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บทคัดย่อ
การจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในระบบที่เป็นทางการ,ไม่เป็นทางการ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์ความไม่สงบและความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม ก่อให้
เกิ ด ปั ญ หาทั ้ ง ในด้ า นนโยบายและการเปลี ่ ย นแปลงนโยบายการจั ด การศึ ก ษาท้ อ งถิ ่ น ในแนวโน้ ม ทิ ศ ทาง
การบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา ปัญหาด้านการใช้ภาษาในการเรียน และ
ปัญหาด้านบุคลากรทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สำคัญ คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ บทความฉบับนี้ มุ่งนำเสนอการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่สำคัญคือ 1)การพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่สนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
2)การบริการวิชาการและการสร้างอาชีพในท้องถิ่น 3)การพัฒนาระบบการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 4)การพัฒนาการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 5)การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 6)การพัฒนาด้านกายภาพ และ 7)การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึง
ถึงการสนองตอบความต้องการในท้องถิ่นเป็นสำคัญ
คำสำคัญ: การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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Abstract
Due to the violence in Thailand ‘s Three Southern Border Provinces
of Narathiwat, Pattani and Yala, there are on going efforts to further develop individual
potential through the Educational Systems. This reform will be formal, non-formal and informal
that reflect the distinctiveness of the individual regions.
Apart from social conflicts arising from cultural, ethic diversities and other issues
could potentially lead to major problems of changes in policy and community educational
policies which effects social and cultural. These problems also effect the Quality of Education,
The Usage of Language in the classroom and the Quality of Development Professional
Teachers.These are the factors in which the Higher Education an institute must develop to meet
the Standard of Higher Education. There are Professional Quality Standards, Standard of
Management of Higher Education, Standard of Knowledge and Developing and a Knowledgeable
Society.
This Article is focusing on the development of the quality of Higher Education
for supporting the development of education in Thailand‘sThree Southern Border Provinces of,
Narathiwat, Pattani and Yala.
Princess of Naradhiwas University is committed to develop a quality of
Educational System by mechanics used in the following.
1.Development of the Teaching System focus on the needs of community.
2.Managing an Academic Affairs and giving Occupational Training to the community.
3.Developing a Multi level Learning Culture.
4.Developing Research for teaching skills and solving community problem.
5.Make an agreement and cooperation with Academic Affairs to develop the
level of the University to International Standards.
6.Development in Physical ability.
7.Good governance.
Keywords: Development of a quality Higher Education system

บทนำ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนชายแดนใต้ มีความเกี่ยวพัน
กับความไม่สงบในพื้นที่และมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการทั้งด้านการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของการจัดการ
ศึกษา รวมทัง้ การใช้องค์ความรูห้ ลายด้านทีเ่ ข้าถึงสถานการณ์ทางการศึกษาทัง้ ระบบโดยปราศจากอคติ ซึง่ เป็นแนว
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการใช้องค์ความรู้เหล่านี้ จำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องใช้กระบวนการศึกษาวิจัย การศึกษาปัญหาในอดีตอย่างลึกซึ้ง ต้องเข้าใจสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลกระทบ
โดยตลอด คือความรุนแรงต่อการโต้ตอบนโยบายด้านการศึกษาของรัฐในพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสถานศึกษา ตลอดจนสถานทีท่ างด้านศาสนา และหากพิจารณาปัจจัยแวดล้อม
ทางสังคม วัฒนธรรมของท้องถิ่น นับได้ว่าปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพ
การศึกษาของเยาวชน ประกอบกับปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐที่มีโดยตลอดสำหรับพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งมักมี
สาเหตุมาจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่าง ผู้ประสานนโยบาย และผู้รับสนองนโยบาย ไปจนถึงเยาวชนท้องถิ่น
ในฐานะผู้รับบริการทางการศึกษาและปัญหาความยุติธรรมต่อการจัดการศึกษา นโยบายการศึกษาของรัฐจึง
จำเป็นต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สังคมวัฒนธรรมของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้
สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้
จากสถานการณ์ความไม่สงบใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมายาวนาน ทำให้เกิดปัญหา
และผลกระทบต่อระบบการศึกษาทัง้ ระบบ (เป็นทางการ,ไม่เป็นทางการ และการศึกษาตามอัธยาศัย) ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งสามารถจำแนกเป็นประเด็นหลักๆ และมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
1. ปัญหาในระดับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการศึกษาท้องถิ่นในแนวโน้ม
ทิศทางการ บูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการที่รัฐใช้นโยบายการศึกษาในอดีตมุ่งเน้นเสริมสร้าง บูรณาการการเมือง การผสมผสาน
ทางวัฒนธรรม อันนำมาซึ่งปัญหาการต่อต้านระบบการศึกษา ของรัฐโดยคนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นทั้งที่รุนแรง และ
การตอบโต้โดยอ้อม เช่น การหันไปสนับสนุนให้บุตรหลานได้เรียนตามระบบการศึกษาวัฒนธรรมมลายูเองมีอยู่
หลากหลาย เช่น โรงเรียนตาดีกา โรงเรียนปอเนาะ ตลอดถึงการศึกษาที่กึ่งหนึ่ง รับอิทธิพลการศึกษาแผนใหม่ที่
จัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การเรียนในสถานศึกษา
ดังกล่าวมุ่งส่งเสริมทั้งวัฒนธรรมด้านภาษา ศาสนา ไปพร้อม ๆ กัน การศึกษาและวัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่ใน
พื้นที่จึงมีรากฐานที่ผนึกรวมกันอย่างเหนียวแน่น ปัญหาการศึกษาระดับนโยบายที่สอดคล้องกับการสร้างความ
มั่นคงของรัฐในอดีตที่ผ่านมาไปสู่วัฒนธรรมสายเดียว ซึ่งเป็นหลัก คือ วัฒนธรรมแห่งชาติ
ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ ได้สะท้อนแนวทางที่ควรแก้ไขด้านการศึกษาดังกล่าว คือ
รั ฐ จำเป็ น ต้ อ งปรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ นโยบายด้ า นการศึ ก ษาสำหรั บ สามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้

อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดย
1.1ต้องสนับสนุนบทบาททางวิชาการของสถาบันการศึกษาชั้นสูงในเขตพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหา
ภาคใต้ เพราะเป็นสถาบันที่มีความสำคัญในการช่วยแก้ปัญหา ทางการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ
โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ วางกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ( พศ. 25512565 ) ในการพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีแนวทางให้ มหาวิทยาลัย
เชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการ วิชาชีพ กับศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และต้องมองภาพรวมในหลายมิติ ทั้ง
ทางสังคม ศาสนา ประวัตศิ าสตร์ การเมือง ระบบการศึกษา วิชาโลกและศาสนาแบบคูข่ นาน ( สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา , 2550 : 58 )
1.2 สถาบันการศึกษาชั้นสูง ต้องมีหน้าที่สนับสนุนนโยบายของกระทรวง นั่นคือ ต้อง การจัดการ
ศึกษาที่มุ่งเน้นตามความต้องการของคนในท้องถิ่น โดยการบูรณาการสังคม วัฒนธรรม การคงอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ส่งเสริมให้มีการศึกษา เผยแพร่ความรู้ในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ เช่น การศึกษาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น ด้านชาติพันธุ์ ชุมชนมุสลิม ด้านศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง ยอมรับความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ภาษา
ชาติพันธุ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยที่มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนการ
ส่งเสริมให้คนท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจและรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไว้
1.3 ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรของท้องถิ่น โดยสนับสนุนการจัดหลักสูตรของโรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง
การส่งเสริมการสอนภาษามลายูกลาง ภาษาไทย ภาษาจีน การเทียบโอนหน่วยกิต การเทียบคุณวุฒิของการศึกษา
โรงเรียนปอเนาะ และโรงเรียนตาดีกา
1.4 สนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางสังคมทีด่ ำเนินการร่วมกันได้ในการแก้ไขปัญหา
การศึกษาของเยาวชนท้องถิ่น เช่น
1.4.1 การจัดโครงการศึกษาระหว่างเยาวชนต่างศาสนาโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง เช่น
ฟุตบอล ตะกร้อ เป็นต้น
1.4.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ บริการแก่คนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
1.4.3 การให้โควต้าพิเศษแก่ผู้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยท้องถิ่น
1.4.4 การส่งเสริมประเพณีทางวัฒนธรรมของท้องถิน่ ทีม่ กี ารสนับสนุนการอยูร่ ว่ มกัน
ในสังคมได้อย่างสงบสุข
1.4.5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทผู้นำทางศาสนา เพื่อส่งเสริมการนำหลักศาสนา
ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องทั้งการใช้ความรู้ทางโลกและทางธรรม อันจะทำให้เกิดการผสมผสานทาง
สังคมอย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น
2. ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา
จากการศึกษาสภาพและปัญหา การจัดการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนปี

2547 พบว่า มาตรฐานต่ำมากเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ คะแนนเฉลี่ยคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยู่ที่ 43.1%
ประชากร จบการศึกษาต่ำกว่า ป. 6 มีถึง 44.85 % มีผู้จบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 3.5 % ทั้งนี้ อาจเกิดจากปัจจัย
ทางสังคมวัฒนธรรม และสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นทำให้มีผลต่อคุณภาพการศึกษา นักเรียนที่เป็นคนท้องถิ่น
ยังขาดโอกาสที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ทำให้เสียเปรียบโดยเฉพาะปัญหา
ในด้านการใช้ภาษา ความยากจนอันเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจและความจำเป็นที่ต้องย้ายถิ่นเพื่อหางานทำกับ
ครอบครัว ทำให้อัตราการขาดเรียนสูง โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องเรียนทั้งวิชาสามัญและเรียนทางศาสนา ต้องใช้
เวลาเรียนมาก ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ การปิดโรงเรียนเป็นระยะ ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่อาจส่งผล
กระทบต่อโรงเรียน และบุคลากรการศึกษา นักเรียน การขาดแคลนครูที่มีความรู้ความสามารถในพื้นที่ ปัญหา
เหล่านี้ ล้วนมีผลต่อคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น (สำนักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขต 2,2548 อ้างใน
ไข่มุก อุทยาวลี , 2548)
ปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มี
คุณภาพมากขึ้น โดยได้ดำเนินแก้ปัญหาที่สำคัญ คือ (สำนักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขต 2,2548
อ้างใน ไข่มุก อุทยาวลี , 2548)
2.1 การสอนวิชาสายสามัญแก่เยาวชนท้องถิน่ ให้มกี ารเรียนควบคูก่ บั วิชาด้านศาสนา การดำเนิน
การเน้นไปที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และมีนโยบายที่จะผลักดันให้โรงเรียนปอเนาะแปรสภาพเป็น
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การพัฒนาหลักสูตรด้านอิสลามศึกษา ส่งเสริมการจัดตั้งหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาให้ขยายไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดตั้งสถาบันอิสลามและ
อาหรับศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาตรี
2.2 การขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมพื้นที่ การศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัยชุมชน
เพื่อต้องการให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.3 มีการส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาไทย ใช้ในการอ่าน-เขียน เพือ่ การติดต่อสือ่ สารพบว่าผลการ
ดำเนินการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากคนในพื้นที่ สามารถมีความเข้าใจ และติดต่อสื่อสารด้วยภาษาไทย
ได้ระดับหนึ่ง
2.4 การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีการเปิดโอกาสให้เยาวชนท้องถิ่นได้เรียนในสถาบันทางการ
ศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่น อาทิ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีโครงการเปิดรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ และโครงการรับนักเรียนพื้นที่
เรียนโควต้าพิเศษระดับอุดมศึกษาทั้งการช่วยเหลือ ทุนการศึกษาจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นจะมีบทบาทสำคัญต่อการขยายโอกาสทางการศึกษา(กฤษณพงศ์ กีรติกร ,2550;1)
3. ปัญหาด้านการใช้ภาษาในการเรียน
ปัญหาของการศึกษาในระบบโรงเรียนในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหนึง่
เกิดจากปัญหาด้านวัฒนธรรมทีเ่ ป็นภาษา การสอนภาษาไทยในสังคมท้องถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นกระแสการใช้ภาษาพูด ภาษา

เขียนของคน เชื้อสายมลายู ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของท้องถิ่น ย่อมเป็นสิ่งที่ขัดกับการดำรงเอกลักษณ์ทางด้าน
วัฒนธรรมภาษา นำมาซึง่ สำนึกของกลุม่ คน ภายใต้วฒ
ั นธรรมมลายูทห่ี วัน่ เกรง การละทิง้ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ภาษาและเชื้อชาติของตนเอง นอกจากนี้การใช้นโยบายส่งเสริมการเรียนระบบหลักสูตรที่เน้นวัฒนธรรมภาษาไทย
ต่อคนท้องถิ่น ในวัฒนธรรมมลายูยังกลายเป็นนโยบายที่ปลุกเร้าให้คนท้องถิ่นต่อต้านระบบการศึกษาของรัฐ
พร้อม ๆ กัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มี ผลกระทบต่อ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ( NT ) ปี 2547 พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ยวิชาหลัก ป. 6อยู่ที่ 33-38 % ชั้น ม.3 อยู่ที่ 34-36 % และชั้น ม.6 อยู่ที่ 35-44 % เท่านั้น (นวรัตน์
รามสูต และคณะ , 2549:3) ทั้งนี้สืบเนื่องจาก นักเรียนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลามนิยมใช้ภาษามลายูท้องถิ่น
ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สืบทอดกันในครอบครัวและสังคมของนักเรียน เมื่อนักเรียนด้อยทักษะในการใช้ภาษาไทย ทำให้
เป็นอุปสรรคในการสอนของครู เพราะนักเรียนไม่เข้าใจภาษาไทย ด้อยทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทำให้เด็ก
นักเรียนกลุ่มนี้สอบเรียนต่อในระดับสูงได้น้อย กล่าวได้ว่า ภาษาไทยยังเป็นภาษาที่สอนในชีวิตประจำวันของเด็ก
นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้น้อย เพราะส่วนหนึ่งไม่ได้พูดภาษาไทยตั้งแต่ที่บ้าน(สำนักงานศึกษาธิการเขต
เขตการศึกษา 2,2536 : 51)
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนภาษาไทยจากเอกสารและความเห็นของบุคลากรใน
พื้นที่สรุปแนวทางสำคัญได้ดังนี้ คือ (ไข่มุก อุทยาวลี,2548)
3.1การส่งเสริมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ภาษา เช่น การเปิดสอน
ภาษาไทยชัน้ เด็กเล็ก โครงการเยาวชนสัมพันธ์ การจัดการศึกษาภาคพิเศษในระดับชุมชนในการเรียนรูท้ ง้ั ภาษาไทย
และมลายูท้องถิ่น เป็นต้น
3.2การเพิ่มหลักสูตรการสอนภาษาไทยที่สอดคล้องกับการเรียนของนักเรียนในพื้นที่ เพราะ
ตำราเรียนภาษาไทย ที่ใช้ในหลักสูตรกลางซึ่งสอนในท้องถิ่นอื่น อาจนำมาใช้ไม่ได้ผลสำหรับการอ่าน-เขียนของ
นักเรียนในพื้นที่
3.3การอบรมครูสอนภาษาไทย มีแนวทางการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทักษะอ่าน-เขียน
3.4 มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ควรส่งเสริมโครงการที่สนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับเรียนรู้ และการใช้
ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการวิจัยติดตามประมวลและโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อนันต์ ทิพยรัตน์ และคณะ, 2537:241)ได้ข้อ
สรุปที่น่าสนใจว่า การกำหนดนโยบายให้มีการใช้ภาษาไทยในสถานที่ราชการ เป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยใน
คนท้องถิ่นแพร่หลาย ขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็มีส่วนในการเผยแพร่วัฒนธรรมภาษาแพร่หลายอย่างรวดเร็ว แต่
ปัญหาที่พบคือ นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่เข้าศึกษาต่อระดับสูงมักไม่ใช้ภาษาไทย จึงควรมีการ
จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยผ่านสื่อต่าง ๆ การอบรมภาษาไทยต่อกลุ่มคนผู้นำท้องถิ่นให้เห็นความสำคัญ
ของการใช้ภาษาไทยแต่ทั้งนี้ยังพบว่าปัญหาสำคัญคือ การมีองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการใช้ภาษาไทย การจัด
ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อพัฒนาภาษาไทยสำหรับคนท้องถิ่น และเนื่องจากการที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ การใช้ภาษาที่
หนึ่ง คือ ภาษามลายู และภาษาไทยเป็นภาษาที่สองของชาวไทยมุสลิม ครูจึงต้องรู้เทคนิคการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาที่สอง ตลอดจนข้อเสนอเกี่ยวกับ การผลิตครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ควรมีหลักสูตรการสอน
ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสำหรับนักศึกษาต่อไป
3.5ทิศทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน
โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการที่สอดคล้องกับการศึกษาภาษาในท้องถิ่น เช่น โครงการสอง
ภาษาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ภาษาเพียงพอที่จะใช้ติดต่อกับเพื่อนบ้าน ได้แก่ภาษาจีนกลาง (สำหรับชาวไทย
เชื้อสายจีน หรือชาวมุสลิมที่ต้องการเรียนภาษาจีนกลางที่มีสอนอยู่บ้างแล้ว เช่นพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา การสอน
ภาษามลายูกลาง เพื่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย บรูไน ส่วนการสอนภาษาไทยนั้นเด็กทุกคน
ต้องเรียนอยู่แล้ว
4.ปัญหาด้านบุคลากร ทางการศึกษา
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการลอบยิงทำร้ายครู เผาโรงเรียน ดักสุ่มวาง
ระเบิดระหว่างการเดินทาง ทำให้ โรงเรียนต้องหยุดการเรียนเป็นระยะ ครูขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ครู
ปฏิบตั งิ านได้ไม่เต็มศักยภาพ ครูขอย้ายออกนอกพืน้ ที่ บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพในพืน้ ทีอ่ น่ื ไม่กล้าเข้าไปทำงานในพืน้ ที่
ขาดแคลนครูกลุ่มสาระที่สำคัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ครู
ขาดความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนและ ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยมีแนวทางในการแก้
ปัญหา คือ
4.1ให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร ทางการศึกษา
ประสาน และวางแผนร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
4.2ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษา สร้างรั้ว ถนน และบ้านพักครู ที่ได้รับผลกระทบจากก่อ
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ทำให้ครูรู้สึกปลอดภัยขึ้น
4.3 ควรมี การเยียวยาทุนการศึกษาบุตรผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนใต้
4.4การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
อาจจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ค่ายการเรียนรู้ เพื่อสร้างความอบอุ่นและฟื้นฟูจิตใจและเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้
นักเรียน นิสิต ครู
4.5แสวงหาความร่วมมือในการคุ้มครองความปลอดภัยระหว่างโรงเรียน กับชุมชน
4.6จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขาวิชา ดูแลกำกับการเรียนการสอนในสาระ
ที่สำคัญเป็นพิเศษ สร้างขวัญกำลังใจ เพิ่มสวัสดิการ และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4.7พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการวัดผลประเมินผล พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
4.8พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงห้องปฎิบัติการต่างๆ ให้มีสื่อ ICT ศูนย์สื่อ / นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ห้องสมุดอีเล็คทรอนิก
จากสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่กล่าวมา
จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาให้คนในพื้นที่ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นถึงขั้นอุดมศึกษา จะช่วย
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และเพิ่มคุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษาของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
อุดมศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลิตกำลังคนระดับอุดมศึกษาที่มี
ภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตและพัฒนาคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแหล่งรวมของวิทยาการหลายแขนงและเป็น
ศูนย์รวมของนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ บทบาทที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent) เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็น
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อนำพาประเทศไปสู่สังคมที่พึงปรารถนาในที่สุด(ภาวิช ทองโรจน์,2551) ทั้งนี้นักวิชาการได้สรุป
ว่าสังคมไทยในอนาคตควรเป็นสังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน คือ 1) ด้านสังคมคุณภาพ ที่ยึดหลักความ
สมดุลพอดีและพึ่งตนเองได้ โดยการสร้างคนดี คนเก่ง มีความรับผิดชอบ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียน โดยพัฒนาคนให้คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้ตลอดชีวิต มีเหตุผล และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และ 3) ด้านสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน ที่มีการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและคุณค่าของสังคมไทย
ที่พึ่งพาเกื้อกูลกัน (วิชัย ตันศิริ, 2543;วิจิตร ศรีสอ้าน, 2549 และ ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2542) ประกอบกับวิสัยทัศน์
การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) มุ่งพัฒนาสู่สังคม
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน(Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญกับ การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้
เกิดภูมิคุ้มกัน การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความสัมพันธ์ทางสังคมและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ รวมทั้งการเสริมสร้างให้คนไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข(สำนักงานคณะกรรมการ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2549 :ภ,ล) ดังนั้นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สำคัญสรุป
ได้ดังต่อไปนี้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545 ; สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2550;
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2546.; Jillinda J. Kidwell,Karen M.Vander Linde,and Sandra L.Johnson,
2000; UNESCO,Paris,2005)
1. มุ่งพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551–2565) ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัว
สำหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาศักภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไก
ของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ
2.ปฏิรปู ระบบบริหารการจัดการด้านการศึกษา โดยจัดระบบการศึกษาเพือ่ นำไปสูก่ ารจัดองค์กร
ใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545–2559) ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาว่าเป็นหัวใจของการ
พัฒนาประเทศ เป็นเครื่องมือขั้นต้นที่พัฒนาศักยภาพและความสามารถของคนเพื่อการเรียนตลอดชีวิต มีโอกาส
เลือกสิ่งที่ต้องการเรียนอย่างอิสระ มีทางเลือกหลายๆทาง สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคคล
สามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ตลอดเวลา การศึกษาจึงต้องมุ่งพัฒนา
คนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งด้านปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม ทั้งในระดับความคิดและ
พฤติกรรม การจัดการศึกษาจึงปรับเปลีย่ นยุทธวิธจี ากการจัดการศึกษาโดยยึดผูส้ อนเป็นศูนย์กลาง เป็นการจัดการ
ศึกษาตามความต้องการของผู้เรียน ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีปรัชญาว่า “คนมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชน เข้มแข็ง สังคมสันติ และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทยในอนาคต
ไว้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านจิตใจและสังคม ได้แก่ การมีวินัย ขยัน มีคุณธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ด้านสติปัญญา
ได้แก่ การคิดไกล ใฝ่เรียนรู้ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 3) ด้านสุขภาพพลานามัย ได้แก่ การมีจิตดี แข็งแรง และ
ปราศจากสิ่งเสพติด และ 4) ด้านการประกอบอาชีพ ได้แก่ การมีทักษะเจตคติทีดีต่ออาชีพ โดยมียุทธศาสตร์ในการ
พัฒนา คือ (1) ปฏิรูปกระบวนการเรียน ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และหาความรู้ด้วยตนเองได้ (2) ปฏิรูปการ
ผลิตสรรหาและพัฒนาอาจารย์ผู้สอน (3) ระดมทรัพยากร นำเทคโนโลยีมาใช้ (4) สนับสนุนครอบครัว ชุมชน เอกชน
ให้ร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา (5) สร้างและกระจายเครือข่ายการเรียน (6) ปฏิรูปการบริหารและจัดการศึกษา
3.ปฏิรูปอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของทบวงมหาวิทยาลัย
(คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา,2543) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ให้อุดมศึกษาเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียน
อันทันสมัย เป็นศูนย์รวมของผู้ทรงปัญญาของประเทศที่สามารถถ่ายทอดสู่บัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถ
ศึกษาวิจัยเพิ่มพูนองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทัดเทียมกับอุดมศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ มีอิสระและ
ความคล่องตัวในการ บริหาร มีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นที่เชื่อถือและได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอก
จัดหลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัยและรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่าง หลากหลายด้วยความ
เสมอภาค และสามารถร่วมมือหรือแข่งขันกับนานาอารยะประเทศได้ โดยมีภารกิจสำคัญในการดำเนินแนวทาง
ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาวที่สอดคล้องกับเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดย
เฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพ การพัฒนาระบบ การจัดสรรงบประมาณ และการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่
มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรบริหารและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งปวง
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารอุดมศึกษา ทั้งของรัฐ และเอกชนและเตรียมความพร้อมของทบวงมหาวิทยาลัย
ทั้งในด้านระบบงาน ระบบบุคลากร และระบบงบประมาณ ให้พร้อมที่จะปฏิบัติร่วมกับองค์กรอื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย โดยมีวัตถุประสงค์และมาตรการของการปฏิรูป อุดมศึกษา เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน

การบริหารและการจัดการ การจัดมาตรฐานและการประกันคุณภาพอุดมศึกษา การพัฒนาคณาจารย์และองค์กร
กลางบริหารงานบุคคล การจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการอุดมศึกษา การปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อการ
อุดมศึกษา
4.พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษา ที่สำคัญ 3 มาตรฐาน
12 ตัวบ่งชี้ดังนี้ (สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2549:1-4)
4.1มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยมีตัวบ่งชี้ ดังนี้
4.1.1บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล
4.1.2บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม
4.1.3บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพ
ของตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม
4.2มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่าง
มีดุลยภาพ
4.2.1 มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความหลาก
หลายและความเป็นอิสระทางวิชาการโดยมีตัวบ่งชี้ คือ
1)มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีอิสระทางวิชาการ
2)มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่าง ๆ
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน
3)มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4.2.2มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษาการดำเนินงานตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาทั้ง ๔ ด้าน อย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของ

ชุมชน และสังคมในการจัดการความรู้ โดยมีตัวบ่งชี้ คือ
1) มีหลักสูตรและการเรียน การสอนทีท่ นั สมัย ยืดหยุน่ สอดคล้องกับความต้องการทีห่ ลากหลาย
ของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนแบบผูเ้ รียนเป็นสำคัญ เน้นการเรียน
รู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้
เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลัก
สูตรและการเรียน การสอน
2)มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้และ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของประเภท
สถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
3)มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามระดับ
ความเชีย่ วชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
4)มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4.3มาตรฐานด้ า นการสร้ า งและพั ฒ นาสั ง คมฐานความรู ้ แ ละสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้
การแสวงหา การสร้างและการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการอันนำไปสู่สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีตัวบ่งชี้ คือ
4.3.1มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
4.3.2มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือรวมพลังอันนำไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้
5.ปรับองค์กรและโครงสร้างของระบบการศึกษา ให้มีเอกภาพในการบริหาร สามารถสนอง
วัตถุประสงค์และบรรลุปรัชญาที่กำหนดได้ตามเวลา ใช้ทรัพยากรของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการทาง
การเงินเพื่อการศึกษา จัดการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล (Education for all) ให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา
โดยจัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุก เพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกเชื้อชาติ ทุกกลุ่มคนในสังคม และดำรงไว้ซึ่ง
คุณภาพ ให้สังคมทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (All for education) จัดให้เป็นการศึกษาที่แก้
ปัญหา ทั้งมวล มีการส่งเสริมทั้งด้านการวิจัย การสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดความรู้
6. ปฏิรูปแนวคิด ปรัชญา จุดมุ่งหมาย กระบวนการเรียนการสอน ผู้สอน การทดสอบและการ

วัดผลโดยเน้น คุณภาพ ปรับเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับผู้เรียน ยุคสมัย และปัญหาของยุคสมัย มีความสมดุล
ระหว่างความเป็นท้องถิ่นกับความเป็นสากล และมีความสอดคล้องระหว่างการศึกษาเชิงทฤษฎีกับการนำไปใช้ใน
ชีวิตจริง (Paul Hill,2002 and Balisacan,2007)
7.ปฏิรูประบบพัฒนาผู้สอน ให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญระดับวิชาชีพ ทั้งทางด้านเนื้อหาและวิธี
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
8.พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นที่พึ่งของสังคม โดยพัฒนาฐานล่าง
ของสังคมคือชุมชนท้องถิ่นด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ (ประเวศ วะสี,2548) และใช้ระบบการศึกษา
โดยมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงสังคมอำนาจไปสู่สังคมการเรียนรู้ และมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี ที่จะทำให้บุคคล
องค์กร สถาบัน สังคม มีปัญญาที่จะสร้างความพอเพียงสมดุล และอยู่ร่วมกันด้วยสันติ (ประเวศ วะสี,2552)
นอกจากนี้ควรจัดบริการวิชาการแก่สังคมในเชิงบทบาทของการเป็นผู้ชี้เหตุ เตือนภัย และแนะนำหนทางที่ดีให้กับ
ท้องถิ่น(วิทยากร เชียงกูร,2552)
การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้
การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบ
ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดวิกฤตและโอกาสในการพัฒนาอย่างหลากหลาย โดยมีนักการศึกษาได้เสนอแนวคิดการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาทีส่ ำคัญดังต่อไปนี(้ จารุณี ขวัญแก้ว,2547; อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา,2549;วิจติ ร ศรีสอ้าน,2550ก.,
2550ข.,2550ค.;สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ,2550)
1.พัฒนาระบบการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึงในทุกประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับมาตรฐานการอุดมศึกษา และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
2.จัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คง เร่งรัดการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายเสริม
สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นชาติไทย ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สร้างความเข้าในประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ และหลักศาสนาที่ถูกต้องตามแนวทางสันติวิธี โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนเป็นพิเศษ รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา
3.พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของประเทศ และสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและแนวทางสันติวิธี
4.ส่งเสริมศาสนศึกษาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านศาสนศึกษาที่
เท่าเทียมกันโดยเฉพาะด้านพุทธศาสนาและอิสลามศึกษา
5.เสริมสร้างโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างโอกาส
ในการได้รับการศึกษาตั้งแต่การศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งเด็กทั่วไป เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาสและ
เด็กพิการ ทั้งการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและเสริมสร้างศักยภาพที่มีความโดดเด่นในพื้นที่

6.ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ จะเร่งสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ส่งเสริม
ค่านิยมด้านอาชีพตลอดจนสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยใช้จดุ แข็งด้านศาสนาและกายภาพในภูมภิ าคตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงานทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ และในประเทศโลกมุสลิม
7.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความพร้อมและกลไกในการ
ส่งเสริมและประสานงานการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ การดูแลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น
8.รัฐควรลดความเป็นระบบราชการ(Debureaucratization) โดยผ่อนคลายกฎหรือระเบียบที่
เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้และสามารถส่งเสริมให้เกิดความรู้อย่างเต็มศักยภาพ ควรสร้างวัฒนธรรมและทัศนคติ
ใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาที่สนับสนุนให้สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่างเปิดเผย
การพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อพัฒนาสาม
จังหวัดชายแดนใต้
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดตั้งขึ้น จากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 สถาบัน คือ 1)วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 2)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3)วิทยาลัย
การอาชีพตากใบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 4)วิทยาพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษา
และภารกิจของสถาบันการศึกษาเดิม และยังเป็นการช่วยเสริมสร้างเอกภาพและความมั่นคงของชาติ โดยการ
เชื่อมโยงการศึกษากับศาสนาเข้าสู่วิถีชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจ
ระหว่างรัฐและประชาชนในท้องถิ่น ลดความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง รวมทั้งการก่อความไม่สงบในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้ โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัย) แห่งใหม่สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภูมิภาคและประเทศ นอกจากนั้นเป็นศูนย์
กลางการเชื่อมโยงจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของงานวิจัย ให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ชุมชน ยึดหลักการให้โอกาสทางการศึกษาและความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้ผ่านกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สำคัญ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดยมีรายละเอียดของการพัฒนาในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
1.การพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่สนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในเชิงระบบทั้งปัจจัยนำเข้า
กระบวนการ และผลผลิต ดังนี้
1.1ด้านปัจจัยนำเข้า กำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1.1.1จั ด สรรทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ น ั ก เรี ย นที ่ ม ี ผ ลการเรี ย นดี เ ด่ น
ได้เข้าเรียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก เพื่อกลับมาพัฒนาการ
ศึกษาในท้องถิ่นและเป็นเยาวชนตัวอย่างในการคิดดี ทำดี และได้ดี
1.1.2พัฒนาการจัดการศึกษาแบบระบบเครือข่าย(Network)ทัง้ ในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาในระดับจังหวัด โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน สามารถคัดกรองเด็กทีม่ ที กั ษะเฉพาะ
ด้าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนต่อยอดตามความถนัดของผู้เรียน
1.1.3สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในท้องถิน่ ให้เข้าสูร่ ะบบของมหาวิทยาลัยทัง้ ในกลุม่
อาจารย์และสายสนับสนุนเพือ่ สร้างความผูกพันต่อองค์กรและเกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น
1.2ด้านกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
1.2.1การพัฒนาอาจารย์ โดยดำเนินการพัฒนาอาจารย์ในด้านการศึกษาต่อ ในระดับ

ปริญญาโท-เอก และการอบรม สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและสร้าง
ความก้าวหน้าตามสายงานอย่างเหมาะสม
1.2.2การพัฒนานักศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาตามแนวคิดคุณธรรมนำความรู้
เพื่อผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมตามความต้องการของท้องถิ่น โดยดำเนินการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในสาขาต่างๆ
พัฒนาทักษะทางภาษาทักษะด้านการวิจัย และปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อท้องถิ่นและสังคม ด้วยการจัดโครงการที่สำคัญเช่น จัดทำห้องปฏิบัติการฝึกภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์ต่าง
ประเทศสอนและแนะนำ จัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวด
ผลงานตามทักษะวิชาชีพและได้รับรางวัล
1.2.3การพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมให้ขอ้ เสนอ
แนะและพัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความ
ต้องการของผูเ้ รียนและสังคม ใช้รปู แบบการสอนและอุปกรณ์อย่างหลากหลายตามสาขาต่างๆโดยมุง่ เน้นรูปแบบการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งบูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามทักษะ
วิชาชีพกับการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1.3ด้านผลผลิต โดยการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชน ให้ได้รับการพัฒนาโดยการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก และกลับมาปฏิบัติงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการปัจฉิมนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามสายงานที่สำเร็จการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป
2.การบริการวิชาการและการสร้างอาชีพในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำเนินการจัดการบริการวิชาการและการสร้างอาชีพใน
ท้องถิ่น ดังนี้
2.1คณะ/วิทยาลัยและสถาบัน ภายในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดบริการ
วิชาการครอบคลุมตามความต้องการของท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี โดยมีโครงการที่สำคัญและเป็นจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย คือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนในปี 2549-2551 รวม 26 ชุมชน ทั้งนี้ ทุกโครงการ
มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ ได้มีโครงการบริการวิชาการที่สำคัญ คือ อบรมวิชา
งานไม้ให้กับกลุ่มประชาชนที่ประสบภัยจากเหตุความไม่สงบ ให้มีความรู้ความสามารถด้านงานจัดทำเฟอร์นิเจอร์
สอนหลักสูตรระยะสั้นในวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นศูนย์ถ่ายทอดสัญญาณ
การสอนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (E-Learning) ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส และพัฒนาผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดยะลา ปัตตานี
นราธิวาส ด้านการประกอบและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
2.2จัดบริการสร้างอาชีพในท้องถิ่นผ่านโครงการต้นกล้าอาชีพ ที่สำคัญ คือ หลักสูตรการเขียน
แบบก่อสร้างเบื้องต้นด้วยโปรแกรม AUTO CAD หลักสูตรการซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก หลักสูตร

การเดินสายไฟ ภายในอาคาร หลักสูตรการบริการวิชาการซ่อมรถจักรยานยนต์อเนกประสงค์ หลักสูตรการบริการ
วิชาการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูป หลักสูตรการฝึกวิชาชีพการทำเหล็กดัดประตูหน้าต่าง หลักสูตรการเลี้ยงโคนม
หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ หลักสูตรเลี้ยงแพะนม หลักสูตรเลี้ยงแพะเนื้อ หลักสูตรเลี้ยงและปรับปรุงไก่พื้นเมือง
หลักสูตรการสร้างอาชีพการปลูกปาล์มน้ำมัน หลักสูตรการสร้างอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อเชิงการค้า หลักสูตรการสร้าง
อาชีพจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่ หลักสูตรระยะสั้นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรอบรมช่างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอบรมติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ และหลักสูตร
อบรมวิชาชีพงานก่ออิฐฉาบปูน
3.การพัฒนาระบบการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มุ่งเน้นเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นโดยการ 1)พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาด้านทักษะทางภาษาและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม ภายใต้
โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยจัดอบรมระยะสั้น 1 เดือน เป็นประจำทุกปี
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2552 ณ มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ และมหาวิทยาลัยอุตารา ประเทศ
มาเลเซีย โดยมีอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนารวม 17 คน และนักศึกษา รวม 140 คน 2)บูรณาการหลักศาสนาอิสลาม
การเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมแก่บุคลากร และเน้นการพัฒนา
โดยคำนึงถึงพหุวัฒนธรรม และ 3)ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยการจัดโครงการที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ คือ จัดขบวนแห่เรือบุปผาชาติหน้าพระที่นั่งในงานของดีเมืองนรา จัดนิทรรศการใน
งานของดีเมืองนรา จัดงานหล่อเทียนพรรษา เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี จัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จัดงานเมาลิด จัดงานรอมฎอน และจัดกิจกรรมเปิดโลกมุสลิม เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมแก่อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร
4.การพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในบริบทของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นและ
ขยายสูส่ งั คมในโอกาสต่อไป โดยการบริหารจัดการตามกลไกการบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
ในกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างความพร้อมในการวิจัย 2 ประการ คือ 1)การสร้างและพัฒนานักวิจัย 2)การสร้าง
ระบบกลไกสนับสนุนการผลิตงานวิจัย(ระบบกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กลไกบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพและรักษา
มาตรฐานของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์) โดยมุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1)กลุ่มวิจัยที่ชัดเจน
ในมหาวิทยาลัย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และกลุ่มวิจัยลุ่มน้ำบางนราเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 2)ผลงานวิจัยตามกลุ่มวิจัย แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 3)การได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกจากการ
เสนอขอทุนจากกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัย และ 4)แผนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย 15 ปี

5.การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำเนินการทำข้อตกลงทางวิชาการ(MOU)รวมทั้งการ
ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย[MOU]ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวม 10 สถาบัน คือ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ยะลา มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮา ประเทศอียปิ ต์
มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเบงเกทสเตท
ประเทศฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ และมหาวิทยาลัยซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยอุตารา ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ การทำข้อตกลงดังกล่าว เป็นการดำเนินการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาใน 4 ประเด็นแรกที่กล่าวข้างต้นและเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
6.การพัฒนาด้านกายภาพ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพเพื่อ
รองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆที่กล่าวมา โดยดำเนินการสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน และ
อาคารอื่นๆตามความเหมาะสมให้แก่สำนักงานอธิการบดี คณะ วิทยาลัยและสถาบันต่างๆให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มพื้นที่ ตามผังแม่บท การก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตโคกเขือ จำนวน 131 ไร่
และผังแม่บท การก่อสร้างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตศูนย์ราชการใหม่ จำนวน 121 ไร่ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเจรจากับชุมชน และจังหวัดนราธิวาสเพื่อขอใช้ที่ดินแปลงที่ 49 เนื้อที่ประมาณ
170 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารคณะเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต เพื่อรองรับการพัฒนาในระยะต่อไป
7.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การตามข้ อ บั ง คั บ เพื ่ อ รองรั บ ตามมาตรฐานที ่ ก ำหนดใน
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้งให้การดูแลเอาใจใส่บุคลากร ในคณะ/วิทยาลัย
และสถาบัน ภายในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการความ
ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นพิเศษ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการแบ่งปันและเกื้อกูลกันอย่างยุติธรรม
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านดังที่กล่าวมาข้างต้น

สรุป
การพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อ
พัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้นั้น เป็นไปเพื่อสนองตอบความต้องการและแก้ปัญหาของท้องถิ่นเป็นสำคัญ กลไก
การพัฒนาทั้งเจ็ดประการจึงมุ่งเน้นอย่างเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น เพื่อเป็นการวาง
รากฐานที่มั่นคงทั้งในส่วนของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชน ที่จะร่วมกันสร้างและพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาของท้ องถิ ่ นในเชิ ง ลึ กโดยมี มหาวิ ท ยาลั ยเป็ นผู ้ นำการเปลี ่ ยนแปลงสู ่ ท ้ องถิ ่ นและขยายวงกว้ าง
สู่การพัฒนาสังคมเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และพัฒนาสู่สากลต่อไป
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