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บทสรุปผู้บริหาร 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University, PSU) เป็นมหาวิทยาลัยหลักของ
ภาคใต้ มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็น
กลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของอาเซียน ได้รับการก่อตั้งโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู่ภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานการศึกษาใน
ท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ คือ เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต มีการกระจายคณะวิชาไปตั้งอยู่ ตามจังหวัดต่างๆ 
ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ก าหนด
จุดเน้นของการพัฒนาแต่ละวิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ เน้นการแพทย์และระบบสุขภาพ วิทยาศาสตร์
เชิงลึก เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรแนวใหม่ อาหารและการแปรรูป วิทยาเขตปัตตานี เน้นฐานผลิตบุคลากรทาง
การศึกษาของชาติและการศึกษาทางวัฒนธรรม ความมั่นคงทางอาหาร ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ยางพารา  
ฮาลาล และสุขภาวะในวิถีอิสลาม วิทยาเขตตรัง เน้นการจัดการ อันดามันศึกษา การบริหารจัดการนวัตกรรม
การออกแบบ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เน้นเพาะเลี้ยง สัตว์น้ าเศรษฐกิจแห่งเอเชียอาคเนย์ ไม้และพืชเศรษฐกิจ
ภาคใต้ ปาล์ม ยางพารา การท่องเที่ยวเชิงประชุม และวิทยาเขตภูเก็ต เน้นความเป็นนานาชาติ การบริการ
และการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย ระบบสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มีหลักสูตรทั้งสิ้น 321 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 158 หลักสูตร หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร หลักสูตร
ระดับปริญญาโท จ านวน 107 หลักสูตร หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จ านวน 2 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 53 หลักสูตร ระบบแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (PSU SYSTEM)    
โครงสร้างองค์กร แบ่งเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิต และหน่วยงานสนับสนุน โดยหน่วยงานผลิตบัณฑิต
ประกอบด้วย คณะ วิทยาลัย และสถาบัน ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนแบ่งเป็นส านัก ซึ่งสังกัดส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตต่างๆ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พบว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคของมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งในด้านความมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะ
ด้านการเกษตร อาหาร และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถทางวิชาการและมีความ
เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นที่พ่ึงของชุมชน มีความน่าเชื่อถือจากการก่อตั้ง 
มากว่า 50 ปี หากแต่ยังพบว่ามีจุดอ่อนหลัก คือ ยังมีความซ้ าซ้อนของหน่วยงาน คณะ และหลักสูตร ส่งผลให้
เกิดความไม่ชัดเจน ขาดการบูรณาการในแต่ละหลักสูตร และมีการใช้ทรัพยากรที่มากเกินไป มหาวิทยาลัยมี
ผลิตภัณฑ์และบริการจ านวนมาก เช่น มีหลักสูตรมากมาย แต่มีคุณค่าต่อลูกค้าน้อย นอกจากนี้ยังขาดความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัว ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ อันน าไปสู่ความไม่ชัดเจน
ของทิศทางการด าเนินงานเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ ในส่วนของโอกาส มหาวิทยาลัยมี
ความได้เปรียบเชิงพ้ืนที่ มีโอกาสเข้าถึงได้ง่าย และมีโอกาสในการน าทรัพยากรที่หลากหลายมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ รวมทั้งทิศทางของประเทศที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความต้องการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมพูน
ทักษะความรู้ (reskill upskill) ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการเรื่องนี้ได้ดี แต่ใน
ขณะเดียวกันก็อาจมีความเสี่ยงในส่วนของงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐที่ลดลง การแข่งขันทางการศึกษา
เพ่ิมสูงขึ้น ตลอดจนความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแบบเหมารวม   
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โครงการมหาวิทยาลัย 4.0 เป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 เป็นโครงการวิจัยร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค 3 มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์  โ ด ย ก า ร วิ จั ย ใ น โ ค ร ง ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย  4 . 0  ใ น ส่ ว น ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นมีกระบวนการและวิธีการวิจัยด้วยวิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Foresight) การด าเนินงานประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 6 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดขอบเขต (Scoping) การก าหนดหลักการ ข้อสมมุติ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ การตั้ง
คณะท างาน การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการสร้างบรรยากาศของกระบวนการคาดการณ์ 

2. การกวาดสัญญาณ (Scanning) การวิเคราะห์และสร้างแผนที่ระบบการศึกษาความเป็นมาในอดีต 
การกวาดสัญญาณหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

3. การมองภาพอนาคต (Forecasting) การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers) และความไม่แน่นอน 
การพัฒนาฉากทัศน์ (Scenario building) 

4. การสร้างวิสัยทัศน์ (Visioning) การวิเคราะห์ผลกระทบและนัยของภาพอนาคต การก าหนดภาพ
อนาคตที่พึงประสงค์และวิสัยทัศน์ 

5. การวางแผน (Planning) การสร้างทางเลือกยุทธศาสตร์ การพยากรณ์ย้อนกลับ (Back casting) 
และการท าแผนที่น าทาง (Road mapping) 

6. การด าเนินการ (Acting) การเผยแพร่ผลลัพธ์ การคาดการณ์ การสร้างระบบคาดการณ์ในองค์กร 
การประเมินผล 

ทั้งนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในการวิจัยตามแผนงานฯ นี้ เพ่ือน าเอาผลการมองภาพ
อนาคตไปใช้ในการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยสามารถสรุปผลการศึกษาตาม
ขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้  

1. การก าหนดขอบเขตการศึกษา หลักการ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

การก าหนดขอบเขตการศึกษา หลักการ เป้าหมายและวัตถุประสงค์มีขอบเขตด้านเนื้อหาเพ่ือให้
ทราบถึงข้อมูลและความเป็นมาในอดีต แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง การค้นหาปัจจัยขับเคลื่อนและสัญญาณแห่ง
อนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จนสามารถน าไป
พัฒนาเป็นฉากทัศน์ที่เป็นไปได้ในอนาคต โดยยึดข้อมูลตามผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียหลักได้แก่ 1) ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 2) อาจารย์และบุคลากร 3) นักศึกษาปัจจุบัน 4) ศิษย์เก่า 5) ผู้ใช้บัณฑิต 6) ตัวแทนผู้ปกครอง 
7) ภาคประชาสังคม ครอบคลุมขอบเขตด้านพ้ืนที่ทั้ง 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 

2. การกวาดสัญญาณ  

การกวาดสัญญาณมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ  ที่น่าจะมี
ผลต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในอีก 20 ปีข้างหน้า ทั้งแนวโน้มใหญ่ (Megatrends) สัญญาณอ่อน (Weak 
Signals) และเหตุไม่คาดฝัน (Wildcards) กิจกรรมในส่วนนี้จะมุ่งระบุหาปัจจัยขับเคลื่อนและแนวโน้มหลักของ
ปัจจัยที่ท า ให้การด า เนินการของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไป โดยใช้กรอบแนวคิด STEEPV (Social, 
Technological, Economic, Environmental, Political, and Values) เพ่ือท าความเข้าใจสถานการณ์
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ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน โดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 
ผลจากการกวาดสัญญาณพบว่ามีกลุ่มสัญญาณทั้งสิ้น 3 กลุ่มสัญญาณ ประกอบด้วยกลุ่มสัญญาณย่อย 18 
สัญญาณ ดังนี้ กลุ่มสัญญาณ Horizon 1 ซึ่งเป็นกลุ่มสัญญาณที่เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนในปัจจุบันและยังมี
ต่อไปในอนาคต ประกอบด้วยสัญญาณที่ 1 การยอมรับความหลากหลายทางประชากรศาสตร์ สัญญาณที่ 2 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารของมนุษย์ สัญญาณที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ต่อ
การวิจัยและการศึกษา สัญญาณที่ 4 ความต้องการความเป็นส่วนตัวของปัจเจกบุคคลที่สูงขึ้น สัญญาณที่ 5 
ระบบบูรณาการเพ่ือจัดการภาวะวิกฤติซึ่งมีผลกระทบรวดเร็วและรุนแรง สัญญาณที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม สัญญาณที่ 7 การส่งเสริมการศึกษาที่ไม่เน้นปริญญา  แต่มุ่งคุณค่าเพ่ือดึงดูดผู้เรียนสู่มหาวิทยาลัย 
สัญญาณที่ 8 ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มสัญญาณ Horizon 2 เป็นกลุ่มที่เริ่มมีการพบเห็นได้
บ้างในปัจจุบันแต่ยังไม่ชัดเจน และจะชัดเจนในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย สัญญาณที่ 9 การก้าวสู่
สังคมเสมือน สัญญาณที่ 10 อาเซียนเป็นศูนย์กลางการแพทย์โลก สัญญาณที่ 11 ภูมิทัศน์เศรษฐกิจใหม่และใต้
ใหม่ สัญญาณที่ 12 การจัดการโซ่คุณค่าของงานวิจัยเชิงพาณิชย์ กลุ่มสัญญาณ Horizon 3 เป็นกลุ่มสัญญาณ
ที่ยังไม่ชัดเจนในปัจจุบันแต่จะส่งผลกระทบในอีก 10-20 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย สัญญาณที่ 13 ชีวิตวิถีใหม่ 
สัญญาณที่ 14 การยกระดับประเทศไทยสู่การท่องเที่ยวคุณค่าสูงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน สัญญาณที่ 15 การ
ขับเคลื่อนสังคมโดยใช้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สัญญาณที่ 16 แนวโน้มการบริหารมหาวิทยาลัยชั้นน า
ของโลก สัญญาณที่ 17 การมีส่วนร่วมกับสังคมที่มีมูลค่าสูง และสัญญาณที่ 18 แนวโน้มความอยู่รอดทาง 
การเงิน 

 
3. การมองภาพอนาคต  การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนและความไม่แน่นอน การพัฒนาฉากทัศน์  

จากสัญญาณทั้ง 18 สัญญาณ ทีมวิจัยได้มองภาพอนาคตและพัฒนาฉากทัศน์บนแกน 2 แกน 
ประกอบด้วยแกนตั้ง ซึ่งกล่าวถึงทางเลือกระหว่างการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยังมุ่งเน้นลักษณะทาง
กายภาพกับการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนสู่โลกเสมือน และแกนนอนที่กล่าวถึงทางเลือกระหว่างการเป็น
มหาวิทยาลัยที่เน้นให้บริการทางการศึกษาแบบไม่มุ่งหวังผลก าไรกับการขับเคลื่อนสู่องค์กรที่บริหารจัดการ  
เชิงธุรกิจเต็มรูปแบบ  โดยจ าแนกออกเป็น 4  ฉากทัศน์ ได้แก่ ฉากทัศน์ที่ 1  PSU.com ซึ่งเป็นฉากทัศน์ที่ 
ฉายภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ย้ายตัวตนและการลงทุนทางด้านกายภาพ (Physical evidence) 
ไปอยู่ในรูปแบบเสมือน ดังนั้น ในฉากทัศน์นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะลดการลงทุนในด้านสิ่งปลูกสร้าง 
เช่น อาคาร วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น แต่จะเพ่ิมการลงทุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
การสื่อสารต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนในรูปแบบเสมือน โดยใช้แนวคิดอยู่ที่ไหนก็เรียนได้แบบไร้ข้อจ ากัด   
ฉากทัศน์ที่ 2  PSU.org เป็นฉากทัศน์ที่มหาวิทยาลัยจะก้าวสู่ความเป็นสากลบนโลกเสมือนในลักษณะ
มหาวิทยาลัยเปิดแบบไม่หวังผลก าไร ซึ่งมีเป้าหมายในการท าการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือ
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม ถัดมาเป็นฉากทัศน์ที่ 3 PSU.biz เป็นฉากทัศน์ที่มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้น
ความรู้และการเรียนรูปแบบ How to และ Practice ตามความต้องการของผู้เรียนในแต่ละยุคแต่ละสมัยทั้ง
หลักสูตรระยะสั้นและปริญญาบัตร เน้นการลงมือและท างานจริงโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับความได้เปรียบ
เชิงพ้ืนที่ที่สามารถยกระดับไปสู่ระดับโลกได้  น าไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในการท างาน  ทักษะเชิงวิชาชีพ   
การพัฒนาตนเอง และการด าเนินธุรกิจ มหาวิทยาลัยจะมีการบริหารจัดการในรูปแบบธุรกิจที่สามารถเติบโต
จากรายได้ของตนเองไม่พ่ึงพาภาครัฐ และฉากทัศน์สุดท้ายคือฉากทัศน์ที่ 4 PSU.edu เป็นฉากทัศน์ฉายภาพ
การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์จ าเพาะของแต่ละวิทยาเขต 
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เข้าใจบริบทและประชาชนในพ้ืนที่ เน้นการจัดการศึกษาร่วมกับพ้ืนที่ พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่าง
เป็นระบบในระดับพื้นท่ีสู่ระดับสากล  

4. การสร้างวิสัยทัศนแ์ละการวางแผน  การสร้างทางเลือกยุทธศาสตร์ 
ในขั้นตอนนี้ทีมวิจัยได้ก าหนดวิสัยทัศน์อันเป็นแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยผ่านฉากทัศน์ทั้ง  4 

ฉากทัศน์ ทั้งนี้ในสภาพปัจจุบันนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ด าเนินงานอยู่ในรูปแบบใกล้เคียงกับการ
ด าเนินการของ PSU.edu มากที่สุด คือเน้นการท างานในพ้ืนที่เพ่ือค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ ตามบริบทของ
ทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญของแต่ละวิทยาเขต ทั้งนี้ ทางทีมวิจัยได้ค้นคว้าศึกษาข้อมูลผ่านระเบียบวิธีการวิจัย
และสรุปความเห็นว่าการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในรูปแบบนี้อาจไม่สามารถด ารงอยู่ได้ในระยะยาวด้วย
แนวโน้มปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการจึงได้มีการน าเสนอแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามกรอบฉากทัศน์ทั้ง 4 ฉากทัศน์ โดยไม่ได้มุ่งเปลี่ยนแปลงไปสู่ฉากทัศน์ใดฉากทัศน์หนึ่งทั้งหมด 
แต่มีรูปแบบการด าเนินการและแนวทางการขับเคลื่อนในแต่ละช่วงปี โดยแบ่งเป็นช่วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 
20 ปี ตามล าดับ  

ในช่วง 5 ปีแรก จะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนโดยการลดสัดส่วนของ PSU.edu ลง เพ่ือลดภาระ
ทางด้านต้นทุนเรื่องทรัพยากรที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย มองหาการใช้ทรัพยากรร่วมอย่างมีประสิทธิภาพให้
มากที่สุด มุ่งเน้นการด าเนินการสู่เชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพ่ือความมีเสถียรภาพขององค์กรและตอบสนองนโยบาย
ของภาครัฐที่ให้มหาวิทยาลัยปรับตัวให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในช่วง 10 ปี การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
มากขึ้น มหาวิทยาลัยควรพัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เสริมความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน
โดยเน้นการใช้พัฒนาทรัพยากรและความได้เปรียบเชิงพ้ืนที่ส าหรับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศจากฐานวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของพ้ืนที่ให้สูงขึ้นสู่ระดับโลก ดังนั้นการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาตามแนวทางของ PSU.biz มากยิ่งขึ้น 

ในปีที่  15 เป็นต้นไป เมื่อสังคมโลกถูกเชื่อมต่อกันแบบไร้พรมแดนด้วยเทคโนโลยีที่รุดหน้า 
มหาวิทยาลัยจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เป็นหน่วยแนวหน้าที่
สามารถน าเอาองค์ความรู้นั้นไปพัฒนาเศษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือยกระดับประเทศให้พ้นกับดักรายได้
ปานกลางด้วยวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมการพัฒนาในส่วนของ PSU.biz และ PSU.com 
มากยิ่งขึ้น โดยมีการเชื่อมโยงความร่วมมือในระดับนานาชาติทั้งในส่วนของพันธมิตรเชิงธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ
ระดับโลกท่ีมอีงค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับสูงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  

ส าหรับเป้าหมาย 20 ปี ของมหาวิทยาลัยทางทีมผู้วิจัยเล็งเห็นว่าควรมีการพัฒนาไปสู่แนวทางของ 
PSU.biz มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นส่วนนี้มากกว่าร้อยละ 60 และลดสัดส่วนของ PSU.edu ลงเหลือประมาณ  
ร้อยละ 20 เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวและมีเสถียรภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ ที่
เข้ามากระทบ ทั้งนี้ยังด าเนินงานในรูปแบบของ PSU.org และ PSU.com อยู่ที่ร้อยละ 10 เท่ากัน  
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5. การด าเนินการ  
ในขั้นตอนนี้ทีมวิจัยได้จัดท าทางเลือกยุทธศาสตร์ 20 ปี ส าหรับมหาวิทยาลัยบนฐานของฉากทัศน์ทั้ง 

4 ฉาก ซึ่งจะได้น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยและทีมบริหารมีความตั้งใจที่จะน าเอาผลการ
มองอนาคตในครั้งนี้มาประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

 
กล่าวโดยสรุป การวิจัยเพ่ือการมองภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ จะเป็นการฉายภาพอนาคต

ครั้งใหญ่ที่จะท าให้มองเห็นสัญญาณที่จะส่งผลกระทบกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย การมองเห็นอนาคต
ทางเลือกผ่านฉากทัศน์ต่างๆ ที่ท าให้ทีมบริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้มองเห็นภาพวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared 
Vision)  และได้ร่วมกันก าหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ทันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ
ความไม่แน่นอนในอนาคต 

 

 
 

 

  


