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แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

(แผนขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาสูผลิตภาพกำลังคนดานการพัฒนาวิจัยระดับแนวหนาของโลก) 

สวนงานเจาภาพ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

คูความรวมมือ: ส วนงานคณะวิชาที ่เปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลังปริญญา สำนักการศึกษาและ

นวัตกรรมการเรียนรู สำนักวิจัยและพัฒนา อุทยานวิทยาศาสตร และสถาบันการศึกษา/วิจัย

ภายนอก 

วิสัยทัศน : บัณฑิตศึกษามุงสูผลิตภาพกำลังคนระดับแนวหนาของโลก 

 พันธกิจ : 1. กำกับมาตรฐานและสงเสริมคณุภาพการผลิตกำลังคนบัณฑิตศึกษา 

   2. สงเสริมความเปนเลิศดานวิจัยและนวัตกรรมทางบัณฑิตศึกษา 

คานิยมและวัฒนธรรมองคกร : การทำงานเปนทีม  

สมรรถนะหลัก : ความสามารถในการสรางโครงขายความรวมมือในผลิตภาพกำลังคนบัณฑิตศึกษาใหมี

คุณภาพดานการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม ผานการบริหารหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

  บัณฑิตศึกษาเปนปจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยแบบพลิกโฉมใหเปนมหาวิทยาลัยมุงเนน

กลยุทธด  านว ิจ ัยช ั ้นแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research Strategic Intent Universities) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดยบัณฑิตวิทยาลัย กำหนดยุทธศาสตร มุงเนนพัฒนาคุณภาพกำลังคนระดับ

บัณฑิตศึกษา ประกอบดวยกลยุทธ 3 ดาน ไดแก 1) สรางกำลังคน (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) เปนเลิศ

เพื่อใหเปน scholar และ/หรือ research/development-skilled workforces ผานการสนับสนุนแบบเล็ง

เปาเพื่อพัฒนากำลังคนในหลักสูตรที่คัดเลือกแลววามีศักยภาพและผานการทำพันธกิจรวม (engagements) 

กับภาคสวนอื ่น ๆ เชน อุตสาหกรรม การพาณิชย ชุมชน และสังคม  เปนตน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนางานวิจัย

วิทยานิพนธที่สามารถตอบสนองความตองการของคูพันธกิจดังกลาว 2) พัฒนาระบบนิเวศทางบัณฑิตศึกษา

แบบเก้ือกูลประโยชน (symbiosis) ระหวางคูความรวมมือ ผานการเชื่อมโยงระบบบัณฑติศกึษาและระบบวิจัย

ของมหาวิทยาลัย การบูรณาการหลักสูตร การสรางนวัตกรรมการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเรียนรูตลอด

ชีวิต และการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตสำหรับกำลังคนเปาหมายหลังปริญญา และจัดตั้ง Platform “นิเวศ

บัณฑิตศึกษาเพื่อวิจัย/พัฒนา” แบบเสมือนจริง (virtual) เพื่อเปนสื่อกลางบริหารจัดการพันธกิจรวม และ 3) 

สงเสริมพลวัตทางบัณฑิตศึกษาทั้งพลวัตกำลังคนและระบบนิเวศบัณฑิตศึกษาผานกระบวนการ Tele-

education, Graduate mobility, Curriculum mobility, และ Talented faculty mobility เพื่อเปนการ

แบงปนทรัพยากรรวมกันของหนวยงานท่ีจัดการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา 

            กลยุทธทั้ง 3 ดาน ตองไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยขอจัดตั้ง กองทุน

บัณฑิตศึกษา สรางกำลังคนบัณฑิตศึกษาตาม OKRs ในหลักสูตรของคณะวิชา/วิทยาเขต สรางผลงานวิจัย/
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วิชาการ ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ประโยชนจากผลลัพธสำคัญก็จะตกอยู

กับคณะวิชา/วิทยาเขตที่เปดหลักสูตรบัณฑติศกึษาเอง  

ความทาทาย 

การเปนมหาวิทยาลัยมุงเนนกลยุทธดานวิจัยชั ้นแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research 

Strategic Intent Universities) ตองมีผลงานวิจัย/วิชาการตีพิมพและอางอิง (publication and citation) ท่ี

มีผลกระทบทางวิชาการสูง ตองมีชื่อเสียงเปนที่รู จักในแวดวงวิชาการ มี H-index สูง มีการยอมรับระดับ

นานาชาติ มีทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม และมีความรวมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ บัณฑิตศึกษา ถือ

วาเปน ลมใตปก ขับเคลื ่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดวยเปนปจจัยสำคัญในการผลิตผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่เชื่อมโยงไปถึงสถานภาพมหาวิทยาลัยที่มุ งเนนกลยุทธดานวิจัยชั้นแนวหนาของโลกได ระบบ

บัณฑิตศึกษาที่ดีตองประกอบดวยแรงงานบัณฑิตศึกษา (graduate workforce ไดแก นักศึกษา/ผูเรียน) ที่มี

คุณภาพ และสภาพระบบนิเวศแวดลอมที ่เอื ้อตอการพัฒนากำลังคน ไดแก สภาวะที ่ส งเสริมผลิตภาพ

ผลงานวิจัย/วิชาการ ประกอบดวย หลักสูตรและการจัดการศึกษาที่ดี ระบบที่ปรึกษาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 

ระบบทุนอุดหนุนการศึกษา/วิจัยเพื่อวิทยานิพนธและปจจัยเกื้อหนุนอื่น ๆที่เกี่ยวของ การยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตศึกษาใหไปถึงชั้นแนวหนาของโลกจึงตองผานการคัดเลือกกำลังคนบัณฑิตศึกษาและการพัฒนาระบบ

นิเวศบัณฑิตศึกษาซึ่งตองการทรัพยากรและเงินทุนมาก แตในปจจุบัน ประเทศไทยกำลังถูกคุกคามจากโรค

ระบาด SARS-CoV-2 (Covid-19) และภาวะเศษฐกิจตกต่ำทั่วโลก นอกจากจะตองเลือกสรร/เล็งเปา (focus) 

บัณฑิตศกึษาที่มีศักยภาพแลว มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรยังตองมยีุทธศาสตรขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพทามกลางวิกฤตการณโรคระบาดและขอจำกัดของทรัพยากร  

ยุทธศาสตรขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2559 กำหนดใหมหาวิทยาลัยมีฐานะเปน

หนวยงานในกํากับของรัฐ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การกำหนดวิทยาเขตและการจัดตั้ง

สวนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย เปนสวนงานวิชาการกลางมีภาระหนาท่ี

บริหารหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และหนาที่อื ่น ๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย บัณฑิต

วิทยาลัย จึงตองมีบทบาทตอบสนองที่สำคัญในบริบทบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแบบพลิกโฉม

ระบบการศึกษาไทยตามแนวทาง re-inventing university กรอปกับในปจจุบัน จำนวนนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาลดลงตอเนื่องเปนอันมากดวยเหตุปจจัยทางโครงสรางประชากรของประเทศที่มีสัดสวนของ

ผู ส ูงอายุมากขึ ้น การพลิกผันทางเทคโนโลยี (Technology disruption) และสภาพเศษฐกิจตกต่ำอัน

เนื่องมาจากปจจัยโรคระบาดไวรัส SARS-CoV-2 (COVID-19) และสงครามทางการคา ตลอดจนความเหลื่อม

ล้ำทางสังคม ทำใหลดแรงจูงใจของบุคคลเขาสูบัณฑิตศึกษาในระบบ ดังนั้น แทนที่จะเนนจำนวนเพียงอยาง

เดียว  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด ยุทธศาสตร มุ งเนนพัฒนาคุณภาพกำลังคนและพัฒนาระบบนิเวศ

บัณฑิตศึกษา ควบคูไปดวยกันกับพลวัตของทั้งสอง 
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เปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal): 

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สูการเปนมหาวิทยาลัยมุงเนนกลยุทธ

ดานวิจัยชั้นแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research Strategic Intent Universities) 

เปาประสงคและผลลัพธท่ีสำคัญ (OKR) 

Objective (O: เปาประสงค): สรางคุณภาพที่เปนเลิศในกำลังคนผลผลิต (ผูสำเร็จการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา) ผานการบริหารหลักสูตรและการวิจัยรวมกับคณะวิชา

คูความรวมมือท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

Key Results (KR: ผลลัพธสำคัญ): ไดแก ผลิตภาพกำลังคนระดับบัณฑติศกึษา มี 2 ผลลัพธสำคัญ ดังน้ี  

KR1 กำลังคนแรงงานที่รู ลึก รู จริง (scholar workforce) สามารถผลิตผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธตีพิมพ

เผยแพรระดบันานาชาติท่ีมีผลกระทบทางวิชาการสูงรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา/นักวิจัย 

KR2 กำลังคนแรงงานที่มีทักษะการวิจัย/พัฒนา (research/development-skilled workforce) สามารถ

ตอบสนองงานวิจัยและนวัตกรรมของภาคสวนตาง ๆเพื่อพัฒนาประเทศโดยวิทยานิพนธไดรับ

การใชประโยชนหรอืยอมรับจากภาคผูประกอบการ ภาครัฐ สังคม หรอืชุมชน 


