร่งสร้างคณุภาพในการจัดการศึกษา

รวมทัง้การรู้จกัอนรัุกษ์และพฒันาทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือรองรับการแข่งขนัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  ด้านสงัคมจะเป็น

สงัคมภมูิปัญญามากขึน้ในลกัษณะสงัคมฐานความรู้ และการเคล่ือนย้ายถ่ินแบบไร้พรมแดนจะทําให้เกิด

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ซึ่งจะทําให้ปัญหาสังคมมีความซับซ้อนมากขึน้ ด้านการเมืองการ

ปกครอง ประชาชนจะต่ืนตวัในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ และให้ความสําคญัในด้านสิทธิมนษุยชนมากขึน้ 

ภายใต้กระแสการปกครองระบอบประชาธิปไตย จะต้องสร้างวฒันธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  

ให้เกิดขึน้ในสังคมไทยในทุกระดับ โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคี 

ปรองดอง และเน้นการแก้ปัญหาด้วยวิธีสมานฉันท์ การเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ ของโลกในกระแส     

โลกาภิวตัน์ จะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินชีวิตของคนในประเทศเป็นอยา่งมาก ดงันัน้จงึต้องเตรียมการ 
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รองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยการวางรากฐานการศกึษาเพ่ือการพฒันาให้คนมีความรอบรู้ เข้าใจ 

และเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกในด้านตา่งๆอยา่งครบถ้วน 

พลวัตระบบธรรมชาตกัิบความสัมพนัธ์ที่เช่ือมโยงในการพฒันาการศกึษาใน

อนาคต  

สภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตท่ีิเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และแนวโน้มการพฒันาภายใต้

กระแสโลกาภิวตัน์  ทัง้ด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  วฒันธรรม การเมืองการปกครอง ประชากร  การสาธารณสขุ 

สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการศกึษา ท่ีจําเป็นต้องปรับปรุง และ

พฒันาให้สอดคล้องกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงในแตล่ะด้าน ดงันี ้ 

ด้านเศรษฐกิจ : การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก   จะมีการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ 

เศรษฐกิจโลกจะเคลื่อนสูเ่อเชีย โดยมีศนูย์กลางเศรษฐกิจใหมอ่ยูท่ี่จีนและอินเดีย การจดัการศกึษาของไทย

ในอนาคตจงึต้องมุง่เน้นการเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและก้าวเข้าสูเ่ศรษฐกิจฐานความรู้    

สร้างคนให้มีความรอบรู้ คิดและวิเคราะห์เป็น ส่งเสริมความสามารถในด้านภาษาสากลและเทคโนโลยี 

และในขณะเดียวกนัต้องส่งเสริมการปฏิบตัิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดความสมดลุของการ

พฒันาประเทศในด้านเศรษฐกิจและการพึง่พาตนเองอนัจะนําไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน1ตอ่ไป 

ด้านสงัคมและวฒันธรรม : การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสงัคมเมืองและสงัคมชนบท 

ภาวะความเป็นเมืองท่ีมากขึน้ สง่ผลตอ่สมัพนัธภาพภายในครอบครัว โครงสร้างครอบครัวเกิดการ 

เปล่ียนแปลงกลายเป็นครอบครัวเด่ียวมากขึน้  นอกจากนี ้ยังมีการอพยพย้ายถ่ินเข้าสู่เมืองใหญ่ เกิด

ปัญหาสงัคมและอาชญากรรม การย้ายถ่ินแบบไร้พรมแดนจะมีผลต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ปัญหาทางสงัคมจะมีความหลากหลายและซบัซ้อนมากขึน้ จนอาจเกิดช่องว่างทางความรู้ 

จากการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี  ดงันัน้ การพฒันากระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมคณุภาพการจดัการศึกษา  

จะเป็นภมูิคุ้มกนัท่ีดีท่ีจะลดปัญหาทางสงัคมตา่งๆ การจดัการศกึษาจะต้องสง่เสริมการพฒันาคนให้มี 

 
1 ยัง่ยนื หมายถึง การมีระบบและโครงสร้างท่ีมีหลกัประกนัสิทธิเท่าเทียมกนัของผูค้น เท่าเทียมกนัทางกฎหมาย เท่าเทียมกนัทางโอกาส 

การเขา้ถึงทรัพยากร การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารความรู้ การเขา้ถึงการศึกษา การพฒันาตนเอง 
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คุณธรรม นําความรู้ พฒันาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต ทัง้ใน

ระบบและนอกระบบอยา่งตอ่เน่ือง 

ด้านประชากร : โครงสร้างอายุประชากรโลกกําลงัอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ 

กลุม่อาย ุ60 ปีขึน้ไป จะมีแนวโน้มการขยายตวัเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว โดยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 41.5 ในปี พ.ศ. 

2593 สําหรับประเทศไทยจะเร่ิมเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายภุายในประมาณ 15-20 ปี การเปลี่ยนแปลงนีจ้ะมี

อิทธิพลต่อรูปแบบการพัฒนาการศึกษาของประเทศ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัจะมีบทบาทสําคญัในการพฒันาความรู้ให้กบัประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศ 

ด้านสาธารณสุข : การขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ยังเป็น

ปัญหาท่ีสําคญัของประเทศ โดยปัจจบุนัมีบคุลากรทางการแพทย์ 30 คน ต่อประชากร 100,000 คน ซึง่ยงั

ไมเ่พียงพอ  นอกจากนีย้งัจําเป็นต้องสง่เสริมการวิจยั เพ่ือแก้ปัญหาการเจ็บป่วยท่ีเกิดจากโรคอบุตัใิหมแ่ละ

โรคระบาดซํา้ ท่ีเป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน์ การพฒันาด้านสาธารณสขุเพ่ือดแูลสขุภาพของกลุม่

ผู้สงูอายใุห้แข็งแรงและสามารถช่วยพฒันาประเทศได้ยาวนานขึน้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม : ปัจจุบนัโลกกําลงัประสบปัญหาภาวะโลกร้อนจากปรากฏการณ์เรือน

กระจก และเกิดปรากฏการณ์เอลนิโนและลานินา ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศของ

โลก ท่ีนําไปสูก่ารเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิท่ีสง่ผลตอ่สภาพแวดล้อมอยา่งรุนแรง การจดัการศกึษาจึงต้อง

พฒันาคนให้มีจิตสํานกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในทกุระดบัการศกึษา รวมทัง้การ

ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การพฒันาพลงังานทดแทนและ

เทคโนโลยีท่ีจะช่วยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  การพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

ไทยยงัอยู่ในระดบัต่ํา เน่ืองจากขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและการลงทุนด้านการวิจัยและ

พฒันาของไทยยงัมีน้อยอยูม่าก ขาดการวิจยัด้านเทคโนโลยีเพ่ือการลดต้นทนุการผลติ ปัจจบุนัโลก  ได้ก้าว

เข้าสู่ยคุวิทยาศาสตร์ใหม่บนฐานชีวภาพ (Molecular biology) ซึ่งขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหลกั ได้แก่ 

เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีวสัด ุก่อให้เกิดการพฒันานวตักรรมใหม ่ๆ อยา่งตอ่เน่ือง  

ดงันัน้ การจดัการศกึษาจงึควรสง่เสริมให้เกิดความต่ืนตวัทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสง่เสริม 



การนําผลวิจยัมาประยกุต์ใช้ให้สามารถเกิดความเช่ือมโยงเทคโนโลยีกบัวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

รวมทัง้การพฒันาเทคโนโลยีท่ีลดการพึง่พาเทคโนโลยีตา่งชาต ิ

กระบวนทศัน์การจัดการศกึษาที่สอดคล้องกับโครงสร้างประชากร 

สงัคมไทยกําลงัก้าวสูก่ารเป็นสงัคมสงูอาย ุ(Aging society) เด็กเกิดน้อยลงแตค่นสงูอายุ

เพิ่มมากขึน้ การเปล่ียนแปลงประชากรของไทยในช่วงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2543-2563) แสดงให้เห็นว่า

จํานวนคนวยัทํางาน (อายุ 20-60 ปี) ภายในระยะ 20 ปี  มีสดัส่วนค่อนข้างคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง แต่คน

สงูอายภุายใน 20 ปีข้างหน้าจะมีสดัสว่นเพิ่มขึน้ประมาณ 10%   

 

ดังนัน้ การจัดการศึกษาจะต้องพัฒนาคน ให้คนทํางานสามารถเลีย้งคนไม่ทํางาน         

ได้เพิ่มขึน้ อีกนยัหนึ่งคือ คนทํางานต้องมีผลิตภาพเพิ่มขึน้ และพฒันาผู้สงูอายใุห้มีสขุภาพดี สามารถเป็น

หลกัทางสงัคมได้ตอ่ไป 
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จากการประมาณการจํานวนนกัเรียน ในระดบัต่างๆ ในช่วง 25 ปี  (พ.ศ. 2540-2565)    

จะเห็นแนวโน้มอย่างชดัเจนว่า ผู้ เรียนก่อนประถมศกึษาและระดบัประถมศกึษาลดลง เน่ืองจากอตัราการ

เกิดของคนลดลง  ซึง่จะสง่ผลกระทบให้ผู้ เรียนระดบัมธัยมศกึษาลดลง และผู้ เรียนระดบัอดุมศกึษา  ก็จะ

ลดลงด้วยตามลําดบั   

สถาบนัอุดมศึกษาปัจจุบนั ได้จัดการศึกษาให้แก่ผู้ เรียนในมหาวิทยาลยัปิด ประมาณ 

300,000 คนต่อปี ถ้ารวมมหาวิทยาลยัเปิดและสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืน ๆ  ท่ีผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 

รวมแล้วประมาณ 3,000,000 คนตอ่ปี  ในขณะท่ีมีคนวยัทํางานท่ีพ้นวยัอดุมศกึษาไปแล้วอีกประมาณ 35 

ล้านคน ท่ีต้องการพฒันาการศกึษาแตข่าดโอกาสในการศกึษา  
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ดงันัน้ อดุมศกึษาในอนาคตจะต้องเพิ่มผลิตภาพของประเทศด้วยการให้การศกึษากบัคน

วยัทํางาน มหาวิทยาลยัจะเปลี่ยนแปลงไปสู่มิติการใช้ประโยชน์ทางปัญญา ผู้ เรียนจะมีวุฒิภาวะสูงขึน้     

มีการเช่ือมโยงการศกึษากบัอาชีพ  การจดัการศกึษาของอดุมศกึษาจึงต้องปรับกระบวนทศัน์ ให้สอดคล้อง

กบัโครงสร้างประชากรท่ีมีการเปล่ียนแปลงและสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

วกิฤตการจัดการศึกษาของชาตกัิบทางออกของอุดมศกึษาไทย 

บณัฑิตในอนาคตมีความแตกตา่งจากปัจจบุนั  นอกจากจะมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา

แล้ว ยงัจําเป็นต้องมีทกัษะการส่ือสาร  การทํางานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การออกแบบและสร้างสรรค์  

ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อ่ืน การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การบริหารจัดการตนเอง รวมถึงจริยธรรม  

อดุมศกึษาจงึควรเพิ่มการเรียนรู้ของผู้ เรียนในแบบของทกัษะชีวิต ทกัษะสงัคม และสมรรถนะพืน้ฐานท่ีข้าม

พ้นความรู้ทางวิชาการท่ีเป็นแท่ง เน้นความรู้เชิงบูรณาการท่ีฝังตวั   ซึ่งหาไม่ได้จากในห้องเรียนท่ีขาด

ปฏิสมัพนัธ์ สร้างความพร้อมเพ่ือเปิดโลกทศัน์ในภาวะโลกาภิวตัน์  เห็นคณุค่าพหุลกัษณ์พหุวฒันธรรม2 

เพิ่มความหลากหลายของนกัศกึษาตา่งวยั ตา่งภมูิหลงั ตา่งเชือ้ชาต ิ 

แนวโน้มท่ีน่าเป็นห่วงในการจัดการศึกษา คือ นักเรียนมัธยมท่ีเป็นตัวป้อนให้แก่

อดุมศกึษามีคณุภาพโดยรวมต่ําลง  โดยพิจารณาจากสมัฤทธิผลการศกึษา ความสามารถพืน้ฐานการอ่าน

ภาษาไทยซึ่งเป็นฐานของการเรียนรู้ทางวิชาการ สาเหตุสําคญัท่ีคุณภาพของนักเรียนตกต่ําเป็นผลจาก

คณุภาพของครู เช่ือมโยงไปถึงสถานภาพท่ีต่ําของครูทําให้ไม่มีนกัเรียนเก่งเป็นครู หมนุเวียนเป็นวฏัจกัร    

ท่ีต้องแก้ไข  ดงันัน้ การจัดการศึกษาของอุดมศึกษา จึงควรส่งเสริมการพัฒนาและสร้างครูคุณภาพสูง 

สร้างกลไกท่ีจะดงึคนเก่งมาเป็นครู  โดยมีการทบทวนการผลิตทัง้ระบบ  เน้นพืน้ฐานทางวิชาการท่ีเข้มแข็ง  

มีการฝึกสอนและฝึกทักษะจริงในสถานประกอบการหรือโรงเรียน นอกจากนีอุ้ดมศึกษาควรพิจารณา    

การพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  ซึง่เป็นเสมือนหวัรถจกัรในการขบัเคลื่อนของประเทศในอนาคต 

และต้องเปิดโอกาสให้ผู้จบอาชีวศึกษาและกําลงัทํางานสามารถเข้าศึกษาต่อในอดุมศึกษาได้ด้วยความ

ยืดหยุน่ ไมต้่องทิง้งานทิง้อาชีพ สามารถศกึษาในเง่ือนไขเวลาท่ีไมจํ่ากดั การปรับเปล่ียนมโนทศัน์ในการ  

 
2 พหุลกัษณ์พหุวฒันธรรม หมายถึง การมีความหลากหลายทั้งลกัณะทัว่ไปและวฒันธรรม ไดแ้ก่ เผา่พนัธ์ุ ภาษา ศาสนา รวมถึงวฒันธรรม

และความเช่ือ 
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จดัการศกึษาของอดุมศึกษาในลกัษณะดงักล่าว จะทําให้อดุมศกึษาสามารถสร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคม

ความรู้และสงัคมท่ีอดุมปัญญา 

มหาวทิยาลัยกับบทบาทการลดความขัดแย้งของสังคมพหุลักษณ์พหุวัฒนธรรม  

ความขดัแย้งในโลกปัจจบุนัสามารถลกุลามและเช่ือมโยงถึงกนัได้อย่างรวดเร็ว  ด้วยกลไก

ของโลกาภิวัตน์  ปัญหาความรุนแรง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากปัจจัยสะสมหลายร้อยปี       

ความซบัซ้อนของประวตัิศาสตร์ในพืน้ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัความขดัแย้งทางศาสนาและการเมืองมาเป็น

ระยะเวลาอนัยาวนาน คนไทยจะต้องตระหนกัว่าประเทศไทยประกอบด้วยชนหลากเผ่าพนัธุ์ หลากภาษา

ท้องถ่ิน   หลากศาสนา หลากวัฒนธรรมและหลากความเช่ือ  การอยู่ ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์               

พหุวฒันธรรม  คนในประเทศต้องมีความเข้าใจความแตกต่าง ยอมรับความแตกต่าง โดยไม่แตกแยก  

จดัการความขดัแย้งโดยสนัติวิธี  ดงันัน้ อุดมศึกษาจึงต้องมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ 

สําหรับสงัคมไทยโดยรวมและใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์  การจดัการ

ความขดัแย้งโดยสนัติวิธี ส่งเสริมสนัติศึกษาในสถานศึกษาทุกระดบัด้วยการถอดบทเรียนจากต้นแบบ

ชมุชนในประเทศและเรียนรู้จากประเทศท่ีมีประสบการณ์ 

การขาดโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับ

ครูผู้สอนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานออ่นแอทางวิชาการ  อดุมศกึษาจึงต้องมีแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันา

อดุมศกึษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ซึง่เป็นแผนอดุมศกึษาระยะยาวท่ีมุ่งเน้น

การพัฒนาเยาวชนและนักศึกษา  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพืน้ท่ี  การสร้างความ

เข้มแข็งของสถาบนัอุดมศึกษาและการพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน แนวทางหลกัเป็นการใช้ปัญญา ให้

เข้าใจ เข้าถึง ยอมรับและเห็นคณุค่าของสงัคมพหุลกัษณ์พหุวฒันธรรม  การสร้างโอกาส ในการได้รับ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีกว้างขวาง ส่งเสริมการมีโลกทัศน์ท่ี

หลากหลาย ดงันัน้  มหาวิทยาลยัจึงมีบทบาทสําคญัในการจดัการศึกษาเพ่ือลดปัญหาความขดัแย้งและ

ความรุนแรงใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง่จะนําไปสูส่นัตสิขุในพืน้ท่ีตอ่ไปในระยะยาว 
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วัตถุประสงค์และลักษณะของแผน 

การจดัทํากรอบแผน 15 ปีของมหาวิทยาลยัทกัษิณฉบบันี ้มีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

 1. เพ่ือให้ได้แนวทางยทุธศาสตร์ระยะยาวท่ีสอดคล้องกบันโยบายของสภามหาวิทยาลยั และ

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย แผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

(พ.ศ.2552-2555) แผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

10 (พ.ศ.2550-2554) ทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

2. เพ่ือใช้ประโยชน์สําหรับการกําหนดทิศทางการพฒันามหาวทิยาลยัทกัษิณระยะยาว สอดคล้อง

กบัการเปล่ียนแปลงภายในประเทศและสงัคมโลก 

3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์การบริหารมหาวทิยาลยัทกัษิณ พ.ศ.2553 -

2557 สําหรับใช้เป็นกรอบในการทําแผนกลยทุธ์ของทัง้สว่นงานวิชาการและสว่นงานอ่ืน ๆ 

4. เพ่ือให้สภามหาวิทยาลยัทกัษิณ  ได้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการกํากบั ติดตามการบริหารงานของ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยัทกัษิณให้เป็นไปตามนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลยัทกัษิณกําหนด 

5. เพ่ือให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยัทกัษิณใช้ประโยชน์สําหรับการกําหนดนโยบายและแผนงาน

ของสว่นงานให้เกิดความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ 

แผนยทุธศาสตร์  (พ.ศ.2553-2567) มหาวิทยาลยัทกัษิณ  มีลกัษณะเป็นแผนการพฒันามหาวิทยาลยั

เชิงยทุธศาสตร์ระยะยาว ท่ีมีมมุมองรอบด้าน สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม ทัง้ภายในประเทศ

และสงัคมโลก 
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วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และทศิทางยุทธศาสตร์  

 กรอบคิดสําคญัในการกําหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ อาศยัรากฐานแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญามหาวิทยาลัย ทุนเดิมท่ีสั่งสม และผลการวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญภายในสังคมมหาวิทยาลัย 

แผนพฒันาจงัหวดั  รวมถึงพลวตัของสงัคมระดบัประเทศและการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกในอนาคต 

ทัง้นีก็้เพ่ือให้กรอบแผนยทุธศาสตร์ระยะยาวของมหาวิทยาลยั สามารถขบัเคลื่อนได้อย่างมีทิศทางตลอด

ระยะเวลาของการดําเนินงานตามแผนอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

 วสัิยทศัน์  

มหาวิทยาลยัทกัษิณ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชัน้นําของประเทศ ท่ีมีความเป็นเลิศในการ

พฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคม ท่ีมีองค์รวมแห่งความรู้ ปัญญาและจริยธรรม สามารถบรูณาการและตอ่

ยอดภมูิปัญญา เพ่ือให้มีคณุภาพชีวิตและสงัคมท่ีดี 

พนัธกจิ 

1. จัดการศึกษาท่ีมุ่งสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยการเน้นคุณภาพบัณฑิตท่ี      

รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงทกัษะ เทิดค่าศิลปะและวฒันธรรม ด้วยปัญญาและจริยธรรม 

ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการจากองค์ความรู้เดิมและสภาพจริงของชุมชน และคํานึงถึงหลกัการ

กระจายโอกาสทกุภาคสว่น 

2. ดําเนินงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวตักรรม เน้นการตอ่ยอดภมูิ- 

ปัญญา ท่ีตอบสนองความต้องการของชมุชน สงัคม และประเทศชาติ รวมทัง้รองรับการเป็นมหาวิทยาลยั

วิจยัในอนาคต 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวตักรรม บนพืน้ฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพฒันา

คณุภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชมุชนสูค่วามยัง่ยืน ผา่นระบบและกลไกการบริการวิชาการ 

4. สง่เสริมและสนบัสนนุ ศิลปะ วฒันธรรม วิถีชีวิตชมุชนภาคใต้โดยเน้นคณุค่าความเป็น

มนษุย์ เพ่ือการอนรัุกษ์ สืบสาน ทํานบุาํรุงรักษา รวมทัง้การเพิ่มคณุคา่ด้วยการพฒันา 

5. พฒันาระบบบริหารจดัการท่ียึดหลกัธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ โดยคํานึงถึง

ความสขุและคณุภาพชีวิตของบคุลากร 
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ทศิทางยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์ จึงกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั ในระยะ    

15 ปี ดงันี ้

1. ผลิตบณัฑิตทางการศึกษา เพ่ือพฒันาความเข้มแข็งด้านการศึกษาของชาติ โดยเน้น

พืน้ท่ีภาคใต้ และพฒันาไปสู่การแก้ปัญหาระดบัประเทศและระดบัสากล ด้วยกรอบคิดท่ีจะสร้างครูท่ีเก่ง

และดี 

2. บม่เพาะและสัง่สมความพร้อม เพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาศาสตร์ในด้านสร้างเสริมสขุภาวะ
3ในชมุชน     

3. พฒันาความเป็นเลิศในการผลิตบณัฑิตทัง้ด้านมนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และวิทยา- 

ศาสตร์ ท่ีมุง่เน้นความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเป็นผู้ นําของชมุชนและองค์กร 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีบทบาทเป็นผู้ นําในทางวิชาการและการวิจัย    

เชิงนวัตกรรม สร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทัง้ระดับชาติและนานาชาติ เช่ือมโยง

เครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ทัง้ด้านวิชาการและการวิจัย เพ่ือให้สามารถก้าวข้ามการเป็น

มหาวิทยาลยัผลติบณัฑิตไปสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัในอนาคต 

 
3 สุขภาวะ หมายถึง สุขภาพของสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อตวัเราทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็นสภาพสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ระบบเศรษฐกิจ ทุกส่ิง

ท่ีสามารถกระทบเราแลว้ทาํใหเ้รามีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งไม่เป็นสุขทั้งทางกายและทางใจ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลัยทกัษิณ 

ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยท่ีพึง่พาปัจจยัภายนอก ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และการค้าเสรี   ท่ีมี

การเปล่ียนแปลงรวดเร็วและแขง่ขนัสงู ประเทศไทยต้องเผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจและสง่ผลกระทบตอ่ความ

เป็นอยูข่องประชาชนและสงัคมในวงกว้าง ทําให้ต้องหนักลบัมาเร่งแก้ไขฟืน้ฟเูศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและ

ลดผลกระทบจากปัญหาการว่างงานและความยากจนท่ีเพิ่มขึน้อย่างรุนแรง การปรับแนวคิดการพฒันา

ประเทศใหม่ โดยเปล่ียนจากเดิมท่ีให้ความสําคญักบัการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั มาให้ความสําคญั

กบัการพฒันาคน ทัง้ในฐานะผู้ มีบทบาทสําคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาและผู้ ได้รับประโยชน์

หรือผลกระทบโดยตรงจากการพฒันา เป็นการพฒันาท่ีมี “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” และใช้เศรษฐกิจ

เป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาให้คนมีความสขุและมีคณุภาพชีวิตท่ีดี พร้อมทัง้ปรับเปล่ียนวิธีการพฒันาแบบ

แยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม มีกระบวนการพฒันาท่ีเช่ือมโยงกนัทุกมิติ และเปิดโอกาสให้      

ทกุฝ่ายในสงัคมมีสว่นร่วมในทกุขัน้ตอนการพฒันา 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ประเทศไทยยงัคงต้องเผชิญกบัการ

เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในหลายบริบท ทัง้ท่ีเป็นโอกาสและข้อจํากดัต่อการพฒันาประเทศ จึงต้องมีการ

เตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตวัพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตและแสวงหา

ประโยชน์อย่างรู้เท่าทนัโลกาภิวตัน์และสร้างภมูิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  ประเทศไทยอยู่ในกลุม่ประเทศท่ีมีการพฒันาคนระดบักลางและมีแนวโน้มการพฒันาคนเพิ่มขึน้

อย่างต่อเน่ือง สําหรับการพฒันาคณุภาพคนด้านการศึกษาขยายตวัเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว การขยาย

โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีมากขึน้ แตค่วามสามารถในการเรียนรู้ โดยการเช่ือมโยงความรู้และการนําไป

ปรับใช้ของคนไทยยงัอยูใ่นระดบัต่ํา คณุภาพการศกึษายงัไมเ่พียงพอในการปรับตวัเท่าทนัการเปล่ียนแปลง

และเข้าสูส่งัคมเศรษฐกิจฐานความรู้ จงึเป็นประเดน็ท่ีต้องเร่งให้ความสําคญัระยะตอ่ไป  

ขณะเดียวกันคนไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมท่ีเป็นผลกระทบจากการเล่ือนไหล         

ทางวฒันธรรมตา่งชาติเข้าสูป่ระเทศทัง้ทางส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคดักรอง

และเลือกรับวฒันธรรมท่ีดีงาม ทําให้คณุธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

เน่ืองจากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป ทําให้สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศกึษาและสถาบนัศาสนามีบทบาท        
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ในการอบรมเลีย้งด ู ให้ความรู้ ปลกูฝังศีลธรรมให้มีคณุภาพและจริยธรรมลดน้อยลง นําไปสูค่า่นิยมและ

พฤตกิรรมท่ีเน้นวตัถนิุยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึน้ 

ในด้านสขุภาวะคนไทยได้รับหลกัประกันสขุภาพอย่างทัว่ถึง การเจ็บป่วยโดยรวมลดลง อย่างไร    

ก็ตาม คนไทยยงัเผชิญกบัการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีป้องกนัได้ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง รวมทัง้โรคอบุตัิใหม่

หรือโรคระบาดซํา้ท่ีเป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ส่วนหลักประกันทางสังคมยังไม่ครอบคลุม

แรงงานนอกระบบและกลุ่มผู้ ด้อยโอกาสอย่างทัว่ถึง และคนไทยต้องเผชิญกบัความเส่ียงในด้านความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิสงูขึน้ 

สําหรับสถานะด้านชุมชน พบว่าสงัคมไทยได้ปรับตวัเข้าสู่ยุคของการเปล่ียนแปลงจากชนบท       

สูเ่มืองอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีการพฒันาชนบทกบัเมืองมีลกัษณะแยกส่วนสง่ผลให้เกิดความไม่สมดลุของ

การพฒันาของชมุชนชนบท อย่างไรก็ดี กระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนในการพฒันาและการจดัการ

ความรู้มีมากขึน้ ส่งผลให้ชมุชนมีการรวมตวั รวมกลุม่และมีการเรียนรู้ร่วมกนั ทําให้สามารถจดัการกบั

ปัญหาท่ีมากระทบกบัชมุชนได้ในระดบัหนึง่ 

ในด้านวฒันธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและภมูิปัญญาท้องถ่ินยงัถกูละเลยและมีการถ่ายทอดสู่คน     

รุ่นใหม่น้อย ทัง้ระบบคณุค่าของสงัคมไทยในเร่ืองจิตสาธารณะ ความเอือ้อาทร และการช่วยเหลือ           

ซึง่กนัและกนัเร่ิมเส่ือมถอย อย่างไรก็ตาม สงัคมไทยยงัมีผู้ นําการพฒันาโดยเฉพาะผู้ นําชมุชนและปราชญ์

กระจายอยู่ทกุพืน้ท่ีประมาณ 1.7  ล้านคน และมีบทบาทสําคญัเป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันา

ชมุขน ทําให้มีชมุชนต้นแบบท่ีมีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างเพ่ือเรียนรู้และประยกุต์ใช้อยู่ทัว่ทุก

ภูมิภาค ในขณะเดียวกันพฤติกรรมการดํารงชีวิตและการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนปรับเปล่ียนไป      

จากอดีต  โดยกระแสวตัถนิุยมท่ีเข้าสูช่มุชนได้สง่ผลกระทบตอ่วิถีชีวิตของคนในชมุชน ทําให้มีความสะดวก

มากขึน้  แต่มีความสขุลดลง มีรายได้ไม่พอรายจ่าย มีหนีส้ินเพิ่มขึน้ และความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน   

ลดน้อยลงในลกัษณะตา่งคนตา่งอยูม่ากขึน้ 

จากการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอ่การพฒันาของมหาวิทยาลยั ตลอดทัง้การทบทวน

ผลการประเมินการปฏิบตัิงานและสถานะของมหาวิทยาลยั ได้สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างการพฒันา

ของมหาวิทยาลยัท่ีไมส่มดลุ ไมย่ัง่ยืน และออ่นไหวตอ่ผลกระทบจากความผนัผวนของปัจจยัภายนอก       
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ท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว มหาวิทยาลยัจึงจําเป็นต้องปรับตวัหันมาทบทวนกระบวนทรรศน์การพฒันา          

ในทิศทางท่ีพึ่งตนเองและมีภมูิคุ้มกนัมากขึน้ โดยยดึหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทาง

ปฏิบตัิควบคูไ่ปกบัการพฒันาแบบบรูณาการเป็นองค์รวมท่ียดึ “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” เพ่ือให้การ

พฒันาและบริหารมหาวิทยาลยัเป็นไปในทางสายกลาง บนพืน้ฐานดลุยภาพเชิงพลวตัของการพฒันา       

ท่ีเช่ือมโยงทกุมิติของการพฒันาอย่างบรูณาการ ทัง้มิติตวัคน สงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตผุล” และใช้หลกั “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดลุระหว่างมิติทาง

วตัถกุบัจิตใจของบคุลากร ความสมดลุระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกบัความสามารถ ในการ

แข่งขนั ความสมดลุระหว่างสงัคมชนบทกบัสงัคมเมือง โดยมีการเตรียม “ระบบภมูิคุ้มกนั” ด้วยการบริหาร

จดัการความเส่ียงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทัง้จากภายนอกและภายในประเทศ  

ทัง้นี ้การขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันาทกุขัน้ตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ด้านตา่งๆ  ในการพฒันาด้วยความ

รอบคอบ เป็นไปตามลําดบัขัน้ตอน และสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของสงัคมไทย รวมทัง้การเสริมสร้างศีลธรรม

และสํานึกใน “คณุธรรม” จริยธรรมในการปฏิบตัิหน้าท่ีและดําเนินชีวิตด้วยความเพียร อนัจะเป็นภมูิคุ้มกนั

ในตวัท่ีดีให้พร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ทัง้ในระดบัครอบครัว ชมุชน สงัคมและประเทศชาต ิ 

การพฒันามหาวิทยาลยัให้สามารถดํารงอยู่อย่างมัน่คงในกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

รวดเร็ว และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ จําเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งของระบบและโครงสร้างตา่งๆ 

ภายใน ให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึน้ และสร้างภมูิคุ้มกนัท่ีดีตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

โดยให้ความสําคัญต่อการนําทุนของมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพและความได้เปรียบด้านอัตลักษณ์         

และคุณค่า จากการเป็นวิทยาลยัวิชาการศึกษา ซึ่งเป็นท่ียอมรับทางด้านการศึกษา เป็นต้นแบบในการ  

ผลิตครู มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญในการพัฒนาการจัดการศึกษา มีความรู้หลากหลาย พร้อมรับการ

เปล่ียนแปลง  มีเครือข่ายศิษย์เก่าทัง้ในระดบัผู้บริหารและระดบัปฏิบตัิการ ท่ีโดดเด่นในการนําวิชาการ     

ท่ีเป็นเลิศ ไปใช้  ในการบริหารจัดการ และประสานการทํางานร่วมกับชุมชน กระจายอยู่ทั่วประเทศ          

มีสถาบนัวิจยัและพฒันา  สถาบนัปฏิบตัิการชมุชนเพ่ือการศกึษาแบบบรูณาการ และวิทยาลยัภมูิปัญญา

ชุมชน ท่ีสามารถนําองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนา    

การเรียนรู้ .ให้นําไปประยกุต์ใช้ได้จริงอย่างมีคณุภาพ จนได้รับการยอมรับจากสงัคม  รวมทัง้ทนุเศรษฐกิจ 

และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์  อย่างบูรณาการและเกือ้กูลกัน พร้อมทัง้

เสริมสร้างให้แข็งแกร่งเป็นเสมือนเสาเข็มหลกัในการพฒันา  โดยการเสริมสร้างทนุสงัคม ท่ีมุง่พฒันา 
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ศกัยภาพคนในทกุมิติทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความอบอุ่น มัน่คง ตลอดจนทําให้ชมุชน     

มีความเข้มแข็ง และรวมพลงัเป็นเครือข่ายในการพัฒนา ขณะเดียวกันจําเป็นต้องเสริมสร้างระบบ 

โครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริหารพฒันามหาวิทยาลยัให้อยูบ่นหลกั ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย 

โดยบรูณาการการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนและทกุระดบัในการขบัเคลื่อนการพฒันาให้เกิดความสมดลุ 

เป็นธรรมและยัง่ยืน พร้อมทัง้ปรับระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพิ่มบทบาท มอบอํานาจ

และกระจายอํานาจการตดัสินใจ การดําเนินการ และกระจายการจดัสรรทรัพยากร  ให้เข้มแข็ง สจุริต 

โปร่งใส และเร่งปฏิรูปหลกัเกณฑ์  กฎระเบียบ ข้อบงัคบั เพ่ือสร้างสมดลุ ในการจดัสรรและกระจาย

ผลประโยชน์จากการพฒันาให้ทัว่ถึงเป็นธรรม โดยต้องดําเนินการรักษาและเสริมสร้างความมัน่คงควบคู่

กนัไปด้วย อนัจะสนบัสนนุให้การบริหารจดัการสูด่ลุยภาพ ทัง้ในมิติเศรษฐกิจ สงัคมทรัพยากรธรรมชาติ

สิง่แวดล้อม และความมัน่คง นําไปสูค่วามยัง่ยืน 

ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีปรับเปล่ียนเร็วและสลบัซบัซ้อนดงักล่าว

มหาวิทยาลยัจําเป็นต้องกําหนดยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัท่ีเหมาะสม  โดยใช้จุดแข็งพืน้ฐาน

ดัง้เดิม รวมทัง้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบตา่งๆ ให้มีศกัยภาพ แข่งขนัได้ในกระแส

โลกาภิวตัน์ และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภมูิคุ้มกนัตอ่การเปล่ียนแปลงตา่งๆ ได้อย่างรู้เท่าทนั ควบคูไ่ปกบั

การกระจายการพฒันาท่ีเป็นธรรม และเสริมสร้างความเท่าเทียมกนัของกลุ่มคนในสงัคม และความ

เข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน พร้อมทัง้ฟืน้ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคณุภาพสิ่งแวดล้อมให้คง

ความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพฒันาท่ีมัน่คง และเป็นฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสงัคมไทย 

ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ อนัจะนําไปสู่การพฒันาท่ีมัน่คงและยัง่ยืน 

สามารถดํารงได้อยา่งมีเกียรตภิมูิและมีศกัดิศ์รี  
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จากการพิจารณาพนัธกิจของมหาวิทยาลยั ประกอบกบัสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ทัง้ภายใน

และภายนอกแล้วนัน้ สามารถสรุปประเด็นหลกัท่ีต้องคํานึงถึง ต้องพฒันา ต้องมุ่งเน้น ต้องดําเนินการ   

เป็นพิเศษ โดยมีประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีสําคญัในแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั ระยะ

ยาว พ.ศ.2553-2567  ดงันี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างอตัลกัษณ์การบม่เพาะบณัฑิตผ่านการเรียนรู้แบบบรูณาการ       

ท่ีมีบริบทและภมูิสงัคม4ประกอบ นําไปสูค่วามรู้ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง  

    เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:  

1. มีการสร้างระบบและกลไก การบ่มเพาะปัญญาและกิจกรรมเชิงบูรณาการเสริมสร้าง

คณุธรรม จริยธรรม ท่ีสอดคล้องกบัภมูิสงัคมของแตล่ะชมุชน  

2. สร้างระบบคิด ทักษะในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นกระบวนการ

เรียนรู้เชิงบูรณาการในสภาพจริงของแต่ละภมูิสงัคม ผ่านรายวิชาศึกษาทัว่ไปและกิจกรรม

พฒันานิสติ 

3. ศิษย์เก่ามีภาวะผู้ นําในองค์กรเก่ียวกบัการสร้างกรอบคิดในการทํางาน มีทกัษะในการ

ปฏิบตัิและการแก้ปัญหา รวมทัง้เช่ียวชาญการถ่ายทอดความรู้เชิงบูรณาการท่ีใช้ประโยชน์  

ได้จริงสูเ่พ่ือนร่วมงาน  

เน่ืองจากมหาวิทยาลยัทกัษิณอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิต ซึ่งมีนโยบายท่ีมุ่งสร้างความ

เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกแล้ว มหาวิทยาลยัไม่สามารถสร้างความเป็นเลิศในทุกสาขาวิชาพร้อมกันได้ ดังนัน้ ในระยะ

เร่ิมต้นของแผนจึงเน้นการพฒันาทางด้านศึกษาศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมท่ีจะสร้าง

ความเป็นเลิศของสาขาอ่ืน ๆ โดยการสนบัสนนุให้มีการบ่มเพาะ สัง่สม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้พร้อมท่ี

จะพฒันาสูค่วามเป็นเลศิตอ่ไปในอนาคต 

 
4 ภุมิสังคม หมายถึง การคาํนึงถึงความแตกต่างของแต่ละพ้ืนท่ี เพราะแต่ละพ้ืนท่ีจะมีความแตกต่างกนั ทั้งทางดา้นภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม 

ชีวภาพ วีถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม ทาํใหห้ลกัการพฒันาตอ้งปรับเปล่ียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั “ภูมิสังคม” จึงจะ

ก่อใหเ้กิดผลตามเจตนารมณ์ของการพฒันาไดอ้ยา่งแทจ้ริง และยัง่ยนื 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เป็นสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ผลติบณัฑิต  ท่ีมีมาตรฐานชัน้นําในระดบั 

ประเทศ มุง่สร้างความเป็นเลศิในการผลติบณัฑิต  

     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:  

1. ผลติบณัฑิตสอดคล้องกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์อยา่งมีคณุภาพ 

โดยมุง่ตอบสนองทัง้ผู้ เรียนในวยัเรียน วยัทํางานและวยัสงูอายใุนศาสตร์ท่ีหลากหลาย สอดคล้อง

กบัความต้องการของสงัคมและประเทศชาต ิ 

2. มุง่สูก่ารเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ในภาคใต้และรุกขยายตวัสูร่ะดบัประเทศ

ในโอกาสเหมาะสม   

3. บณัฑิตแตล่ะสาขาวิชาสามารถพฒันาตนเองสูก่ารมีบทบาทนํา ในการถ่ายทอดความรู้

ให้กบัผู้ ร่วมงานทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้มีช่ือเสียงเชิงวิชาการและการวิจยั  

4. บณัฑิตระดบัปริญญาตรี มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระได้ภายในเวลา 1 ปี และ

วิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา สามารถตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ รวมทัง้มีการนําไปอ้างอิง หรือ

ประยกุต์ใช้ประโยชน์แพร่หลายมากขึน้ 

5. ให้โอกาสทางการศกึษาเชิงคณุภาพในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  เพ่ือสร้างความ

เข้าใจและยอมรับคุณค่าของพหุลักษณ์พหุวัฒนธรรมทางสังคม และสร้างโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ 

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาวะ 

     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:   

1. ส่งเสริมการบ่มเพาะความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สขุภาพ วิทยาศาสตร์เกษตร และศาสตร์ทางด้านสงัคมและ

มนษุย์ เพ่ือการบรรจบและหลอมรวมพฒันาสูศ่าสตร์ใหม ่ให้สอดคล้องกบัสงัคมโลกอนาคต       

2. สัง่สมความพร้อมผ่านการพฒันาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง หรือศาสตร์ใหม่ๆท่ีเกิดจากการ  
บรูณาการความรู้ข้ามศาสตร์ เพ่ือรองรับการมีบทบาทนําในการสร้างระบบสขุภาวะในชมุชน  
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3. สร้างความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า และคณาจารย์ในการแสดง

บทบาทนําทัง้เชิงวิชาการและการวิจยัด้านการสร้างเสริมสขุภาพและสขุภาวะในชมุชน อย่าง

ตอ่เน่ือง     

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างองค์ความรู้ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการ 

วิจยั เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Clusters)    

ข้ามศาสตร์ สนองตอบความต้องการของชมุชน สงัคม และประเทศชาต ิ  

     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: 

1. มีการดําเนินงานการวิจยัในลกัษณะความร่วมมือทางวิชาการ(Academic Clusters) 
ข้ามศาสตร์  ชุมชนและสงัคมได้รับองค์ความรู้ท่ีมีคณุภาพจากการ สําหรับการประยกุต์ใช้ใน

การแก้ปัญหาทัง้ในระดบัท้องถ่ินและประเทศชาต ิ 

2. งานวิจยั งานสร้างสรรค์ หรือนวตักรรมท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของภมูิปัญญาท้องถ่ิน สามารถ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ นกัวิจยัของมหาวิทยาลยั ศิษย์เก่า มี

บทบาทนํา  การวิจยัในสงัคมวิชาการเพิ่มขึน้เป็นลําดบัในแตล่ะปี  

3. บทความวิจยั หรือบทความวิชาการอ่ืน ๆ ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดบัชาติ หรือ

นานาชาต ิหรือสามารถจดสทิธิบตัร หรืออนสุทิธิบตัร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมการบริการวิชาการเชิงบรูณาการ โดยเน้นกลไกการจดัการ

ความรู้เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชมุชนสูค่วามยัง่ยืน5 

     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:  

1. มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในลกัษณะความร่วมมือทางวิชาการ(Academic 

Clusters) เพ่ือสร้างคณุภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชมุชน ผ่านโครงการบริการวิชาการ ท่ีมี

แหลง่เงินสนบัสนนุทัง้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  

2. การสง่เสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ  
 

5 ยัง่ยนื หมายถึง การทาํใหท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูร่อบๆ ตวัเรานั้น มีใชอ้ยา่งไม่รู้จกัหมด มีการทดแทนกนัอยา่งสมดุลระหวา่งส่ิงของ

กบัตวัตน 
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3. การนําความรู้และประสบการณ์ของการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี มาใช้ในการ

พฒันาการเรียนการสอน การวิจยั และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  

4. มีการหลอมรวมความรู้จากชุมชนและความรู้ทางวิชาการ ท่ีนําไปสู่การพัฒนาและ   

ตอ่ยอดให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่ เพ่ือเผยแพร่สูช่มุชนและสงัคม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  6 : สง่เสริมการบรูณาการข้ามศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ ศิลปะ วฒันธรรม    

วิถีชีวิตชมุชนภาคใต้ท่ีเน้นคณุคา่ความเป็นมนษุย์ โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการศกึษา การสร้างและถ่ายทอด

องค์ความรู้ เพ่ือการอนรัุกษ์ สืบสาน ทํานบุํารุงรักษา รวมทัง้การเพิ่มคณุคา่ด้วยการพฒันา 

     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:  

1. จดัให้มี การอนุรักษ์ สืบสาน ทํานุบํารุงรักษาศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา 

ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ 

2. พฒันาระบบและกลไกของการส่งเสริม และสนบัสนุนให้ศิลปวฒันธรรมเป็นส่วนหนึ่ง

ของวิถีชีวิตในมหาวิทยาลยั 

3. ส่งเสริม พฒันาและจดัการอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ บนพืน้ฐานศิลปะและมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พฒันาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลท่ีสามารถพึง่พา 

ตนเองได้ และมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ โดยคํานงึถึงคณุภาพชีวิตและสขุภาวะของสมาชิกในองค์กร   

    เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:  

1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรท่ียึดหลักธรรมาภิบาล บนพืน้ฐานของ

เอกภาพเชิงระบบ ท่ามกลางเสรีภาพทางวิชาการ และพหลุกัษณ์พหวุฒันธรรม  

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรทกุระดบัภายในมหาวิทยาลยั ให้มีความเป็นอิสระ

ทางวิชาการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรม รวมทัง้สนบัสนนุการมีสว่นร่วมจาก

ทกุภาคสว่น 

3. มีความสําเร็จของการบริหารจดัการท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิโดยคํานึงถึงความสขุ คณุภาพชีวิต

และสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบตังิานเป็นสําคญั  



20 

 

4. มีระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนา โครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน 

สวสัดิการและแรงจูงใจท่ีเหมาะสม รวมทัง้ระบบการกํากบัตรวจสอบประเมินผลงานท่ีชดัเจน

โปร่งใส 

5. มีระบบและกลไกการแสวงหารายได้และการบริหารทางการเงิน ท่ีสามารถนําไปสูก่าร

พึง่พาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน 
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ระบบและกลไกของการกาํกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 

 แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว มหาวิทยาลัยทักษิณ(พ.ศ.2553-2567) เป็นแผนท่ีมองถึงแนวทาง    

การพฒันามหาวิทยาลยัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต   ซึง่ต้องดําเนินการอย่างตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลา 15 ปี 

ในขณะท่ีพลวตัและการเปล่ียนแปลงสงัคมโลก สงัคมภูมิภาค และสงัคมในประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

ค่อนข้างรวดเร็วมาก ดังนัน้เพ่ือให้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนีแ้ปลงสู่การปฏิบัติได้สําเร็จ 

จําเป็นต้องสร้างระบบและกลไก เพ่ือการแปลงแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่แผนปฏิบตัิการท่ีมีคุณภาพ 

สําหรับเป็นเคร่ืองมือสําคญัให้สภามหาวิทยาลยัทกัษิณใช้กํากบัการบริหารงานของคณะผู้บริหารให้มีความ

สอดคล้องและตอ่เน่ือง โดยมีแนวทางการปฏิบตัดิงันี ้

 1. แบง่แผนระยะยาวนีอ้อกเป็น 3 ช่วง ดงันี ้ 

    1.1 ช่วงต้น พ.ศ.2553-2557 

    1.2 ช่วงกลาง พ.ศ.2558-2562 

    1.3 ช่วงปลาย พ.ศ.2563-2567 

 2. เม่ือสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวฉบับนีแ้ล้ว 

เห็นสมควร ดําเนินการจดัให้มี การจดัทําแผนยทุธศาสตร์ระยะ 5 ปี ในลกัษณะ Rolling Plan ท่ีมีการ

ทบทวนและปรับปรุงให้ทนัต่อสถานการณ์ทกุปีอย่างต่อเน่ืองกนัไป โดยมีการคาดการณ์และมองเชิงรุกไป

ข้างหน้าอยา่งสม่ําเสมอ  

ทัง้นีเ้พ่ือความยืดหยุ่นต่อพลวตัและการเปล่ียนแปลงท่ีมากระทบได้มากขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือใช้เป็นกรอบ

ให้สว่นงานวิชาการและสว่นงานอ่ืน ได้จดัทําแผนกลยทุธ์ โดยใช้แผนยทุธศาสตร์เป็นกรอบนําเสนอตอ่สภา

มหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เม่ือสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบแล้วจึงควรนํา

ตวัชีว้ดับางตวัของแผนกลยทุธ์ ทําคํารับรองกบัอธิการบดี 

 3. สร้างระบบและกลไกการติดตามและประเมินตัวชี ว้ัดและค่าเป้าหมาย  ในแต่ละช่วง           

อยา่งเหมาะสม เพ่ือการปรับปรุงงานของมหาวิทยาลยัในทกุๆด้าน  

 4. ควรมีคณะกรรมการกํากับ ดูแล และติดตามทัง้แผนระยะสัน้และแผนระยะยาว เพ่ือการ

ปรับปรุง และการพฒันาแผนให้ดียิ่งขึน้ 
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สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายใน 

นอกจากมหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ภายนอก

มหาวิทยาลยั ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของมหาวิทยาลยัให้บรรลวุิสยัทศัน์และพนัธกิจแล้ว ปัจจยั

ภายในมหาวิทยาลยัก็มีผลกระทบท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้เช่นกนั โดยมีปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีต้องคํานงึถึง ดงันี ้

ด้านการบริหารจดัการ : มหาวิทยาลยัทกัษิณได้เปล่ียนรูปแบบการบริหาร จากการเป็น

มหาวิทยาลัยในการควบคุมของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ท่ีมีอิสระในการบริหารจัดการ              

ใน 3 เร่ือง คือ วิชาการ งบประมาณ และบคุลากร ทําให้มหาวิทยาลยัสามารถบริหารจดัการและพฒันา 

องค์กร ได้อย่างคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลยัได้จดัโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารงาน

ท่ีมีการจดัแบง่สว่นงานชดัเจน ไมซ่บัซ้อน นอกจากนี ้ยงัเน้นหลกัการใช้ทรัพยากรร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน

ตา่ง ๆ ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ ภายใต้การดําเนินงานในรูปแบบของการเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ มีการแบง่สว่นงานตามประกาศมหาวิทยาลยัทกัษิณ เร่ือง การจดัตัง้

สว่นงานของมหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. 2552 ดงันี ้

1) สํานกังานสภามหาวิทยาลยั 

2) สํานกังานมหาวิทยาลยั 

3) สํานกังานวิทยาเขต 

3.1)  สํานกังานวทิยาเขตสงขลา 

3.2)  สํานกังานวทิยาเขตพทัลงุ 

4) สว่นงานวิชาการและสว่นงานอ่ืน 

4.1)  สว่นงานวิชาการ ได้แก่ 

 4.1.1  คณะศกึษาศาสตร์ 

 4.1.2  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 4.1.3  คณะวิทยาศาสตร์ 

4.1.4  คณะวิทยาการสขุภาพและการกีฬา 

4.1.5  คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

4.1.6  คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชมุชน 

4.1.7  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
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4.1.8  คณะนิตศิาสตร์ 

4.1.9  บณัฑิตวิทยาลยั 

4.1.10 วิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา 

4.2)  สว่นงานอ่ืน ได้แก่ 

 4.2.1  สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา 

 4.2.2  สํานกัคอมพิวเตอร์ 

 4.2.3  สํานกัหอสมดุ 

4.2.4  สถาบนัวิจยัและพฒันา 

4.2.5  สถาบนัปฏิบตักิารชมุชนเพ่ือการศกึษาแบบบรูณาการ 

4.2.6  วิทยาลยัภมูิปัญญาชมุชน 

 

ด้านบคุลากร : ปัจจยัสําคญัในการขบัเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลยัเพ่ือให้บรรล ุ    

วิสยัทัศน์และพนัธกิจ คือ ทรัพยากรบุคคล ปัจจุบนับุคลากรของมหาวิทยาลยั มีจํานวนทัง้สิน้  897 คน 

จําแนกตามสถานภาพเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ข้าราชการ ลกูจ้างของมหาวิทยาลยั และลกัษณะงาน 

ดงันี ้

ตารางท่ี 1 :  จํานวนบคุลากรของมหาวิทยาลยั ปี 2553  จําแนกตามประเภทและลกัษณะงาน 

ประเภท จํานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 666 74.25 

     สายวิชาการ 339  

     สายสนบัสนนุ 327  

ข้าราชการ 87 9.70 

     สายวิชาการ 41  

     สายสนบัสนนุ 46  

ลูกจ้าง 144 16.05 

     ลกูจ้างของสว่นราชการ 45  

     ลกูจ้างของมหาวิทยาลยั 99  

          สายวิชาการ 11  

          สายสนบัสนนุ 88  

รวม 897 100.00 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2553 
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จากตารางท่ี 1 ปัจจบุนับคุลากรของมหาวิทยาลยั มีจํานวนทัง้สิน้  897 คน จําแนกตาม

สถานภาพ เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ข้าราชการ ลกูจ้างของมหาวิทยาลยัและลกัษณะงาน คือ มีพนกังาน

มหาวิทยาลยัจํานวน 666 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 ประกอบด้วยสายวิชาการ 339 คน และสายสนบัสนนุ 

327 คน  มีข้าราชการ จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 ประกอบด้วย สายวิชาการ 41 คน  และสาย

สนบัสนุน 46 คน มีลกูจ้าง จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 16.05  เป็นลกูจ้างของส่วนราชการ 45 คน  

ลกูจ้างของมหาวิทยาลยั 99  คน ประกอบด้วยสายวิชาการ 11 คน และสายสนบัสนนุ 88 คน  

 

ตารางท่ี 2 : จํานวนบคุลากรสายวิชาการของมหาวทิยาลยั ปี 2553 จําแนกตาม วฒุิการศกึษา  

วฒิุการศกึษา จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่าปริญญาตรี - - 

ปริญญาตรี 28 7.16 

ปริญญาโท 256 65.47 

ปริญญาเอก 107 27.37 

รวม 391 100.00 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2553 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่าบุคลากรสายวิชาการ จากจํานวนทัง้สิน้ 391 คน มีวุฒิ

การศกึษาระดบัปริญญาโทมากถึงร้อยละ 65.47  ในขณะท่ีมีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาเอกเพียง ร้อยละ 

27.37  ซึ่งไม่เพียงพอในการขยายสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะแผน ก 

 

ตารางท่ี 3 : จํานวนบคุลากรสายวิชาการของมหาวทิยาลยั ปี 2553 จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 

ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ร้อยละ 

อาจารย์ 321 82.10 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 55 14.07 

รองศาสตราจารย์ 15 3.83 

ศาสตราจารย์ - - 

รวม 391 100.00 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2553 
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จากตารางท่ี 3 บคุลากรสายวิชาการ จากจํานวนทัง้สิน้ 391 คน มีตําแหน่งทางวิชาการ 

เพียงร้อยละ 17.90 ในขณะท่ีร้อยละ 81.10 ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ ระดบั

ศาสตราจารย์เลย และขณะเดียวกนัผู้ ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการสว่นใหญ่ ก็ดํารงตําแหน่งผู้บริหารด้วย ทําให้

ไมส่ามารถใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ในทางวิชาการได้เท่าท่ีควร 

 

ตารางท่ี 4 : จํานวนบคุลากรของมหาวิทยาลยั ท่ีจะเกษียณอาย ุปี 2554-2565 จําแนกตามสายงาน  

ปีงบประมาณ 

สายวิชาการ สายสนบัสนนุ 
รวม อาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

2554 - 3 1 - 3 - - - 1 1 1 1 11 

2555 - - 1 - - 1 - 2 - 1 1 - 6 

2556 - 2 - - 3 - - - 2 2 4 1 14 

2557 - 3 1 - - 2 - - 1 2 2 - 11 

2558 - - 4 - - - - 1 - - 3 - 8 

2559 - 1 3 - - 4 - - - - 3 - 11 

2560 - 2 1 - 2 - - 1 2 3 3 - 14 

2561 - 2 - - 1 1 - - - 1 1 - 6 

2562 1 5 - - - 3 - 2 - 2 4 - 17 

2563 - 2 - - - - - 1 - 4 1 - 8 

2564 - 1 2 - - 4 - 1 - 5 1 - 14 

2565 - 1 3 - - - - - - 1 1 - 6 

รวม 1 22 16 - 9 15 - 8 6 22 25 2 126 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่าโดยเฉล่ียในระยะเวลา 12 ปี จะมีบคุลากรของมหาวิทยาลยัเกษียณ 

อายปุระมาณปีละ 10 คน โดยเฉพาะในช่วงเวลา 7 ปี ถดัจากนีไ้ปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บคุลากร

สายวิชาการท่ีมีวฒุิการศกึษา ระดบัปริญญาเอก และผู้ มีตําแหน่งทางวิชาการเกษียณอาย ุจํานวน  36 คน 

(ร้อยละ 22 ของระดบัปริญญาเอก และร้อยละ 36 ของผู้ มีตําแหน่งทางวิชาการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 จะมีผู้ เกษียณอายเุพิ่มขึน้เป็นจํานวนมากถึง 54 คน (ประมาณ ร้อยละ 35 ของระดบัปริญญาเอก 

และร้อยละ 54 ของผู้ มีตําแหน่งทางวิชาการ)  
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ตารางท่ี 5 : จํานวนบคุลากรของมหาวิทยาลยั ปี 2553  จําแนกตามช่วงอาย ุ

ช่วงอาย ุ สายสนบัสนนุ สายวิชาการ รวม คิดเป็นร้อยละ 

ต่ํากวา่ 36 ปี 281 176 457 50.95 

36-45 ปี 120 122 242 26.98 

46-60 ปี 99 90 189 21.07 

61 ปี ขึน้ไป 6 3 9 1.00 

รวม 506 391 897 100 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2553 

จากตารางท่ี 5 พบวา่บคุลากรของมหาวิทยาลยัจํานวนทัง้สิน้  897 คน มีอายต่ํุากวา่ 45 ปี

(อยู่ในวยัทํางาน) เป็นสว่นใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 77.93  ในขณะท่ีมีบคุลากร ร้อยละ 1 มีอายมุากกว่า 60 ปี 

(ดํารงตําแหน่งทางบริหาร)  

 

ด้านหลกัสตูร :  มหาวิทยาลยัทกัษิณมีหน่วยผลิตบณัฑิต  รวม 9 คณะ ได้แก่ คณะ

ศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสขุภาพและการกีฬา และคณะเทคโนโลยี

และการพฒันาชมุชน และบณัฑิตวิทยาลยั มุ่งผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศกึษา เพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นการปพืูน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัในโอกาสท่ี

เหมาะสมตอ่ไป  

ในปีการศกึษา 2553 (ข้อมลูภาคเรียนท่ี 1 ) มหาวิทยาลยัทกัษิณ มีจํานวนหลกัสตูรและ

สาขาวิชาท่ีเปิดสอนทัง้ในระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา รวมทัง้สิน้ 17 หลกัสตูร  และจํานวน

สาขาวิชารวม 80  สาขาวิชา  จําแนกได้ดงัตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6 : สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศกึษา 2553 

สาขาทางด้าน ระดบัการศกึษา 

ป.ตรี ป.โท ป.บณัฑิต ป.เอก รวม 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 39 16 1 2 58 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 5 - - 18 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 3 1 - - 4 

รวม 55 22 1 2 80 
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จากตารางท่ี 6 พบว่าสาขาท่ีเปิดสอน ส่วนใหญ่เน้นสาขาทางด้านมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 73.41 ในขณะท่ี สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขา

ทางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพมีเพียงร้อยละ 13.43 และร้อยละ 3.16 ตามลําดบั ซึง่ไม่สอดคล้องกบัความ

ต้องการของตลาดแรงงานและสาขาขาดแคลน  

ด้านการผลิตบณัฑิต : ในปีการศกึษา  2553 (ข้อมลูภาคเรียนท่ี 1) มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

มีนิสติเข้าใหมจํ่านวน  4,604 คน แบง่เป็นนิสติระดบัปริญญาตรี จํานวน 3,985 คนและระดบับณัฑิตศกึษา 

จํานวน  619 คน  มีนิสิตทัง้หมด 13,707 คน  แบ่งเป็นนิสิตระดบัปริญญาตรี จํานวน 12,083 คน และ

ระดบับณัฑิตศกึษา จํานวน 1,624  คน และมีผู้ สําเร็จการศกึษา (รุ่นปีการศกึษา 2552) จํานวน 2,190  คน  

โดยเป็นผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี จํานวน 1,846  คน และผู้ สําเร็จการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 

จํานวน  344  คน  

 

ตารางท่ี 7 : สรุปจํานวนนิสติเข้าใหม ่นิสติทัง้หมด และผู้ สําเร็จการศกึษา ปีการศกึษา 2551-2554 

เป้าหมาย / จํานวนนกัศกึษา ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน 

นิสิตเข้าใหม่ 5,297 3,952 6,449 3,627 4,520 4,604 4,810 

 - ระดบัปริญญาตรี 4,025 3,352 4,960 3,103 3,645 3,985 3,890 

 - ระดบัปริญญาโท 972 506 1,167 419 775 479 735 

 - ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 280 94 280 99 80 128 150 

 - ระดบัปริญญาเอก 20 - 42 6 20 12 35 

นิสิตทัง้หมด 12,860 10,794 16,491 11,725 14,436 13,707 14,961 

 - ระดบัปริญญาตรี 11,089 9,276 14,000 10,150 12,831 12,083 13,341 

 - ระดบัปริญญาโท 1,471 1,394 2,149 1,409 1,480 1,457 1,415 

 - ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 280 94 280 133 80 128 150 

 - ระดบัปริญญาเอก 20 30 62 33 45 39 55 

จํานวนผู้สําเร็จการศกึษา 3,330 2,238 3,983 2,477 2,731 2,190 3,306 

 - ระดบัปริญญาตรี 2,164 1,855 2,761 1,944 2,067 1,846 2,705 

 - ระดบัปริญญาโท 1,046 312 922 400 504 343 439 

 - ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 90 71 280 133 160 - 150 

 - ระดบัปริญญาเอก 30 - 20 - - 1 12 

หมายเหต ุ:  ข้อมลูแผน-ผลนิสิต จากฝ่ายแผนงานและการคลงั (ไม่รวมวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา) ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2553 
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ตารางท่ี 8 : สรุปจํานวนนิสติเข้าใหม ่ ปีการศกึษา 2551-2554 จําแนกตามภาคท่ีอยูข่องนิสติ 

กลุ่มสาขาวิชา 2551 2552 2553 

ภาคใต้ ภาคอ่ืนๆ ภาคใต้ ภาคอ่ืนๆ ภาคใต้ ภาคอ่ืนๆ 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  95.42 4.58 95.95 4.05 98.01 1.09 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94.44 5.56 95.50 4.50 97.66 2.34 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 91.28 8.72 96.12 3.88 97.29 2.71 

    หมายเหต ุข้อมลูจากรายงานการศกึษาข้อมลูนิสิตใหม่ ปีการศกึษา 2551, 2552, 2553 กองแผนงาน มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

จากตารางท่ี 8 พบวา่จํานวนนิสติเข้าใหมใ่นแตล่ะปีการศกึษา  สว่นใหญ่มีภมูิลําเนาอยูใ่นภาคใต้  

ทัง้นีเ้น่ืองมาจากมีปัญหาความไมส่งบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในขณะท่ีเป็นนิสติท่ีมาจากภาคอ่ืน 

ไมเ่กินร้อยละ 10  มหาวทิยาลยัควรหามาตรการ เช่น การประชาสมัพนัธ์ หรือเปิดหลกัสตูร หรือสาขาใหม่ๆ  

และมีความหลากหลาย ท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นท่ีสนใจของนิสติใหม ่ทัว่ทกุภาคใน

ประเทศ เพ่ือเพิ่มจํานวนนิสติจากภาคอ่ืนๆ ให้ถงึร้อยละ 20 

 

ตารางท่ี 9 : สรุปจํานวนนิสติเข้าใหม ่ ปีการศกึษา 2551-2553 จําแนกตามกลุม่สาขาวิชาและเพศของนิสติ 

กลุ่มสาขาวิชา 2551 2552 2553 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  28.32 71.67 24.20 75.80 26.29 73.71 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24.49 75.51 24.14 75.86 20.85 79.15 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 26.67 73.33 19.6 81.40 21.67 78.33 

ภาพรวม 27.62 72.38 22.32 76.25 25.20 74.98 

    หมายเหต ุข้อมลูจากรายงานการศกึษาข้อมลูนิสิตใหม่ ปีการศกึษา 2551, 2552, 2553 กองแผนงาน มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

จากตารางท่ี 9  พบวา่นิสติเข้าใหมใ่นแตล่ะปีการศกึษา  มีจํานวนนิสติเพศหญิง ประมาณ 3 เทา่ 

ของนิสติชาย และมีแนวโน้มเช่นนีท้กุ ๆ  ปี ซึง่จะสง่ผลกระทบในการจดัท่ีพกัและห้องนํา้ มหาวทิยาลยัจงึ

จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือแก้ปัญหาในเร่ืองดงักลา่วในระยะยาว 
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ตารางท่ี 10 : สรุปจํานวนนิสติเข้าใหม ่ ปีการศกึษา 2551-2553 จําแนกตามการนบัถือศาสนาของนิสติ 

2551 2552 2553 

พุทธ อสิลาม อ่ืนๆ พุทธ อสิลาม อ่ืนๆ พุทธ อสิลาม อ่ืนๆ 

72.09 24.02 2.89 77.86 21.24 0.90 77.33 21.10 1.57 

    หมายเหต ุข้อมลูจากรายงานการศกึษาข้อมลูนิสิตใหม่ ปีการศกึษา 2551, 2552, 2553 กองแผนงาน มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

จากตารางท่ี 10  พบวา่นิสติเข้าใหมใ่นแตล่ะปีการศกึษา สว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ เฉล่ียร้อยละ 

75.76 ในขณะท่ีมีนิสตินบัถือศาสนาอ่ืนๆ เฉล่ียร้อยละ 24.24 โดยเฉพาะศาสนาอิสลาม ซึง่จําเป็นจะต้องมี

การเตรียมความพร้อมรองรับในด้านตา่งๆ เช่น ร้านอาหาร สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา ระเบียบในการ

แตง่กาย รวมถึงกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีไมข่ดัแย้งกบัความเช่ือทางศาสนา 

 

ตารางท่ี 11 : จํานวนนิสติเข้าใหม ่ ปีการศกึษา 2551-2553 จําแนกตามกลุม่สาขาวชิาและผลการเรียน 

กลุ่มสาขาวิชา 2551 2552 2553 

1.00 – 2.00 2.01 – 3.00 3.01 – 4.00 1.00 – 2.00 2.01 – 3.00 3.01 – 4.00 1.00 – 2.00 2.01 – 3.00 3.01 – 4.00 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  5.54 70.88 23.58 3.19 64.79 32.02 2.50 62.28 35.21 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14.61 64.61 20.78 7.21 72.07 20.72 1.95 65.47 32.57 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 12.82 45.64 41.54 4.26 53.49 42.25 2.97 51.98 45.05 

ภาพรวม 7.43 68.29 24.28 3.96 65.14 30.90 2.44 62.25 35.32 

    หมายเหต ุข้อมลูจากรายงานการศกึษาข้อมลูนิสิตใหม่ ปีการศกึษา 2551, 2552, 2553 กองแผนงาน มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

จากตารางท่ี 11  พบว่านิสิตเข้าใหม่ในแต่ละปีการศึกษา  ส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดบั 

2.01-3.00 และจํานวนนิสิตท่ีมีผลการเรียนในระดบั 3.00-4.00 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ แตอ่ย่างไรก็ตาม

ยงัคงต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยการปรับพืน้ฐานด้านภาษา และวิชาพืน้ฐานอีกมาก เพ่ือลดปัญหา

นิสิตพ้นสภาพ อนัเน่ืองมาจากผลการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์  รวมถึงการพฒันาหลกัสตูรเพ่ือพฒันานิสิต ให้มี

ทัง้ปัญญาและจริยธรรม  

 

 

 

 



31 

 

ตารางท่ี 12 : จํานวนนิสติออกกลางคนั  ปีการศกึษา 2551-2553 จําแนกตามกลุม่สาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา/คณะ 2551 2552 2553 

พ้นสภาพ ร้อยละ พ้นสภาพ ร้อยละ พ้นสภาพ ร้อยละ 

รวม ระดบัปริญญาตรี 1306 35.38 1152 29.17 371 9.60 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 975 34.80 797 27.88 253 8.70 

-คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 174 27.75 207 24.97 48 6.40 

-คณะศกึษาศาสตร์ 170 20.29 130 17.38 56 6.93 

-คณะศิลปกรรมศาสตร์ 80 48.19 56 31.28 16 8.29 

-คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกิจ 386 44.62 244 32.80 90 11.67 

-คณะนิติศาสตร์ 165 53.92 160 44.57 43 11.17 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 254 39.81 268 35.40 93 12.86 

-คณะวิทยาศาสตร์ 193 39.07 193 32.60 76 12.62 

-คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชมุชน 61 42.36 75 45.45 17 14.05 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 77 30.68 87 26.13 25 10.59 

-คณะวิทยาการสขุภาพและการกีฬา 77 30.68 87 26.13 25 10.59 

 

จากตารางท่ี 12  พบว่าในแต่ละปีการศกึษา  มีจํานวนนิสิตพ้นสภาพมากถึง ร้อยละ 35  สาเหตุ

จากการไม่มารายงานตวั ไม่ชําระค่าธรรมเนียมในภาคเรียนแรก  และโดยเฉพาะการมีผลการเรียนอยู่ใน

ระดบัต่ํา จนต้องพ้นสภาพ  สําหรับในปีการศกึษา 2553 นัน้ มีจํานวนนิสติพ้นสภาพ เพียงร้อยละ 9 เท่านัน้

ทัง้นีเ้น่ืองจากยงัอยูใ่นระหวา่งประมวลผลการเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 
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ตารางท่ี 13 : คะแนนสอบเข้าของนิสติ  ปีการศกึษา 2551-2553 จําแนกตามคณะ/สาขาวิชา 

คณะ/สาขาวิชา 2551 2552 2553 
สูงสุด ตํ่าสุด สูงสุด ตํ่าสุด สูงสุด ตํ่าสุด 

คณะวิทยาศาสตร์  

สถิติ 3,759.05 3,759.05 - - 12,703.55 9,397.95 

ฟิสิกส์ประยกุต์-พลงังาน 3,796.50 3,796.50 - - 11,268.25 11,268.25 

เคมีอตุสาหกรรม - - 4,651.65 2,904.25 13,439.90 9,525.80 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4,883.65 4,092.15 4,966.10 4,255.50 12,729.95 8,408.35 

วิทยาศาสตร์การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 4,307.10 3,616.85 4,479.50 3,211.00 12,098.60 9,276.85 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4,830.35 4,177.60 4,662.35 3,676.50 13,321.05 9,382.35 

ชีววิทยา 5,025.00 4,029.65 5,279.10 4,411.40 14,308.70 8,873.55 

คณิตศาสตร์ 5,464.15 4,089.50 5,078.75 4,122.25 13,646.25 9,510.00 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4,808.40 4,358.90 4,717.35 4,232.85 13,667.30 7,529.60 

เคมี 5,124.50 3,355.60 5,181.60 4,030.65 14,077.30 10,198.45 

ฟิสิกส์ 4,837.40 3,563.65 4,386.75 3,321.40 13,089.30 8,107.95 

คณะวิทยาการสขุภาพและการกีฬา  

สาธารณสขุศาสตร์ 5,364.05 4,935.30 5,440.50 5,012.25 15,971.75 12,684.55 

สขุศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภยั 5,106.75 4,359.55 4,970.20 4,215.55 14,243.15 9,406.25 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 4,512.05 3,273.30 4,573.05 3,113.05 13,202.85 9,460.65 

คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชมุชน 

เทคโนโลยีการเกษตร 5,364.05 4,935.30 5,440.50 5,012.25 12,911.05 8,671.15 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 5,106.75 4,359.55 4,970.20 4,215.55 14,174.20 8,477.75 

คณะนิติศาสตร์ 

พืน้ฐานวิทยาศาสตร์ 5,855.20 4,822.55 5,752.05 4,756.75 16,999.10 10,608.80 

พืน้ฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 5,659.25 4,848.50 5,475.25 4,912.00 17,440.00 10,575.65 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกิจ 

การบญัชี 4,875.25 4,240.50 5,039.25 4,593.00 16,135.80 11,734.75 

บริหารธรุกิจการตลาด 4,704.75 3,671.75 4,613.50 4,090.75 14,127.90 8,485.00 

บริหารธรุกิจการประกอบการและการจดัการ 4,739.00 4,047.75 4,576.00 4,275.50 14,062.50 8,251.70 

บริหารธรุกิจการจดัการการค้าปลีก 4,372.75 3,672.25 4,293.00 3,666.50 12,169.60 8,559.15 

เศรษฐศาสตร์ 5,086.75 3,940.26 5,804.75 4,337.00 16,273.30 9,748.90 
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ตารางท่ี 13 : คะแนนสอบเข้าของนิสติ  ปีการศกึษา 2551-2553 จําแนกตามคณะ/สาขาวิชา (ตอ่) 

คณะ/สาขาวิชา 2551 2552 2553 

สูงสุด ตํ่าสุด สูงสุด ตํ่าสุด สูงสุด ตํ่าสุด 

คณะศกึษาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา 5,377.00 4,425.00 5,823.50 4,584.50 16,864.45 13,520.50 

การวดัและประเมินทางการศกึษา 4,788.00 3,957.00 4,980.00 4,596.50 16,393.75 13,113.10 

 พลศกึษา 4,475.00 3,718.50 4,764.00 4,159.00 15,450.65 11,347.40 

 การศกึษาปฐมวยั 5,175.00 4,751.00 5,716.00 5,085.50 16,993.20 13,456.70 

 สงัคมศกึษา 5,475.50 4,605.00 5,596.00 5,204.00 17,642.90 15,367.65 

 ภาษาไทย 6,130.00 5,037.00 5,895.50 5,497.00 19,479.65 16,018.15 

 ภาษาองักฤษ 6,381.50 5,024.50 6,039.00 5,438.50 18,735.70 17,599.85 

 จิตวิทยาการแนะแนว 5,910.00 4,477.50 5,571.00 4,965.50 17,920.45 13,341.85 

 คณิตศาสตร์ 5,669.20 4,949.30 5,969.00 5,328.50 18,607.90 17,614.70 

 วิทยาศาสตร์ เคมี 5,750.20 4,587.70 5,659.30 4,886.20 19,133.60 15,822.35 

 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 4,930.00 3,634.50 5,145.30 4,680.00 18,822.85 15,154.70 

 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 5,519.80 4,861.80 5,824.00 5,024.50 18,582.70 17,201.50 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ภาษาไทย 5,605.50 4,383.75 5,038.50 4,719.25 15,066.35 11,167.95 

ภาษาองักฤษ 6,509.50 4,510.75 6,171.75 5,108.50 18,637.90 12,995.25 

ภาษามลาย ู 4,256.25 3,211.00 4,622.25 3,657.25 8,797.50 7,292.00 

ภาษาญ่ีปุ่ น 5,513.50 3,793.50 5,145.00 4,675.25 16,346.75 7,876.25 

ภาษาจีน 5,524.25 4,254.50 5,545.50 4,958.25 16,306.25 9,877.50 

การพฒันาชมุชน 5,385.75 4,488.25 5,235.00 4,505.75 13,676.70 9,390.25 

ประวติัศาสตร์ 4,837.50 4,336.00 4,924.75 4,420.50 15,843.95 8,305.80 

การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 5,612.25 4,573.25 5,138.50 4,743.75 15,335.85 10,506.45 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 5,306.50 4,202.25 4,777.50 4,418.75 16,820.10 7,735.60 

ภมิูศาสตร์ 4,130.60 3,487.25 4,234.15 3,721.25 12,615.75 8,967.90 

การปกครองท้องถ่ิน 5,009.50 4,583.00 5,537.50 4,699.50 16,320.00 19,304.80 

หมายเหต ุ ปีการศกึษา 2551-2552 คิดบนฐาน    10,000   คะแนน   ปีการศกึษา 2553 คิดบนฐาน   30,000   คะแนน 
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ด้านฐานะทางการเงิน : สถานภาพทางการเงินของมหาวิทยาลยั  แสดงให้เห็นถึงการ

บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ซึง่มหาวิทยาลยัสามารถบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้โดยการหา

กลยทุธ์เพ่ือเพิ่มพนูรายได้ โดยเน้นการลงทุนและการระดมทนุ นอกจากนีม้หาวิทยาลยัควรปลกูจิตสํานึก 

ให้บคุลากรตระหนกัถึงความสําคญัของการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสงูสดุ โดย

มุง่เน้นให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนัเป็นหลกัในการบริหาร บนพืน้ฐานแนวคดิ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

ทัง้ในส่วนของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง บุคลากร โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและมี

ประสทิธิภาพ 

ในช่วงท่ีผ่านมา มหาวิทยาลยัทักษิณมีงบประมาณสําหรับการบริหารงานและการจัดการเรียน  

การสอน ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2547-2554 สรุปได้ดงันี ้

ตารางท่ี 14 : แสดงงบประมาณปี  2547 – 2554 มหาวทิยาลยัทกัษิณ จําแนกตามแหลง่งบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 

แผ่นดิน/เงินอดุหนนุ 

จากรัฐบาล 
รายได้ 

รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

2547 521.6829 86.83 79.1558 13.17 600.8387 

2548 547.6624 85.94 89.6349 14.06 637.2973 

2549 599.4154 83.66 117.0327 16.34 716.4481 

2550 682.8833 80.33 167.1630 19.67 850.0463 

2551 716.3256 77.23 211.2304 22.77 927.5560 

2552 674.7336 76.08 212.1975 23.92 886.9311 

2553 512.0574 66.69 255.7659 33.31 767.8233 

2554 604.7431 64.09 338.8171 35.91 943.5602 

 



 

แผนภมิู แสดงงบประมาณตัง้แตปี่งบประมาณ 2547 – 2554 มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

เงินรายได้หรือเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลยั ประมาณร้อยละ 95 มาจากค่าลงทะเบียน 

และค่าบํารุงอ่ืน ๆ ของนิสิต รายได้ท่ีมาจากแหล่งอ่ืนมีเพียงประมาณร้อยละ 5 เท่านัน้ ดงันัน้ เพ่ือรองรับ

การเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ จําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องแสวงหาเงินรายได้จากแหลง่อ่ืน ทัง้ในรูปของ

เงินและความร่วมมือ รวมถึงการบริหารทรัพย์สินท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับให้มีการใช้

ทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุ้มคา่ด้วย    

สดัส่วนงบประมาณเปรียบเทียบตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-

2554 เป็นดงันี ้

ตารางท่ี 15 : แสดงงบประมาณปี  2550-2554 มหาวิทยาลยัทกัษิณ จําแนกตามภารกิจ 

ปีงบประมาณ 
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จดัการเรียน 

การสอน 
วิจยั บริการวิชาการ 

ทํานบํุารุง 

ศิลปวฒันธรรม 
รวม 

ปี 2550 788.7850 24.9547 20.0000 16.3065 850.0463 

ปี 2551 860.2559 24.7783 20.0000 22.5217 927.5560 

ปี 2552 832.1996 27.0823 19.0000 8.6491 886.9311 

ปี 2553 699.1991 35.7763 20.4038 12.4440 767.8233 

ปี 2554 868.7951 35.5196 16.8624 22.3832 943.5602 

 



 

แผนภมิู แสดงงบประมาณปี 2550-2554 จําแนกตามภารกิจ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

จากกราฟจะเห็นได้ว่างบประมาณเพ่ือรองรับด้านการจัดการเรียนการสอนรวมทัง้การบริหาร

จดัการและการสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนในภาพรวมของมหาวิทยาลยั เฉล่ียร้อยละ 93   รองรับ

ด้านการวิจัย เฉล่ียร้อยละ 3 รองรับด้านการบริการวิชาการ เฉล่ียร้อยละ 2 รองรับด้านการทํานุบํารุง

ศลิปวฒันธรรม เฉล่ียร้อยละ 2 

สดัส่วนงบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณเม่ือเปรียบเทียบงบบุคลากร งบดําเนินการ

และงบลงทนุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 เป็นดงันี ้

ตารางท่ี 16 : แสดงงบประมาณปี  2550-2554 มหาวิทยาลยัทกัษิณ จําแนกตามประเภทงบประมาณ 

ปีงบประมาณ งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ รวม 

ปี 2550 221.9945 315.6682 312.3835 850.0463 

ปี 2551 268.0502 371.4967 288.0090 927.5560 

ปี 2552 305.6230 342.5742 238.7338 886.9311 

ปี 2553 363.8818 379.9234 24.0180 767.8233 

ปี 2554 386.4710 414.8117 142.0073 943.5602 
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แผนภมิู แสดงงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 จําแนกตามประเภทงบประมาณ 

เม่ือพิจารณาจากกราฟจะเห็นได้ว่าภาระงบประมาณด้านบุคลากรมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในอตัราท่ี

ค่อนข้างสูง ซึ่งงบประมาณประเภทงบบุคลากรเป็นงบประจําท่ีจะต้องจัดสรรเป็นลําดบัแรก รวมทัง้งบ

ดําเนินงานก็มีความจําเป็นเพิ่มมากขึน้ด้วย เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีการขยายพืน้ท่ีการดําเนินงานในวิทยา

เขตพทัลงุ จากแนวโน้มดงักล่าวส่งผลทําให้งบประมาณในเชิงยุทธศาสตร์ลดน้อยลง เพราะงบประมาณ

รายรับไมไ่ด้เพิ่มขึน้มากนกั 

ด้านกายภาพ : มหาวิทยาลยัทกัษิณมีพืน้ท่ีดําเนินการ 2 วิทยาเขต คือ 

วิทยาเขตสงขลา  เป็นศนูย์รวมของกลุม่วิชาการด้านสงัคมศาสตร์ มีพืน้ท่ีปฏิบตักิาร   

จํานวน  2  พืน้ท่ี คือ 

- พืน้ท่ีตําบลเขารูปช้าง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  จํานวนประมาณ  142  ไร่  

ปัจจุบันเป็นท่ีตัง้ของสํานักงานวิทยาเขตสงขลา  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะ

นิตศิาสตร์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ สํานกัคอมพิวเตอร์ และสํานกัหอสมดุ   

- พืน้ท่ีบ้านอา่วทราย  ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา  จํานวนประมาณ  

24  ไร่  ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของสถาบนัทกัษิณคดีศกึษา 

 

37 

 



38 

 

วิทยาเขตพทัลงุ  เป็นศนูย์รวมของกลุม่วิชาการด้านวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  วิทยาศาสตร์ 

ประยกุต์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สขุภาพ  มีพืน้ท่ีปฏิบตักิาร  จํานวน  2 พืน้ท่ี ดงันี ้

- พืน้ท่ีบริเวณทุง่ลานโย  ตําบลบ้านพร้าว  อําเภอป่าพะยอม  จงัหวดัพทัลงุ  จํานวน

ประมาณ  3,560  ไร่  ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของสํานกังานมหาวิทยาลยั สํานกังาน

วิทยาเขตพทัลงุ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชมุชน คณะ

วิทยาการสขุภาพและการกีฬา สํานกัหอสมดุวิทยาเขตพทัลงุ สํานกัคอมพิวเตอร์

วิทยาเขตพทัลงุ และสถาบนัวิจยัและพฒันา 

- พืน้ท่ีตําบลพนางตงุ  อําเภอควนขนนุ  จงัหวดัพทัลงุ  จํานวนประมาณ  1,450  ไร่  

ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของวทิยาลยัภมูิปัญญาชมุชน 
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การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)  

จุดแข็ง 

1. รากฐานของมหาวิทยาลยัทกัษิณ คือ วิทยาลยัวิชาการศกึษา ท่ีได้วางรากฐานทางการ

ศกึษาไว้อย่างเข้มแข็ง เป็นสถาบนัท่ีมีประสบการณ์และมีความเข้มแข็งในการผลิตครูซึง่มี

ความโดดเดน่ในภาคใต้และเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

2. บณัฑิตมีคณุภาพและเป็นท่ีพงึพอใจของสงัคม  

3. บุคลากรมีความหลากหลายสามารถให้บริการวิชาการแก่ชุมชนแบบองค์รวมได้ รวมทัง้

สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้บริการวิชาการท่ีนําไปสู่การ

แก้ปัญหาและยกระดบัคณุภาพชีวิตของชมุชน 

4. มีสถาบนัวิจัยและพฒันาท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาระบบและกลไกด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลยั 

5. มีผลงานวิจยัจํานวนหนึ่งเป็นฐานท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพด้านวิจยัให้ก้าวไปสู่ความเป็น
เลศิทางวิชาการและวิจยัในบริบทภาคใต้ได้ 

6. มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียงในระดบัประเทศและนานาชาติ รวมทัง้มี
เครือขา่ยความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง 

7. ทําเลท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาและสร้างโอกาสในการหารายได้ 

จุดอ่อน 

1. งบประมาณส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากรมากกว่างบประมาณเพ่ือการ

พฒันาการเรียนการสอน ทําให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านครุภณัฑ์ อปุกรณ์ท่ี

จําเป็นต่อการเรียนการสอน และอตัรากําลงั ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตบณัฑิตให้มี

คณุภาพ 

2. การจดัสรรงบประมาณยงัไม่สอดคล้องและสะท้อนกบัสภาพจริง เน่ืองจากมีข้อจํากดัด้าน
งบประมาณ 

3. ขาดระบบและกลไกการจดัหารายได้ 
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4. ข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ ยังไม่สามารถกําหนดได้ครอบคลุม และไม่เอือ้ต่อการ

ปฏิบตังิาน 

5. การบริหารงานบางเร่ืองขาดหลกัธรรมาภิบาล 

6. ไม่มีแผนพฒันาบคุลากรท่ีชดัเจน เพ่ือรองรับบคุลากรท่ีกําลงัจะเกษียณอายหุรือบคุลากรท่ี

มีคณุวฒุิสงู ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

7. ไมมี่ระบบและกลไกท่ีชดัเจนในการรักษาบคุลากรท่ีเป็นคนดี คนเก่ง ระบบการคดัเลือกหรือ

สรรหาบคุลากรขาดประสทิธิภาพ   

8. สดัส่วนจํานวนอาจารย์ต่อนิสิตบางคณะยงัต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทําให้อาจารย์มีภาระ

งานสอนมากเกินไป จนไมมี่เวลาไปทําวจิยัหรือผลติผลงานวิชาการ  มีผลทําให้ผลงานวิจยัท่ี

ได้รับการตีพิมพ์และสดัสว่นของอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัมีน้อย 

9. การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและนโยบายบอ่ยครัง้ และขาดผู้บริหารท่ีเป็นมืออาชีพ  

10. การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรยงัมีประสทิธิภาพต่ํา 

โอกาส 

1. การขาดแคลนครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ทัง้เชิงปริมาณและ

คณุภาพทัง้ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน การอุดมศึกษา และการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะ

ผลกระทบท่ีเกิดจากนโยบายการจํากัดกําลังคนภาครัฐตัง้แต่ปี 2543 เป็นต้นมาจนถึง

ปัจจบุนั ทําให้ขาดแคลนครู และบคุลากรทางการศกึษาอย่างรุนแรง เกือบหนึ่งแสนอตัรา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดครูด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านภาษา รวมทัง้ครู

และคณาจารย์วิชาเฉพาะในสถาบนัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษาท่ีเป็นความต้องการในการ

พฒันาประเทศ 

2. กระบวนการผลิตครูยงัไม่สามารถคดัเลือกคนดีและคนเก่งมาเป็นครู ผู้ สําเร็จการศึกษา    

รู้เนือ้หาสาระและวิธีสอน แต่ไม่สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ผลตอบแทน

และสวสัดิการต่ํากว่าอาชีพอ่ืน ๆ ขาดขวญักําลงัใจ ส่งผลต่อการขาดโอกาสความเสมอ

ภาคและคณุภาพทางการศกึษาของผู้ เรียนและประชาชน 
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3. มีเครือขา่ยความร่วมมือ เช่น การผลติครูท่ีมีความเข้มแข็ง ความร่วมมือกบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ศนูย์อํานวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้(ศอบต.) หรือมหาวิทยาลยัท่ี

อยูท่างตอนเหนือของประเทศมาเลเซียและบริเวณเกาะสมุาตราของประเทศอินโดนีเซีย 

4. มีเครือข่ายศิษย์เก่าในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชาท่ีสามารถรวมตวัจดักิจกรรมร่วมกันใน

กลุม่ได้อยา่งเข้มแข็ง 

5. ปัญหาความมั่นคงในเขตพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้อุดมศึกษาต้องเพิ่ม

โอกาสทางการศกึษาและอาชีพ ควบคู่กบัการสร้างความเข้าใจและโอกาสด้านการศกึษา

ของเยาวชนในพืน้ท่ี รวมไปถึงการพฒันาอดุมศึกษาในเขตพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

อนัประกอบด้วย การพฒันาเดก็ และเยาวชน การพฒันาครูและบคุลากรในพืน้ท่ี 

6. ปัจจุบนัความต้องการบริการสขุภาพภาคเอกชนเพ่ิมขึน้อย่างมาก ประกอบกบัการขยาย

บริการสุขภาพแก่ชาวต่างประเทศทัง้ในภาครัฐและเอกชนมีแนวโน้มสูงขึน้ ทําให้ความ

ต้องการบริการสขุภาพภาคเอกชนเพิ่มขึน้ไปอีก 

7. การพฒันาด้านวิทยาศาสตร์ไทยยงัอยู่ในระดบัต่ํา จึงควรส่งเสริมให้เกิดความตื่นตวั

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการศึกษาทุกระดบัและส่งเสริมให้มีการวิจยัและ

พฒันาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างองค์ความรู้อย่างตอ่เน่ือง สามารถนํา

ผลการวิจยัมาประยกุต์ใช้ และผสมผสานร่วมกบัจดุแข็งในสงัคมไทยได้อยา่งเหมาะสม 

8. การเปลี่ยนแปลงในด้านประชากรท่ีจะเกิดขึน้ ทําให้รูปแบบการศกึษามีความหลากหลาย

มากขึน้ในด้านหลกัสตูรและวิธีการเรียนการสอนและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร

เข้าสู่สังคมวัยสูงอายุทําให้ต้องเร่งพัฒนาประเทศในขณะท่ียังมีสัดส่วนของประชากร      

วัยแรงงานอยู่ในระดับสูง โดยเน้นการผลิตกําลังคนในสาขาท่ีเป็นความต้องการ            

ของประเทศ ซึ่งต้องมีการวางแผนการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ระหว่างการ

อาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาต้องมีการพิจารณาสัดส่วนการผลิตท่ีเหมาะสมและ

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ประกอบการ 

9. การเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้พลังงานอย่างสิน้เปลืองทําให้พลังงานสํารอง            

ในประเทศไทยเร่ิมลดลงเร่ือย ๆ ซึง่ภาครัฐได้ให้ความสําคญักบัพลงังานทดแทนอย่างมาก 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพลงังานท่ีนํามาใช้ทดแทนนํา้มนัเชือ้เพลงิ เช่น แก็สโซฮอลล์ ไบโอดีเซล  
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และแก็สธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) และมีโครงการรณรงค์ประหยดัพลงังานหลาย

โครงการ เพ่ือแก้ปัญหาด้านพลงังานของประเทศ 

10. ผลกระทบของโรคภยัและโรคติดตอ่ท่ีทัว่โลกประสบอยู่เช่น โรคเอดส์ และไข้หวดัใหญ่สาย

พนัธุ์ใหม ่2009 เป็นต้น ได้สง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทย ทําให้สถาบนัอดุมศกึษาต้องมีการ

ให้ความรู้ด้านสขุภาพในเชิงป้องกนัมากขึน้ 

11. รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบ ตัง้แต่ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานจนถึง

ระดบัอดุมศกึษา พฒันาครู พฒันาระบบการคดัเลือกเข้าสูม่หาวิทยาลยั พฒันาหลกัสตูร 

รวมทัง้ ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน พฒันาทกัษะในการคิด วิเคราะห์ นอกจากนีย้งัเน้น

การศึกษาตลอดเพ่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละพืน้ท่ี รวมทัง้ส่งเสริมการกระจาย

อํานาจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือนําไปสู่เป้าหมายคุณภาพ

การศกึษาและการเรียนรู้ท่ีมุง่เน้นคณุธรรมนําความรู้อยา่งแท้จริง 

12. การเป็นมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ ทําให้เกิดความคล่องตวัในการปรับองค์กร สร้าง

ระเบียบกฎเกณฑ์ และสร้างโอกาสในการปรับตวัเพ่ือพฒันางาน 

13. หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในการเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัด       

การเรียนการสอน 

14. การเตรียมความพร้อมเพ่ือเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน 

อุปสรรค 

1. นโยบายการศกึษาของภาครัฐขาดความตอ่เน่ืองสง่ผลให้การปฏิรูปการศกึษาของประเทศ 

มีความลา่ช้าและไมเ่ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 

2. การเปิดเสรีทางการศึกษาส่งผลต่อรูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศ ทําให้เกิด        

การแข่งขนัเชิงคณุภาพมากขึน้ รวมทัง้จํานวนสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาเกิดใหม่

มากขึน้ ทําให้เกิดการแขง่ขนัสงู 

3. ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทัง้ด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการส่ือสาร 

ก่อให้เกิดคา่นิยมใหม่ฟุ้ งเฟ้อฟุ่ มเฟือย ลอกเลียนแบบ ทํางานไม่เป็น เป็นนกับริโภคไม่เป็น

ผู้ ผลิต ไม่ยึดมั่นระเบียบประเพณีดัง้เดิมของเด็กและเยาวชน การดําเนินชีวิตขาดการ    

คดิวิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณ และเป็นเหตเุป็นผล ไมเ่คารพกฎระเบียบ สง่ผล       
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อย่างสําคญัต่อการพฒันาค่านิยม คณุธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน และการปรับตวัในการ

จดัการศกึษาเพ่ือก้าวให้ทนัการเปล่ียนแปลง ในขณะเดียวกนัสงัคมไทยยงัขาดภมูิคุ้มกนั

จากการบริโภคผ่านส่ือและเทคโนโลยี มีการรับวฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ผ่านการ

นําเสนอของสื่อต่าง ๆ ท่ียงัไม่ได้ให้ความสําคญัในการนําเสนอเชิงสร้างสรรค์เท่าท่ีควรทํา

ให้เกิดปัญหาพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมของเดก็และเยาวชน 

4. ปัญหาด้านท่ีดนิในวิทยาเขตพทัลงุ มีผลตอ่การพฒันาของมหาวิทยาลยัและโอกาสในการ

หารายได้ 

5. เหตกุารณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีผลกระทบต่อการเลือกสถาบนั

ของนิสติในภมูิภาคอ่ืน 
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