
 



คาํนํา 

 

แผนกลยทุธ์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ พ.ศ.2560-2564  จดัทาํข้ึนโดย

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ไดร่้วมกนัทบทวนและ ให้

ขอ้เสนอแนะการ จดัทาํแผนกลยทุธ์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ พ.ศ.2560-2564

ใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัทกัษิณท่ีมุ่งผลิตบณัฑิต (ผูเ้รียน) ใหมี้ความรับผดิชอบ 

รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิง ทกัษะเทิดค่าศิลปะและวฒันธรรม   และจุดเนน้ของ มหาวทิยาลยั ท่ี

มุ่งเนน้ผลิตครูหรือผูน้าํของสังคมท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในสาขาวชิาต่างๆ ได้

อยา่งเหมาะสม มีภาวะผูน้าํทางวชิาการและเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม  ตลอดจนสอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579 ) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 2 

(พ.ศ.2560-2574 )หลกัการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานวชิาชี พ  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยเช่ือมโยงกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัทกัษิณ พ.ศ. 2560-

2579 และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา  2559 และร่วมกนัวเิคราะห์

ศกัยภาพองคก์ร อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรเพื่อผลิตบณัฑิตอนัพึงประสงคท่ี์

สอดรับกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็นท่ีพึ่งแก่สังคมได ้อนัจะเป็นรากฐานในการ

ผลกัดนัและสร้างความเขม้แขง็ของคนในชาติท่ีจะคอยปกป้องและผดุงความยติุธรรมใหป้ระชาชน

ในประเทศมีความสงบสุข และมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

คณะนิติศาสตร์ขอขอบคุณคณะกรรมการประจาํคณะนิติศาสตร์ และบุคลากรศิษยเ์ก่า นิสิต 

และผูใ้ชบ้ณัฑิตของคณะนิติศาสตร์ทุกท่านสาํหรับขอ้เสนอแนะในการจดัทาํแผนกลยทุธ์การพฒันา

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ พ.ศ.2560-2564 ใหส้าํเร็จลุล่วง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร

คณะนิติศาสตร์ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

      (รองศาสตราจารยก์รกฎ  ทองขะโชค) 
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1 แผนกลยทุธ์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ  พ.ศ.2560-2564 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ความเป็นมา 

ในสังคมปัจจุบนั  กฎหมายมีความจาํเป็นท่ีเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั

ราชการ การดาํเนินธุรกิจทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนชีวติประจาํวนัของทุกคน ประกอบกบัการรวบรวม

ขอ้มูลการศึกษาในหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ในสถาบนัการศึกษาภาครัฐส่วนกลาง 

(กรุงเทพมหานคร)  พบวา่นิสิต  นกัศึกษา   ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาในจงัหวดัทางภาคใต ้ คิดเป็น

อตัราส่วนท่ีค่อนขา้งสูง จึงทาํใหเ้ห็นวา่ กฎหมายเป็นท่ีนิยมของคนภาคใต ้ ทั้งน้ี นบัตั้งแต่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มีผลบงัคบัใชแ้ละ    ผลจากการปฏิรูประบบ

ราชการในกระบวนการยติุธรรม ทาํใหมี้การจดัตั้งหน่วยงานราชการ และองคก์รอิสระดา้นกฎหมาย

เพิ่มข้ึน ส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการบุคลากรทางดา้นกฎหมายสูงข้ึนตามไปดว้ย  ตวัอยา่งเช่น ศาล

รัฐธรรมนูญ  ศาลปกครอง  ศาลยติุธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

ผูต้รวจการแผน่ดินรัฐสภา   กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบนันิติ

วทิยาศาสตร์  เป็นตน้ รวมถึงบุคลากรสายอาจารยท์างดา้นกฎหมาย ซ่ึงสถาบนัการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาหลายสถาบนัไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัและริเร่ิมจดัตั้งคณะนิติศาสตร์ข้ึน ประกอบกบั

อตัราค่าตอบแทนทางวชิาชีพท่ีค่อนขา้งสูง เช่น ผูพ้ิพากษา ตุลาการ อยัการ พนกังานสอบสวนคดี

พิเศษ จึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหบุ้คลากรในภาครัฐและเอกชนสนใจและมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียน

สายงานไปสู่วชิาชีพดงักล่าว  และเม่ือพิจารณาแหล่งท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา แลว้ 

ยงัพบวา่ เป็นศูนยร์วมของหน่วยงานราชการในกระบวนการยติุธรรมหลายแห่ง อนัไดแ้ก่ ศาลจงัหวดั

สงขลา ศาลปกครองสงขลา สาํนกังานอยัการจงัหวดัสงขลา เป็นตน้ อีกทั้ง ยงัเป็นท่ีตั้งของสาํนกังาน

อธิบดีผูพ้ิพากษาภาค 9 สาํนกังานอธิบดีอยัการเขต 9  สาํนกังานตาํรวจภูธรภาค 9  ซ่ึงนบัวา่เป็นแหล่ง

เรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนการสอนในภาคปฏิบติัใหแ้ก่นิสิต โดยการศึกษาดู

งานและฝึกงานในหน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้ไดอี้กดว้ย    

ดงันั้น มหาวทิยาลยัทกัษิณ ในฐานะสถาบนัการศึกษาของรัฐ ซ่ึงมีหนา้ท่ีใหก้าร

บริการดา้นการศึกษาและบริการดา้นสังคม ไดต้ระหนกัถึงภารกิจน้ี ร ศ.  ดร.สมบูรณ์  ชิตพงศ ์  

อธิการบดีมหาวทิยาลยัทกัษิณ  จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจดัตั้งคณะนิติศาสตร์ ตาม

คาํสั่งท่ี 772/2547  ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน 2547  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

 



 
2 แผนกลยทุธ์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ  พ.ศ.2560-2564 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย ์ ประธานกรรมการ  

2. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ     กรรมการ  

    (อาจารย ์ดร.สมศกัด์ิ  โชคนุกูล)  

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิติพงศ ์  หงัสพฤกษ ์ กรรมการ 

4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 

    (ผูช่้วยศาสตราจารยภิ์ญโญ  ตนัพิทยคุปต)์  

5. นายอภิชาติ     เทพหนู    กรรมการ 

6. นายสัตยา       อรุณธารี    กรรมการ 

7. ศาสตราจารยพ์ิชยัศกัด์ิ  หรยางกูร   กรรมการ 

8. นายศรุต จุ๋ยมณี     กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการดงักล่าว  มีหนา้ท่ีจดัทาํหลกัสูตรและจดัตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยได้

จดัทาํหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์ (หลกัสูตร 4 ปี) สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ซ่ึงดาํเนินการรับสมคัรและเปิดสอน  ในภาคเรียนตน้ ปีการศึกษา 

2548 และจดัทาํหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์ (หลกัสูตร 3 ปี) สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จ

ปริญญาตรีทุกสาขา และมีความประสงคจ์ะศึกษา              ในหลกัสูตรนิติศาสตร์เป็นปริญญาตรีใบท่ี

สอง ปี 2547 คณะนิติศาสตร์ก็เปิดการเรียน การสอนเป็นปีแรกใน ภาคเรียนปลายโดยจดัการเรียนการ

สอนในวนัศุกร์  เวลา 17.00น. - 20.00 น. และวนัเสาร์–อาทิตย ์เวลา 08.00 น.–17.00 น.   

สภามหาวทิยาลยัไดมี้มติเห็นชอบใหจ้ดัตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในเม่ือ

วนัท่ี 25 กนัยายน 2547 ในการประชุมสมยัสามญัคร้ังท่ี 5/2547 คณะนิติศาสตร์  จึงถือวา่วนัท่ี  

 25 กนัยายนของทุกปี เป็นวนัสถาปนาคณะนิติศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์

เป็นผูรั้กษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์  

ปี 2553 สภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2553  เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2553 มีมติให้  

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับนิสิตหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ณ มหาวทิยาลยัทกัษิณ พื้นท่ีพนางตุง  เพื่อ

แกปั้ญหาในพื้นท่ีพนางตุง และในปีการศึกษา 2554 ไดย้า้ยมาจดัการเรียนการสอน ณ พื้นท่ีป่าพะยอม 

ปี 2556 มหาวทิยาลยัอนุมติัใหค้ณะนิติศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนภาคสมทบ 

(จนัทร์ – ศุกร์) เวลา 17.00 – 20.30 น. ณ มหาวทิยาลยัทกัษิณวทิยาเขตสงขลาเป็นปีแรก  

 

 

 



 
3 แผนกลยทุธ์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ  พ.ศ.2560-2564 

หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 

ปัจจุบนัคณะนิติศาสตร์เปิดสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์  

โดยจาํแนกเป็น 

- ภาคปกติ(แผนการเรียน 4 ปี)สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) 

โดยผา่นการสอบคดัเลือกจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงเรียนในเวลาราชการ 

- ภาคสมทบ  (แผนการเรียน 4 ปี )เนน้การขยายโอกาสทางการศึกษาสาํหรับผูท่ี้สาํเร็จ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.)    ระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) และ ภาคสมทบ

(แผนการเรียน 3 ปี) สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาท่ีประสงคจ์ะเรียนนอกเวลาราชการ 

 

บุคลากร 

ปีการศึกษา 255 9 คณะนิติศาสตร์  มีบุคลากรประจาํรวมทั้งส้ิน  37 คน พนกังาน

มหาวทิยาลยั 2 6  คน ลูกจา้งมหาวทิยาลยั 1 1 คน จาํแนกเป็นสายวชิาการ   2 4 คน  

สายสนบัสนุน 13  คน สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 3  คน ระดบัปริญญาโท 27 คน  ปริญญาตรี  

7 คน คิดเป็นสัดส่วนตามวฒิุการศึกษา ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี  เท่ากบั 3 : 27 : 7 

(ดงัตารางท่ี 1)  และคิดสัดส่วนบุคลากรสายสนบัสนุนต่อบุคลากรสายวชิาการเท่ากบั 1 : 1.84 

 

ตารางที ่1 จาํนวนบุคลากรจาํแนกตามประเภทบุคลากร                                                                                                                         

  หน่วยนบั : คน 

ประเภทบุคลากร รวม 

(A) + (B) สายวชิาการ(A) สายสนับสนุน (B) 

24 13 37 

 

หมายเหตุ ข้อมลูจากฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี 1 เมษายน  2560 
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ตารางที ่2  จาํนวนบุคลากรจาํแนกตามตาํแหน่งทางวชิาการและวฒิุการศึกษา 

   หน่วยนบั : คน 

สายวชิาการ สายสนับสนุน 

ตาํแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก โทและ 

น.บ.ท. 

โท ตรีและ 

น.บ.ท. 

รวม โท ตรี รวม 

- 1 1 22 24 3 8 13 - 24 6 7 13 

หมายเหตุ : ข้อมลูจากฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี 1 เมษายน  2560 

 

ตารางที ่3  จาํนวนอตัรากาํลงัจาํแนกตามประเภทบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน 

ประเภทบุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน รวม 

พนกังานมหาวทิยาลยั 20 6 26 

ลูกจา้งมหาวทิยาลยั (ลูกจา้งชัว่คราว) 4 7 11 

รวม 24 13 37 

หมายเหตุ :ข้อมลูจากฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี 1 เมษายน  2560 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 แผนกลยทุธ์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ  พ.ศ.2560-2564 

โครงสร้างองค์กร  

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ มีสาํนกังานคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานกลางท่ีมีหนา้ท่ี

สนบัสนุนและประสานการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยมีคณบดี   

รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี และหวัหนา้สาํนกังานคณะ ทาํหนา้ท่ีบริหารงานภายในคณะ ภายใตก้ารกาํกบัของ

คณะกรรมการประจาํคณะนิติศาสตร์และการประเมินจากคณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  

คณะนิติศาสตร์ตลอดจนมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมเป็นท่ีปรึกษาคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือผู้บริหารคณะนิติศาสตร์มหาวทิยาลยัทกัษิณ ชุดปัจจุบัน 

 รายช่ือผู้บริหารคณะนิติศาสตร์  

๑. รองศาสตราจารยก์รกฎ  ทองขะโชค   คณบดี  

๒. อาจารยศุ์ภวรีย ์ เกล้ียงจนัทร์   รองคณบดี  

๓. อาจารยก์ฤษฎา    อภินวถาวรกุล   รองคณบดี  

๔. อาจารยจิ์รนนัท ์  ไชยบุปผา    ผูช่้วยคณบดี  

๕. อาจารยเ์จษฎา ทองขาว    ผูช่้วยคณบดี 

๖. อาจารยป์พนธีร์ ธีระพนัธ์   ผูช่้วยคณบดี 

๗. อาจารยห์ทยักาญจน์ กาํเหนิดเพชร   ประธานสาขาวชิานิติศาสตร์  

๘. นางชาโลมา   กองสวสัด์ิ   หวัหนา้สาํนกังานคณะนิติศาสตร์  

 

คณะนิตศิาสตร์ 

ทีป่รึกษาคณบด ีคณะกรรมการประจาํคณะฯ 

คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพ 

หลกัสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต สํานักงานคณะนิตศิาสตร์ 
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โครงสร้างการบริหารคณะนิตศิาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบด ี

คณะกรรมการประจาํคณะ 

คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพระดบัคณะ 

ทีป่รึกษาคณบด ี

รองคณบด ี

หัวหน้าสํานักงานคณะ 

กลุ่มงานบริหาร 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

ประกนัคุณภาพ 

กลุ่มงานการเงนิ 

และพสัดุ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา กลุ่มงานบริการวชิาการ

และวจิยั 
กลุ่มงานพฒันานิสิต 

รองคณบด ี

ประธานสาขาวชิา ผู้ช่วยคณบด ี ผู้ช่วยคณบด ี ผู้ช่วยคณบด ี
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ส่วนที ่2 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและประเมินศกัยภาพขององคก์รเป็นขั้นตอนสาํคญั เพื่อให้

การจดัทาํ แนวคิดการบริหารคณะนิติศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564 ) เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ดงัน้ี 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพนัธ์กบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

โดยมุ่งเนน้เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศไปสู่ความมัน่คง  มัง่คัง่  และย ัง่ยนื  โดยแผนยทุธศาสตร์ชาติ  

20 ปี ของประเทศไทยกาํลงัอยูร่ะหวา่งการการเสนอร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรร

จดัทาํยทุธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการปรับปรุงร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติตามมิติท่ี

ประชุมคณะกรรมกรรจดัทาํร่างยทุธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

สรุปยอ่ได ้ ดงัน้ี 
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วสัิยทศัน์ 

วสิัยทศัน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยัง่ยืนเป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันา

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ”หรือเป็นคติพจน์ประจาํชาติวา่  “มัน่คงมัง่คัง่ย ัง่ยนื ” ทั้งน้ีวสิัยทศัน์

ดงักล่าวจะตอ้งสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอนัไดแ้ก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขต

อาํนาจรัฐการดาํรงอยูอ่ยา่งมัน่คงย ัง่ยนืของสถาบนัหลกัของชาติการดาํรงอยูอ่ยา่งมัน่คงของชาติและ

ปราศจากจากภยัคุกคามทุกรูปแบบการอยูร่่วมกนัในชาติอยา่งสันติสุขเป็นปึกแผน่มีความมัน่คงทางสังคม

ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยค์วามเจริญเติบโตของชาติความเป็น

ธรรมและความอยูดี่มีสุขของประชาชนความย ัง่ยนืของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มความมัน่คงทาง

พลงังานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสภาวะ

แวดลอ้มระหวา่งประเทศและการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติประสานสอดคลอ้งกนัดา้นความมัน่คงในประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลกอยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลก และสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมี

ศกัยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอ้ยกวา่ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ในการท่ีจะบรรลุวสิัยทศัน์และทาํใหป้ระเทศไทยพฒันาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงคน์ั้น

จาํเป็นจะตอ้งมีการวางแผนและกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาในระยะยาวและกาํหนดแนวทางการพฒันา

ของทุกภาคส่วนใหข้บัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนัดงันั้นจึงจาํเป็นจะตอ้งกาํหนดยทุธศาสตร์ชาติในระยะ

ยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทางการพฒันาสู่การปฏิบติัในแต่ละช่วงเวลาอยา่งต่อเน่ืองและมีการบูรณาการและ

สร้างความเขา้ใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกนั และเกิดการรวมพลงัของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง

ประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขบัเคล่ือนการพฒันาเพื่อการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์

แห่งชาติ และบรรลุวสิัยทศัน์  “ประเทศไทยมีความมัน่คงมัง่คัง่ย ัง่ยนืเป็นประเทศพฒันาแลว้ดว้ยการพฒันา

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจน์ประจาํชาติ  “มัน่คงมัง่คัง่ย ัง่ยนื ” เพื่อใหป้ระเทศมีขีด

ความสามารถในการแข่งขนัมีรายไดสู้งอยูใ่นกลุ่มประเทศพฒันาแลว้คนไทยมีความสุขอยูดี่กินดีสังคมมี

ความมัน่คงเสมอภาคและเป็นธรรมซ่ึงยทุธศาสตร์ชาติท่ีจะใชเ้ป็นกรอบแนวทางการพฒันาในระยะ  20 ปีต่อ

จากน้ีไปจะประกอบดว้ย  6 ยทุธศาสตร์ไดแ้ก่  (1) ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง  (2) ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนั  (3) ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน (4) ยทุธศาสตร์ดา้นการ

สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม  (5) ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
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ชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและ     (6) ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการ

ภาครัฐโดยมีสาระสาํคญัของแต่ละยทุธศาสตร์สรุปไดด้งัน้ี 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ

ช่วยลดและป้องกนัภยัคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม

โลกท่ีมีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัอาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพฒันาความมัน่คงทางการเมืองขจดั

คอร์รัปชัน่สร้างความเช่ือมัน่ในกระบวนการยติุธรรม 

(3) การรักษาความมัน่คงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ

บริหารจดัการความมัน่คงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

(4) การพฒันาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหวา่งประเทศทุกระดบั

และรักษาดุลยภาพความสัมพนัธ์กบัประเทศมหาอาํนาจเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงรูปแบบใหม่ 

(5) การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการผนึกกาํลงัป้องกนัประเทศการรักษาความ

สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นและมิตรประเทศ 

(6) การพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจดัการภยัพิบติั

รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 

(7) การปรับกระบวนการทาํงานของกลไกท่ีเก่ียวขอ้งจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมาก

ข้ึน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถพฒันา

ไปสู่การเป็นประเทศพฒันาแลว้ซ่ึงจาํเป็นตอ้งยกระดบัผลิตภาพการผลิตและการใชน้วตักรรมในการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้าง

ความมัน่คงและปลอดภยัดา้นอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการคา้และการเป็นผูป้ระกอบการรวมทั้ง

การพฒันาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งน้ีภายใตก้รอบการปฏิรูปและพฒันาปัจจยัเชิงยทุธศาสตร์ทุกดา้นอนั

ไดแ้ก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมการพฒันาทุนมนุษย์

และการบริหารจดัการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัอาทิ 
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(1) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจไดแ้ก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ

สร้างความเช่ือมัน่การส่งเสริมการคา้และการลงทุนท่ีอยูบ่นการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและรับผดิชอบต่อสังคม

ตลอดจนการพฒันาประเทศสู่ความเป็นชาติการคา้เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็น

การยกระดบัไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพฒันาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพฒันานวตักรรมและมี

ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยมีการใชดิ้จิตอลและการคา้ท่ีเขม้ขน้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรม

การผลิตและบริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดบัโลกและในระดบัภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและ

ในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดาํเนินชีวติและการดาํเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไปรวมทั้งเป็นแหล่ง

อาหารคุณภาพสะอาด และปลอดภยัของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนืเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ยใหป้รับไปสู่การทาํการเกษตรย ัง่ยนืท่ี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพฒันาอาชีพท่ีเขม้แขง็และการพฒันาสินคา้เกษตรท่ีมี

ศกัยภาพและอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภยั 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพฒันาอุตสาหกรรมศกัยภาพยกระดบัการพฒันา

อุตสาหกรรมปัจจุบนัท่ีมีศกัยภาพสูงและพฒันาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศกัยภาพโดยการใชดิ้จิตอลและ

การคา้มาเพิ่มมูลค่าและยกระดบัห่วงโซ่มูลค่าในระดบัสูงข้ึน 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการใหมี้ความหลากหลายมีความเป็น

เลิศและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยการยกระดบับริการท่ีเป็นฐานรายไดเ้ดิมเช่นการท่องเท่ียวและพฒันาให้

ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการสุขภาพธุรกิจบริการดา้นการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพอ่ืนๆ

เป็นตน้ 

(3) การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพฒันาทกัษะผูป้ระกอบการ

ยกระดบัผลิตภาพแรงงานและพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) สู่สากลและพฒันาวสิาหกิจ

ชุมชนและสถาบนัเกษตรกร 

(4) การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ

พฒันาระบบเมืองศูนยก์ลางความเจริญจดัระบบผงัเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มเมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ 
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(5) การลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในดา้นการขนส่งดา้นพลงังานระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารและการวจิยัและพฒันา 

(6) การเช่ือมโยงกบัภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุน้ส่วนการพฒันา

กบันานาประเทศส่งเสริมความร่วมมือกบันานาชาติในการสร้างความมัน่คงดา้นต่างๆเพิ่มบทบาทของไทย

ในองคก์รระหวา่งประเทศรวมถึงสร้างองคค์วามรู้ดา้นการต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพฒันาคนและสังคมไทยใหเ้ป็น

รากฐานท่ีแขง็แกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทกัษะการคิดวเิคราะห์

อยา่งมีเหตุผลมีระเบียบวนิยัเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทย  

มีครอบครัวท่ีมัน่คงกรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัอาทิ 

(1) การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติใหส้นบัสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ 

(2) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพเท่าเทียมและทัว่ถึง 

(3) การปลูกฝังระเบียบวนิยัคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

(4) การสร้างเสริมใหค้นมีสุขภาวะท่ีดี 

(5) การสร้างความอยูดี่มีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบนั

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจใหเ้ขม้แขง็ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสังคม เพื่อเร่ง

กระจายโอกาสการพฒันาและสร้างความมัน่คงใหท้ัว่ถึงลดความเหล่ือมลํ้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็น

ธรรมกรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัอาทิ 

(1) การสร้างความมัน่คงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

(2) การพฒันาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสุขภาพ 

(3) การสร้างสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการดาํรงชีวติในสังคมสูงวยั 

(4) การสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสังคมทุนทางวฒันธรรมและความ

เขม้แขง็ของชุมชน 

(5) การพฒันาการส่ือสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อเร่ง

อนุรักษฟ้ื์นฟูและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมัน่คงดา้นนํ้ารวมทั้งมี

ความสามารถในการป้องกนัผลกระทบและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติั

ธรรมชาติและพฒันามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัอาทิ 

(1) การจดัระบบอนุรักษฟ้ื์นฟูและป้องกนัการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) การวางระบบบริหารจดัการนํ้าใหมี้ประสิทธิภาพทั้ง  25 ลุ่มนํ้าเนน้การปรับ

ระบบการบริหารจดัการอุทกภยัอยา่งบูรณาการ 

(3) การพฒันาและใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(4) การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัใหพ้ร้อมกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

(6) การใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบ การบริหารจดัการภาครัฐเพื่อให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกบับทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัอาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐใหมี้ขนาดท่ี

เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพฒันาระบบบริหารจดัการกาํลงัคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆใหท้นัสมยัเป็นธรรมและเป็นสากล 

(6) การพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(7) การปรับปรุงการบริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครัฐ 
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แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 

การจดัทาํแผนกลยทุธ์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  

ให้ มีความสอดคลอ้งกบัทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ซ่ึงมีทั้งหมด  10 

ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่ 

และย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่9 การพฒันาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่10 ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันา 

 

กรอบวสัิยทศัน์และเป้าหมาย 

 กรอบวสัิยทศัน์แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีประเทศกาํลงัประสบอยูท่าํให้

การกาํหนดวสิัยทศัน์แผนพฒันาฯฉบบัท่ี 12 ยงัคงมีความต่อเน่ืองจากวสิัยทศัน์แผนพฒันาฯฉบบัท่ี 11 และ

กรอบหลกัการของการวางแผนท่ีนอ้มนาํและประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยดึคนเป็น

ศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วมการพฒันาท่ียดึหลกัสมดุลย ัง่ยนืโดยวสิัยทศัน์ของการพฒันาใน

แผนพฒันาฯฉบบัท่ี 12 ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดทิศทางการพฒันาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผา่นประเทศ

ไทยจากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้งมีความมัน่คงและย ัง่ยนืสังคมอยูร่่วมกนัอยา่ง

มีความสุขและนา้ไปสู่การบรรลุวสิัยทศัน์ระยะยาว “มัน่คงมัง่คัง่ย ัง่ยนื” ของประเทศ 
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การกาํหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning)เป็นการกาํหนด

ตาํแหน่งทางยทุธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติท่ี  สศช. ไดจ้ดัทาํข้ึนประเทศไทยเป็น

ประเทศรายไดสู้งท่ีมีการกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรมเป็นศูนยก์ลางดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์ของ

ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการคา้และบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย์

และเกษตรปลอดภยัแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละมีนวตักรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าหมาย 

1. การหลุดพ้นจากกบัดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตวัเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 5.0 

(2) ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั (GDP Per Capita) และรายไดป้ระชาชาติต่อหวั  

(GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 12 ในปี 2556 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) 

และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ตํ่ากวา่เฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อปี 

(4) การลงทุนรวมขยายตวัไม่ตํ่ากวา่เฉล่ียร้อยละ 8.0 (การขยายตวัของการลงทุนภาครัฐ

ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตวัไม่ตํ่ากวา่เฉล่ียร้อยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการ

ส่งออกขยายตวัเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพฒันาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม        

สูงวยัอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวยัมีความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 

Security) และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ไดรั้บการพฒันาคุณภาพ 

(3) สถาบนัทางสังคมมีความเขม้แขง็เป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคน 

 

3. การลดความเหล่ือมลํา้ในสังคม 

(1) การกระจายรายไดมี้ความเท่าเทียมกนัมากข้ึน 

(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยา่งทัว่ถึง 
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4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

(1) รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหวา่งการอนุรักษแ์ละการใช้

ประโยชน์อยา่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม 

(2) ขบัเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภยัพิบติัและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(5) มีการบริหารจดัการนํ้าใหส้มดุลระหวา่งการอุปสงคแ์ละอุปทานของนํ้า 

5. การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 

(2) ขจดัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

(3) มีการกระจายอาํนาจท่ีเหมาะสม 

แนวทางการพฒันา 

 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1. การส่งเสริมด้านการวจัิยและพฒันา พฒันาสภาวะแวดลอ้มของการพฒันาวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยวีจิยัและนวตักรรมทั้งดา้นการลงทุนในการวจิยัและพฒันาดา้นบุคลากรวจิยัดา้น

โครงสร้างพื้นฐานและดา้นการบริหารจดัการรวมทั้งสนบัสนุนและผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการมี

บทบาทหลกัดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมตลอดจนผลกัดนังานวจิยัและพฒันาใหใ้ชป้ระโยชน์

อยา่งแทจ้ริงทั้งเชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะโดยใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. การพฒันาผลติภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนในการ

พฒันากาํลงัคนและแรงงานใหมี้ทกัษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด

และรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดยยกระดบัและพฒันาสมรรถนะแรงงานไทยดว้ย

เทคโนโลยเีร่งรัดใหแ้รงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานได้

สนบัสนุนใหแ้รงงานและปัจจยัการผลิตมีความยดืหยุน่ในการเคล่ือนยา้ยระหวา่งสาขาการผลิตและ

ระหวา่งพื้นท่ีการผลิตเพื่อใหแ้รงงานสามารถเคล่ือนยา้ยไปสู่สาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิต

สูงสุดและสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจดัทา้กรอบคุณวฒิุวชิาชีพ

และมาตรฐานฝีมือแรงงานใหเ้ป็นมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกนัเพื่อยกระดบัทกัษะของแรงงานไทย 
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3. การส่งเสริมผู้ประกอบการทีเ่ข้มแข็งและพาณชิย์ดิจิตอล พฒันาขีดความสามารถของ

ผูป้ระกอบการใหมี้ความยดืหยุน่สามารถปรับตวัและดาํเนินธุรกิจท่ามกลางการดาํเนินนโยบายและ

มาตรการการกีดกนัทางการคา้ในรูปแบบต่างๆเพิ่มสัดส่วนความเป็นเจา้ของของคนไทยและ

สนบัสนุนใหมี้การขยายตลาดท่ีมีแบรนดสิ์นคา้และช่องทางการตลาดท่ีเป็นของตนเองมากข้ึน

ตลอดจนพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขา้สู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตบริการและ

อุตสาหกรรมดิจิตอล 

4. การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานเร่งลงทุนและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคม

ขนส่งเพ่ือเช่ือมโยงพืน้ที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทั้งการพฒันาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้

เป็นโครงข่ายหลกัในการเดินทางและขนส่งของประเทศพฒันาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่าย

ทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลกัของประเทศพฒันาท่าเรือท่ีมี

ศกัยภาพใหเ้ป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เตม็รูปแบบรวมทั้งพฒันาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ

ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานเช่นอุตสาหกรรม

ซ่อมบาํรุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเป็นตน้เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

ใหก้บัประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5. การปรับโครงสร้างการผลติ ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปล่ียนจา

การผลิตสินคา้เกษตรขั้นปฐมเป็นสินคา้เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล

สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางดา้นวตัถุดิบกบัประเทศเพื่อนบา้นและลดระดบัการผลิตสินคา้ขั้น

ปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขนัลงสู่ระดบัท่ีจา้เป็นสาํหรับการสร้างความมัน่คง

ทางดา้นอาหารและพลงังานจดัระบบการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นท่ีและความตอ้งการของ

ตลาดตั้งแต่ตน้นา้ถึงปลายนา้ทั้งดา้นกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง

การเกษตรจากกิจการเจา้ของคนเดียวเป็นการประกอบการในลกัษณะสหกรณ์หา้งหุน้ส่วนและ

บริษทัเพื่อใหเ้กิดการประหยดัจากขนาดพิจารณาพนัธ์ุพืชท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ีและ

แหล่งนํ้าใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตในระดบัท่ีเหมาะสมใชก้ลไกตลาดในการป้องกนัความเส่ียง

ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาํการเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนืปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง

ใหเ้กิดความเช่ือมโยงกนัเป็นโครงข่ายทั้งทางบกทางนํ้าและทางอากาศเร่งพฒันาท่าเทียบเรือขนาด

ใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวทางทะเลปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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ท่องเท่ียวใหค้รอบคลุมและทนัสมยัทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและส่งเสริม

การท่องเท่ียวและกาํหนดและจดัทาํกฎหมายเพื่อยกระดบัมาตรฐานการท่องเท่ียวของไทยสู่สากล

และรองรับการพฒันาการท่องเท่ียวใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติรวมทั้งส่งเสริมการ

พฒันาเชิงพื้นท่ีในลกัษณะกลุ่มคลสัเตอร์ท่องเท่ียวโดยสนบัสนุนการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของ

พื้นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพวถีิชีวติ /วฒันธรรมทอ้งถ่ินและกิจกรรมการท่องเท่ียว

ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงดา้นการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศท่ีมี

พรมแดนติดกนัและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกนัเพื่อใหเ้กิดการพฒันาแบบองค์

รวมทั้งระบบพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยเีช่ือมโยงการ

ผลิตกบัอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายไดป้ระเทศและเป็นกลไกการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยใหเ้ขา้สู่

การเป็นศูนยก์ลางการผลิตและบริการทั้งในระดบัอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการขยายตวัดา้นการคา้การลงทุนเช่นโลจิสติกส์และพลงังานรวมทั้ง

ปัจจยัสนบัสนุนการลงทุนอ่ืนๆเช่นลดอุปสรรคการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหวา่งประเทศเป็นตน้

ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาประยกุตใ์ชท้ั้งภาคการผลิตการตลาดการบริหารจดัการ

การเงินและโลจิสติกส์เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอาํนวยความสะดวกทางการคา้การลงทุน

ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนบัสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการ

เรียนรู้มุ่งเนน้การพฒันาธุรกิจเชิงสร้างสรรคก์ารลงทุนท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงและเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้มการประหยดัพลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทนการลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาเชิง

พาณิชยก์ารจดัตั้งสาํนกังานใหญ่ขา้มประเทศบริษทัการคา้ระหวา่งประเทศรวมทั้งการให้

ความสาํคญัเร่ืองความรับผดิชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององคก์รและกิจการเพื่อสังคม 

 

 

 

 

 

 



 
18 แผนกลยทุธ์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ.2560-2564 

การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพือ่สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

1. การพฒันาศักยภาพคนในทุกช่วงวยัให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วง

วยัเด็กตั้งแต่แรกเกิดใหมี้พฒันาการท่ีสมวยัในทุกดา้นวยัเรียนวยัรุ่นใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ทกัษะชีวติ

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นภายใตบ้ริบทสังคมท่ีเป็นพหุวฒันธรรมวยัแรงงานใหมี้การพฒันายกระดบั

สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มใหก้บัประเทศวยัผูสู้งอายใุหมี้การทาํงานท่ีเหมาะสม

ตามศกัยภาพและประสบการณ์มีรายไดใ้นการดาํรงชีวติมีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพื่อ

ป้องกนัหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเร้ือรังต่างๆท่ีจะก่อใหเ้กิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล

ครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทยีมและทัว่ถึงโดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจดัการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจดัการการศึกษาใหม่

เพื่อสร้างความรับผดิชอบต่อผลลพัธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลงัดา้นการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจดั

การศึกษาโดยการจดัสรรงบประมาณตรงสู่ผูเ้รียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจดัการศึกษา 

(3) พฒันาคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคดัเลือกใหไ้ดค้นดี

คนเก่งรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนน้ผลลพัธ์จากตวัผูเ้รียนและ 

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาํลงัคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดบัปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวติพฒันาส่ือเพื่อการเรียนรู้ปรับหลกัสูตรและผลิต

กาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของตลาดการวจิยัและการใชเ้ทคโนโลยแีละส่ือ

เพื่อการเรียนรู้ 

3. การพฒันาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการแพทย์

เพื่อรองรับการเป็นสังคมผูสู้งอายทุั้งในดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพและท่ีอยูอ่าศยัสาํหรับผูสู้งอายยุกระดบัการ

บริหารจดัการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างความย ัง่ยนืในระยะยาวโดยพฒันาระบบขอ้มูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดา้นสาธารณสุขบูรณาการระบบหลกัประกนัสุขภาพภาครัฐใหเ้กิด

ความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการและการใชท้รัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน

รูปแบบเครือข่ายท่ีมีการใชท้รัพยากรร่วมกนัพฒันาศกัยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนยก์ลางสุขภาพ

นานาชาติทั้งในดา้นศูนยก์ลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนยก์ลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
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(Wellness Hub) ศูนยก์ลางยาและผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ  (Product Hub) และศูนยก์ลางบริการวชิาการและ

งานวจิยั (Academic Hub) เพื่อนา้รายไดก้ลบัมาใชย้กระดบัคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง

ส่งเสริมการใหค้วามสาํคญักบัมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All Policies) เพื่อใหก้าร

ขบัเคล่ือนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนกัถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของ

ประชาชน 

4. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการดํารงชีพในสังคมสูงวยั โดยการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและความจาํเป็นทางกายภาพใหเ้หมาะกบัวยัและการพฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุ

ในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งในดา้นการจดับริการสุขภาพและสวสัดิการสังคมอยา่งบูรณาการโดยการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งพฒันาชุมชนท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมใหเ้ป็นตน้แบบของการ

ดูแลผูสู้งอายเุพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนตลอดจนการพฒันานวตักรรมในการใชชี้วติประจาํวนัสาํหรับ

ผูสู้งอาย ุ

การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

1. การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเนน้การเพิ่มผลิตภาพ

แรงงานโดยสนบัสนุนใหแ้รงงานมีโอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้และพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานอยา่งมีมาตรฐาน

ปรับโครงสร้างค่าจา้งแรงงานใหช้ดัเจนและสะทอ้นทกัษะฝีมือแรงงานอยา่งแทจ้ริงเร่งผลกัดนัใหก้ารใช้

ระบบมาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมนอกจากน้ีเพิ่มผลิต

ภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอ่ยโดยสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาและการผลิตทางการเกษตรท่ี

สอดคลอ้งกบัพื้นท่ีสร้างหลกัประกนัรายไดแ้ทนการอุดหนุนดา้นราคาสินคา้เกษตรลดตน้ทุนทางการเกษตร

โดยสนบัสนุนปัจจยัการผลิต 

2. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพืน้ฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกนัระดับ

ปัจเจก โดย  (1) พฒันาระบบบริการสาธารณะใหมี้คุณภาพและมีช่องทางการเขา้ถึงอยา่งหลากหลาย

โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสวสัดิการสังคมและกระบวนการยติุธรรม  

(2) สนบัสนุนการจดัหาท่ีอยูอ่าศยัของผูมี้รายไดน้อ้ยและการเขา้ถึงระบบสาธารณูปโภคกาํหนดเป็นนโยบาย

ท่ีอยูอ่าศยัแห่งชาติและเมืองน่าอยูพ่ฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัแกปั้ญหาชุมชนแออดัในเมืองโดยดาํเนินการ

ร่วมกบัภาคธุรกิจเอกชนและ  (3) การจดัรูปแบบสวสัดิการพื้นฐานท่ีจาํเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  
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(Customized Welfare) ท่ีคาํนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนัโดยมีแนวทางการรับภาระ

ค่าใชจ่้ายร่วมกนั (Cost Sharing) 

3. การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรสนบัสนุน

ใหเ้กษตรกรรายยอ่ยท่ีไร้ท่ีดินทา้กินและยากจนไดมี้ท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทาํกินในท่ีดินปฏิรูป

ระบบการบริหารจดัการนํ้าอยา่งเป็นระบบและเขา้ถึงพื้นท่ีเป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริงดว้ยการผลกัดนั  พรบ.

ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกนัของหน่วยงานและสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรมเช่นภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างภาษีมรดกและภาษี

ส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้ 

4.  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานและการ

เขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมอยา่งเท่าเทียมโดยการเสริมศกัยภาพและความเขม้แขง็ดา้นกฎหมายใหแ้ก่

ประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมลํ้าเช่นกฎหมายป่าชุมชน

กฎหมายภาษีมรดกกฎหมายท่ีดินเป็นตน้ 

การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

1. การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมืองทั้งดา้นการบริหารจดัการดา้นผงัเมืองดา้นสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคม

ขนส่งระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐานมีคุณภาพและ

เพียงพอต่อความตอ้งการของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจดัการเมืองตาม

ระดบัการพฒันา 

2. การพฒันาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกบัเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ

พฒันาระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศทั้ง

ดา้นการคา้การลงทุนและการบริการโดยคาํนึงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  (Green Logistics) สนบัสนุน

ใหเ้กิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมทั้งปรับลดกระบวนงานดา้น

อาํนวยความสะดวกทางการคา้ขนส่งและโลจิสติกส์ใหมี้ความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอยา่ง

แทจ้ริง 
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3. การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ให้

ความสาํคญักบันโยบายส่งเสริมการลงทุนและการคา้ชายแดนเพื่อดึงดูดใหน้กัลงทุนในภูมิภาคเขา้มาลงทุน

ในไทยและประเทศเพื่อนบา้นรวมทั้งส่งเสริมการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยให้

ความสาํคญักบัการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจดัการ

แรงงานต่างดา้วและการใหบ้ริการจุดเดียวเบด็เสร็จเพื่อช่วยอาํนวยความสะดวกดา้นการคา้ชายแดนและการ

ผา่นแดนระหวา่งไทยกบัประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

คาํนึงถึงขีดจาํกดัและศกัยภาพในการฟ้ืนตวัปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไมโ้ดยสนธิกาํลงัของทุกภาคส่วนนาํ

ระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อการบริหารจดัการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพิ่มพื้นท่ี

ป่าไมโ้ดยส่งเสริมการปลูกไมมี้ค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยา่งย ัง่ยนืและแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรมรวมทั้งผลกัดนัแนวทางการประเมินมูลค่าของ

ระบบนิเวศและการสร้างรายไดจ้ากการอนุรักษจ์ดัสรรท่ีดินใหแ้ก่ผูย้ากไร้กระจายการถือครองท่ีดินจดัทาํ

ฐานขอ้มูลท่ีดินเพื่อการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบการจดัเก็บภาษีท่ีดินในอตัรากา้วหนา้กาํหนดเพดาน

การถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสมและกาํหนดมาตรการป้องกนัการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติบริหารจดัการ

นํ้าเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืบูรณาการระหวา่งหน่วยงานอยา่งเป็นระบบสร้างศูนยข์อ้มูลทรัพยากรนํ้าจดัตั้ง

องคก์รบริหารจดัการนํ้าในระดบัพื้นท่ีเช่นคณะกรรมการลุ่มนํ้าและองคก์รผูน้าํคุม้ครองทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังลดความขดัแยง้เชิงนโยบายระหวา่งการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเท่ียวการประมงและวถีิ

ชีวติของชุมชนบริหารจดัการแร่โดยกาํหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนํ้าแร่มาใชป้ระโยชน์คาํนึงถึงความจา้

เป็นและมูลค่าในอนาคตบงัคบัใชม้าตรการควบคุมผลกระทบจากการทา้เหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อ

สภาพแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชน 

2. การส่งเสริมการบริโภคทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวยีนวสัดุท่ีใชแ้ลว้ท่ีมี

ประสิทธิภาพขบัเคล่ือนสู่  Zero Waste Society ผา่นมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและ

ค่าธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดลอ้มการศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอ้มมาตรฐานและฉลากสินคา้เป็นตน้ 

3. การส่งเสริมการผลติการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดบัประเทศสู่เศรษฐกิจ

และสังคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มพฒันาคลสัเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริมผูป้ระกอบการใหส้ามารถ
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ปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  (Green Supply Chain/Green Value 

Chain) ส่งเสริมการทาํการเกษตรกรรมย ัง่ยนืรวมทั้งส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย

เพื่อใหป้ระเทศไทยมีศกัยภาพใหมี้บทบาทมากข้ึนในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 

4. การจัดการมลพษิและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ดว้ยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง

อากาศขยะนํ้าเสียและของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหก้บั

ประชาชนเร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะเป็นลาํดบัแรกโดยส่งเสริมใหเ้กิดกลไกการคดัแยกขยะเพื่อนาํ

กลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากท่ีสุดเร่งกาํจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีกาํจดัในพื้นท่ีวกิฤตสร้างรูปแบบการ

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสมเนน้การแปรรูปเป็นพลงังานสร้างวนิยัของคนในชาติมุ่งสู่

การจดัการท่ีย ัง่ยนืโดยใหค้วามรู้แก่ประชาชนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

5. การพฒันาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลกัดนัการจดัทาํแผนแม่บท

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของอาเซียนหาแนวทางความร่วมมือกบัอาเซียนและ

อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงในประเด็นการขนส่งขา้มพรมแดนการเคล่ือนยา้ยแรงงานการบริหารจดัการพลงังาน

และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

6. การเพิม่ขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและ

การบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงด้านภัยพบิัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตวัต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มศกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหก้บัทุกภาคส่วนส่งเสริม

การวจิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตวัต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศพฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบการเตือนภยัตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติใหค้วามสาํคญักบัการ

ป้องกนันา้ท่วมวางแผนป้องกนัเมืองและพื้นท่ีชายฝ่ังพฒันาเมืองท่ีสามารถปรับตวัและยดืหยุน่ต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบ้ริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของ

ภาคเอกชนในการรับมือภยัพิบติัโดยสร้างแนวป้องกนัตามธรรมชาติและการจดัทาํแผนธุรกิจต่อเน่ืองรวมทั้ง

การพฒันาระบบการจดัการภยัพิบติัใหมี้ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโนม้การเกิดภยัพิบติัท่ีรุนแรงใน

อนาคต 
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การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

1. การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบติัราชการโดยใหมี้ช่องทางใหทุ้กภาค

ส่วนสามารถเขา้ถึงเขา้ตรวจสอบขอ้มูลของภาคราชการและร้องเรียนไดเ้ช่นขอ้มูลการประกวดราคาจดัซ้ือ

จดัจา้งโครงการของทางราชการขอ้มูลการประมูลโครงการผูช้นะการประมูลและราคาปิดประมูลขอ้มูล

ความกา้วหนา้ตามกระบวนการยติุธรรมเช่นคดีท่ีไม่ดาํเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอร์รัปชนัและ

คดีท่ีประชาชนใหค้วามสนใจในแต่ละยคุสมยัฯลฯ 

2. การพฒันาบุคลากรภาครัฐ ใหมี้ความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขบัเคล่ือนภารกิจ

ภาครัฐร่วมกบัภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อใหร้ะบบราชการเล็กกะทดัรัดแต่มี

ความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพสูง 

3. การสร้างรูปแบบการพฒันา  อปท. ให้เหมาะสมสามารถรับมือการเปล่ียนแปลงทางดา้น

เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งเป็นแกนหลกัในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ

ในระดบัพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลทีม่ีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ีมี

คุณภาพรวดเร็วและน่าเช่ือถือสามารถเป็นเคร่ืองมือใหก้บัคณะรัฐมนตรีประกอบการตดัสินใจในเชิงนโยบาย

ไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่การติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆท่ีมีการใชจ้่ายงบประมาณเป็นจาํนวนมากและ

เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวา้ง 
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กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที ่2 พ.ศ. 2551-2565 

(ท่ีมา :กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ฉบบัท่ี  2  เม่ือส้ินสุดแผนในปี พ.ศ. 2565  คือ 

“การยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตวัสาํหรับงานท่ี

เกิดข้ึนตลอดชีวติพฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศในโลกาภิวฒัน์สนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของทอ้งถ่ินไทยโดยใชก้ลไกของ 

ธรรมาภิบาลการเงินการกาํกบัมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวชิาการความ

หลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”กรอบแผนอุดมศึกษาระยะฉบบัท่ีสองครอบคลุมช่วงเวลา  15 ปีระหวา่ง 

พ.ศ. 2551 – 2565 จดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ภายใตก้ารกาํกบัของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) และสถาบนัคลงัสมองของชาติภายใตมู้ลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวทิยาลยั

ตามนโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการกรอบแผนอุดมศึกษาเกิดจากการสังเคราะห์วเิคราะห์

ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการประชุมระดมสมองประมาณหน่ึงร้อยคร้ังระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งจาก

หน่วยงานรัฐการวางแผนการจดัทรัพยากรและการศึกษาไดป้รึกษากบัภาคการผลิตและบริการกลุ่มประชา

สังคมเยาวชนนิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษารวมถึงวทิยาลยัชุมชนมีการสัมภาษณ์ผูรู้้ผูน้าํทางการเมือง

ระดบัประเทศผูน้าํองคก์รปกครองทอ้งถ่ินศึกษาเอกสารวชิาการและทาํวจิยัเพิ่มเติมกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาวฉบบัท่ีสองน้ีออกแบบโดยคาํนึงถึงมิติบูรณาการและองคร์วมของการพฒันาอุดมศึกษาเพื่อกาํหนด

ทิศทางยทุธศาสตร์( Strategic direction) สาระหลกัมีสองส่วนส่วนแรกเป็นการวเิคราะห์ภาพฉายและนยัยะ

สาํคญัท่ีเป็นปัจจยัแวดลอ้มรุมเร้าส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละโลกประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษาส่วนสองเป็น

ปัจจยัภายในระบบอุดมศึกษาภาพฉายปัจจุบนัและอนาคต ( scenario) มี 7 เร่ืองคือความเปล่ียนแปลงดา้น

ประชากรพลงังานและส่ิงแวดลอ้มการมีงานทาํและตลาดแรงงานในอนาคตการจดัการความขดัแยง้และ

ความรุนแรงการกระจายอาํนาจการปกครองเยาวชนไทยนกัศึกษาไทยและบณัฑิตในอนาคตและเศรษฐกิจ

พอเพียงปัจจยัภายในระบบอุดมศึกษาไดพ้ิจารณา  9 ประเด็นไดแ้ก่รอยต่อกบัการศึกษาระดบัอ่ืนการ

แกปั้ญหาอุดมศึกษาในปัจจุบนัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศการเงินอุดมศึกษาการพฒันาบุคลากรในอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาการพฒันาอุดมศึกษาใน

เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัทักษณิ พ.ศ. 2561 - 2570 

บทนํา 

  จากการท่ีมหาวทิยาลยัทกัษิณไดด้าํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั

ทกัษิณ พ.ศ. 2558-2567 มาแลว้ระยะหน่ึง พบวา่ยงัมีปัญหาอุปสรรคในการขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติั

หลายประเด็น ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงจากบริบทภายนอก ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการพฒันา

มหาวทิยาลยัจึงจาํเป็นตอ้งทบทวนแผนการพฒันามหาวทิยาลยัโดยการวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก รวมทั้งการพิจารณาขอ้มูลในอดีต ความเป็นมา เพื่อนาํไปสู่การกาํหนดทิศทางการพฒันา

มหาวทิยาลยัใหมี้ศกัยภาพเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาตินอกจากน้ี เพื่อเป็นการสร้างความชดัเจน และ

ปรับรายละเอียดของแผนยทุธศาสตร์การพฒันาใหบุ้คลากรทุกระดบัสามารถเขา้ใจและเขา้ถึงไดง้่าย 

 

ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัทกัษิณ พ.ศ. 2558 – 2559 

 จากผลการดาํเนินงานตามแผนในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา พบวา่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ดาํเนินการบรรลุเป้าหมายตามตวัช้ีวดั คิดเป็นร้อยละ 45.65 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาํเนินการบรรลุ

เป้าหมายตามตวัช้ีวดั คิดเป็นร้อยละ 44.83หากพิจารณาผลการดาํเนินงานในแต่ละดา้น พบวา่  

 1) ด้านการผลติบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน  โดยเฉพาะการผลิตครูทางดา้น

วทิยาศาสตร์มีความโดนเด่นในภาคใตแ้ละระดบัชาติ รวมทั้งการจดัการเรียนการสอนโดย ใชชุ้มชนเป็นฐาน

สามารถผลิตบณัฑิตใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของสังคมและผูใ้ชบ้ณัฑิต แต่การมุ่งเนน้ความเป็นเลิศใน

การผลิตบณัฑิตในดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นจุดเนน้อีก 3 ดา้นยงัไม่ค่อยมีความชดัเจน นิสิตยงัคงตอ้งไดรั้บการ

พฒันาทกัษะสากลใหม้ากข้ึน และโครงสร้างพื้นฐานของมหาวทิยาลยัยงัไม่สามารถรองรับความเป็น

นานาชาติ   

 2) ด้านการวจัิย  จาํนวนนกัวจิยัมีนอ้ย ส่งผลต่อการจดัทาํผลงานวจิยัและการไดรั้บ

งบประมาณดา้นการวจิยัมีนอ้ยเม่ือเทียบกบัมหาวทิยาลยัอ่ืน และงานวจิยับางส่วนยงัไม่ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการเชิงสังคมและเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง   

 3) ด้านการบริการวชิาการ ยงัไม่ไดมุ้่งเนน้การนาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยั ไป

บริการวชิาการเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืและสามารถแกปั้ญหาของชุมชนและสังคม รวมทั้งการต่อยอดไปสู่การ

สร้างรายไดใ้หแ้ก่มหาวทิยาลยั 

 4) ด้านทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม  มีความโดดเด่นดา้นศิลปวฒันธรรม แต่ยงัไม่มีการ

ผลกัดนัไปสู่ความเป็นเลิศและความเป็นนานาชาติอยา่งชดัเจน  
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5) ด้านการบริหารจัดการ  มีการกาํหนดนโยบายการพฒันาองคก์รตามแนวทางตามเกณฑร์างวลั

คุณภาพแห่งชาติ ( TQA) และเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อการดาํเนินการท่ีเป็นเลิศ ( 3EdPEx) แต่บุคลากร

ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจน ส่งผลใหก้ารพฒันาไปสู่เกณฑคุ์ณภาพดงักล่าวไม่ประสบ

ความสาํเร็จ นอกจากน้ีรายไดข้องมหาวทิยาลยัยงัมีสัดส่วนนอ้ยเม่ือเทียบกบังบประมาณแผน่ดิน แสดงให้

เห็นวา่การดาํเนินงานยงัตอ้งพึ่งพางบประมาณแผน่ดินเป็นหลกั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางการ

เงินในอนาคต 

 

การประเมนิศักยภาพของมหาวทิยาลยัและการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 ด้านการผลติบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2559มีการจดัการเรียนการสอน 89 สาขาวชิา จาํแนกเป็นระดบัปริญญาตรี 

55 สาขาวชิา ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 1 สาขาวชิา ระดบัปริญญาโท 28 สาขาวชิา และระดบัปริญญา

เอก 5 สาขาวชิา มีจาํนวนนิสิตรวมทั้งส้ิน 12,153 คน จาํแนกเป็นระดบัปริญญาตรี 11,054 คน ระดบั

บณัฑิตศึกษา 1,099 คนสัดส่วนระดบัปริญญาตรีต่อระดบับณัฑิตศึกษาเท่ากบั76 : 24 และสัดส่วนบณัฑิต

ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและวทิยาศาสตร์สุขภาพต่อดา้นสังคมศาสตร์ เท่ากบั  20 : 80เม่ือพิจารณา

จาํนวนนิสิตยอ้นหลงั10 ปี พบวา่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัสามารถรับ

นิสิตไดต้ ํ่ากวา่แผนร้อยละ 80 ซ่ึงอาจเกิดจากภาวะการแข่งขนัจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีจาํนวนมากแต่

กลุ่มผูเ้รียนลดลงกระแสความสนใจดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยลีดลง หลกัสูตรท่ีมีความโดดเด่นหรือ

มีอตัลกัษณ์เฉพาะมีนอ้ยนโยบายรัฐบาลเนน้ใหเ้รียนสาขาอาชีวะมากข้ึน 

  จากผลสาํรวจภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต พบวา่ บณัฑิตไดง้านทาํ ร้อยละ 80 ไดง้านทาํ

ตรงสาขาร้อยละ 70 ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 และมีเงินเดือนเฉล่ีย 12,900บาท 

 ด้านการวจัิย 

ในปีการศึกษา 2558มีงบประมาณสนบัสนุนดา้นการวจิยั จาํนวน 39.5278 ลา้นบาท เป็น

แหล่งทุนวจิยัจากภายใน จาํนวน 17.8629 ลา้นบาท และแหล่งทุนวจิยัจากภายนอก จาํนวน 21.6448 ลา้น

บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัมหาวทิยาลยัอ่ืนเป็นวงเงินงบประมาณท่ีค่อนขา้งนอ้ยมีผลงานวจิยัและงาน

สร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์ จาํนวน 61 ผลงาน ซ่ึงมีจาํนวนลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
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 ด้านความเป็นนานาชาติ  

ปัจจุบนัมีหลกัสูตรนานาชาติในระดบัปริญญาเอก จาํนวน 1 หลกัสูตร มีนิสิตแลกเปล่ียน

จากต่างประเทศ จาํนวน 6 คน ในปีการศึกษา 2559 มีการส่งนิสิตท่ีมีความพร้อมทางดา้นภาษาไปฝึกสหกิจ

ศึกษาในต่างประเทศ จาํนวน 25 คน (จีน 3 คน อินโดนีเซีย 1 คน และมาเลเซีย 21 คน) 

 

เพื่อรองรับการพฒันาไปสู่ความเป็นนานาชาติจึงไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการพฒันา

ทกัษะดา้นภาษาองักฤษของบุคลากรและนิสิตโดยออกเป็นประกาศของมหาวทิยาลยัอยา่งไรก็ตามการ

พฒันาท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่อีกเร่ืองคือ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในทุกดา้นเพื่อรองรับความเป็น

นานาชาติ ยงัดาํเนินการไปไดน้อ้ยมากการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดบันานาชาติ 

จดัวา่เป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีจะแสดงถึงความมีช่ือเสียงและการเป็นท่ีรู้จกัในสังคมโลกหรือไม่ ซ่ึงผลการจดั

อนัดบัเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั ในปี 2560มหาวทิยาลยัทกัษิณ อยูใ่นอนัดบัท่ี 36 ของประเทศ อนัดบัท่ี 131 ของ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อนัดบัท่ี 1,148 ของเอเชียอนัดบัท่ี 3,960 ของโลก และการจดัอนัดบั UI Green 

Metricอยูใ่นอนัดบัท่ี 503 แต่ไม่ปรากฏขอ้มูลใน Ranking ของ QS 

ด้านการบริหารจัดการ 

 ในช่วงท่ีผา่นมามีการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการโดยใชแ้นวทางของ  EdPEx และ 

TQA ซ่ึงมีการกาํหนดหน่วยงานนาํร่องในการดาํเนินการ คือ สาํนกัหอสมุดเป็นหน่วยงานนาํร่องในการนาํ 

TQA มาใช ้ตั้งแต่ปี 2553 และคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน เป็นหน่วยงานนาํร่องในการนาํ 3EdPEx 

มาใช้ ตั้งแต่ปี 2557 3 แต่ผลการดาํเนินงานยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจาก บุคลากรของ

มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจชดัเจนเก่ียวกบั  EdPEx(Education Criteria for Performance 

Excellence) หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการทีเ่ป็นเลศิ 3นอกจากน้ีไดมี้การกาํหนดค่านิยม

หลกั เพื่อปลูกฝังใหบุ้คลากรประพฤติปฏิบติัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีช่วยและ

สนบัสนุนใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ไดเ้ร็วข้ึน  

ความมั่นคงทางการเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีเงินออมจาํนวน  609.784 ลา้นบาท เงินสะสม จาํนวน  458.557

ลา้นบาทเม่ือพิจารณาแนวโนม้ท่ีผา่นมา พบวา่ เงินออมและเงินสะสมของมหาวทิยาลยัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง 
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รายไดม้าจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 81 และรายไดอ่ื้น ร้อยละ 19 ซ่ึงรายไดอ่ื้น

ลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวมของสถานะทางการเงินแลว้ จะเห็นวา่

สัดส่วนรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษามีนอ้ย ในอนาคตจาํนวนนิสิตของ

หลกัสูตรปกติจะลดลงแน่นอน ซ่ึงเป็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของโลกและของ

ประเทศไทย ก็จะมีผลโดยตรงต่อความมัน่คงทางการเงิน หากมหาวทิยาลยัยงัไม่เพิ่มแนวทางและสัดส่วน

รายไดอ่ื้นใหม้ากข้ึน ประกอบกบัค่าใชจ่้ายประจาํมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้ 

เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ค่าใชจ่้ายบุคลากร ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย

และเป็นไปไดน้อ้ยท่ีจะลดค่าใชจ่้ายดงักล่าว  

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 

   ผลการประเมินพบวา่ อยูใ่นระดบัคะแนน 3 คือ มีระบบควบคุมการดาํเนินงานและระบบ

ทบทวนการดาํเนินงานของตนเองเทียบกบัค่าเป้าหมายต่างๆ แต่ยงัตอ้งทบทวนการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยั จาก 17 

ตวับ่งช้ี พบวา่ 4 ตวับ่งช้ี คือการกาํกบัมาตรฐานหลกัสูตร ขอ้มูลป้อนกลบัจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์ และ Green University  ไดร้ะดบัคะแนนเท่ากบั 2  ตอ้ง

เร่งทบทวนและกาํหนดแนวทางพฒันาระบบการดาํเนินงานใหเ้กิดคุณภาพตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกนั

พบวา่มีตวับ่งช้ี 2 ตวับ่งช้ีท่ีมีระบบการดาํเนินงานท่ีส่งผลต่อการพฒันามหาวทิยาลยัและมีผลการดาํเนินงาน

ท่ีดี ไดร้ะดบัคะแนนเท่ากบั 4ไดแ้ก่ การบริการวชิาการแก่สังคม และร้อยละของรายไดอ่ื้นของมหาวทิยาลยั 

ส่วนอีก 11 ตวับ่งช้ี พบวา่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัภาพรวม ไดร้ะดบัคะแนนเท่ากบั 3 ซ่ึงตอ้งมีการทบทวน

ระบบการทาํงานและควบคุมคุณภาพเพื่อใหเ้กิดการพฒันาระบบการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ี

ระบุไวใ้นโครงร่างองคก์ร 
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ร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัทกัษิณ พ.ศ. 2561 - 2570  

จากการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั

ทกัษิณ ปี 2558-2559 ท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ และการวเิคราะห์บริบทท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั รวมทั้งนโยบายและแผนฯ ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั จึงจาํเป็น

อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงแผนฯ ใหส้อดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงและเพื่อใหก้ารพฒันา

มหาวทิยาลยัมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศจึงใหมี้การกาํหนดความทา้ทาย ไว ้5 ประเด็น ดงัน้ี 

 ความท้าทาย1 

1. ความเป็นเลิศดา้นการผลิตบณัฑิตท่ีใชชุ้มชนเป็นฐาน  

2. ความเขม้แขง็ดา้นการวจิยั 

3. ความเป็นนานาชาติ 

4. การบริหารจดัการเพื่อการดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

5. ความมัน่คงทางการเงิน 

 

ปรัชญา 

 ปัญญา จริยธรรม นาํการพฒันา  

ปณธิาน 

 มหาวทิยาลยัรับใชส้ังคม  

ค่านิยมหลกั 

 คารวะธรรม  

 ปัญญาธรรม 

 สามคัคีธรรม  

 มุ่งผลลพัธ์ท่ีดี  

 มีความคุม้ค่า  

 นาํพาสังคม  

 

                                                           
1ความทาทาย(เชิงกลยุทธ) หมายถึง ความกดดันตาง ๆ ท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกรในอนาคต เปนสิ่งท่ีองคกรตองทํา
หรือกาวขามไปใหได 
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วสัิยทศัน์ 

มหาวทิยาลยัท่ีมีความเป็นเลิศสอดคลอ้งกบัปัญหาหรือความตอ้งการของสังคมและชุมชน ภายในปี 

2570 (Excellence Through Relevance in 2027)  

หรือ 

มหาวทิยาลยัท่ีเนน้การวจิยัเพื่อรับใชส้ังคมและมีช่ือเสียงดา้นการผลิตบณัฑิตท่ีใชชุ้มชนเป็นฐานใน

ระดบัอาเซียน ภายในปี 2570  

พนัธกจิ 

1. จดัการศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิตและพฒันากาํลงัคนคุณภาพรองรับความตอ้งการของพื้นท่ี ประเทศ 

และการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

2. สร้างสรรคผ์ลงานการวจิยัและพฒันาเพื่อการรับใชห้รือช้ีนาํการพฒันาใหก้บัสังคม เพื่อพฒันาสู่

การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัรับใชส้ังคม 

3. บริการวชิาการ ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีเขม้แขง็ 

4. ส่งเสริม สนบัสนุน การทาํนุบาํรุง รักษา และพฒันา ดา้นศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญา และ

ส่ิงแวดลอ้มของภาคใตต้อนล่างใหเ้กิดคุณค่า มูลค่าเพิ่มแก่การพฒันาทอ้งถ่ิน ประเทศ และอาเซียน  

5. พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัท่ีใชชุ้มชนเป็นฐานในระดบัอาเซียน ท่ีคาํนึงถึงการสร้าง

ความเขม้แขง็และความเช่ียวชาญของบุคลากร วฒันธรรมองคก์ร และความสุขของบุคลากรในทุกระดบั 
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ความท้าทาย – วตัถุประสงค์ – ตัวช้ีวดัหลกั 

(5 ประเด็น - 13 ตัวช้ีวดั) 

กลยุทธ์ 

(23 กลยุทธ์) 

1. ความเป็นเลศิด้านการผลติบัณฑิตทีใ่ช้ชุมชนเป็นฐาน 

วตัถุประสงค์ 

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานในระดบั

นานาชาติมีอตัลกัษณ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการ

ของสังคม ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ีใชชุ้มชนเป็น

ฐาน 

ตัวช้ีวดัหลกั 

TSU01 หลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานตามระบบ

คุณภาพระดบันานาชาติ 

TSU02การไดง้านทาํหรือการประกอบอาชีพ

อิสระของบณัฑิต 

TSU03ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

1.1 พฒันาหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดบั

นานาชาติและตอบสนองความตอ้งการของ

สังคม  

1.2 ปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การเรียนรู้เชิง

บูรณาการจากแหล่งเรียนรู้หรือประสบการณ์

จริงในชุมชน 

1.3 พฒันาระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง

และเหมาะสมกบัยคุสังคมดิจิทลั 

1.4 พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้และ

สมรรถนะสากลของอาจารย ์

1.5 พฒันานิสิตใหมี้อตัลกัษณ์ท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของสังคม และมีคุณลกัษณะตาม

สมรรถนะสากล  

2. ความเข้มแข็งด้านการวจัิย 

วตัถุประสงค์ 

ผลิตผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์มีคุณภาพ

ระดบันานาชาติ หรือท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ในเชิง

สังคมหรือเชิงพาณิชย ์

ตัวช้ีวดัหลกั 

TSU04 ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่

และอา้งอิงในระดบันานาชาติ 

TSU05 ผลงานวจิยัท่ีมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ใน

เชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย ์

2.1กาํหนดนโยบายและจุดเนน้การวจิยัท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของสังคม 

2.2 พฒันาระบบบริหารจดัการงานวจิยัท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพื่อสนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจ

ในการทาํวจิยั 

2.3 พฒันาศกัยภาพนกัวจิยัใหส้ามารถสร้าง

ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคใ์นระดบั

นานาชาติ 

2.4 สร้างระบบสนบัสนุนการวจิยัรับใชส้ังคมและ



 
32 แผนกลยทุธ์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ.2560-2564 

ความท้าทาย – วตัถุประสงค์ – ตัวช้ีวดัหลกั 

(5 ประเด็น - 13 ตัวช้ีวดั) 

กลยุทธ์ 

(23 กลยุทธ์) 

TSU06 เงินทุนเพื่อการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก การวจิยัสู่เชิงพาณิชย ์

3. ความเป็นนานาชาต ิ

วตัถุประสงค์ 

พฒันาระบบการจดัการศึกษา การบริการ ส่ิง

อาํนวยความสะดวก และสภาพแวดลอ้ม ท่ีเป็น

นานาชาติ 

ตัวช้ีวดัหลกั 

TSU07 นิสิตหรือผูรั้บบริการและบุคลากรท่ีเป็น

ชาวต่างชาติ (Inbound) 

TSU08 นิสิตหรือบุคลากรของมหาวทิยาลยัท่ีไป

ทาํกิจกรรมทางวชิาการกบัต่างประเทศ  

(Outbound) 

 

 

3.1ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติหรือ

รายวชิาท่ีชาวต่างชาติสามารถเขา้เรียนได ้ 

3.2พฒันาเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการใน

ระดบันานาชาติ 

3.3 สนบัสนุนใหเ้กิดการแลกเปล่ียนและแสวงหา

บุคลากรในระดบันานาชาติ 

3.4 พฒันาสมรรถนะสากลและส่งเสริมใหเ้กิดการ

แลกเปล่ียนนิสิตระดบันานาชาติ รวมทั้งการ

ฝึกสหกิจศึกษาและการฝึกงานในต่างประเทศ 

3.5 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอาํนวยความ

สะดวก สภาพแวดลอ้ม และการใหบ้ริการ ท่ี

สนบัสนุนความเป็นนานาชาติ 

4. การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานทีเ่ป็นเลศิ 

วตัถุประสงค์ 

พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ มี

พลงัร่วมในการขบัเคล่ือนการพฒันาทัว่ทั้งองคก์ร

อยา่งมีความสุข 

 

ตัวช้ีวดัหลกั 

TSU09 การนาํระบบคุณภาพสากลมาใชบ้ริหาร

จดัการทัว่ทั้งองคก์ร 

TSU10 การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัชั้นนาํตาม

หลกัเกณฑข์อง UI Green 

4.1พฒันาการบริหารจดัการและระบบคุณภาพ

ระดบัมหาวทิยาลยัและระดบัส่วนงาน ตาม

เกณฑคุ์ณภาพระดบัสากล 

4.2 พฒันาระบบบริหารและทรัพยากรมนุษยท่ี์มี

ประสิทธิภาพ สู่มหาวทิยาลยัแห่งความสุข และ

มีวฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แขง็ 

4.3 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสนบัสนุน

การดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

4.4 พฒันามหาวทิยาลยัสู่ Green University  
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ความท้าทาย – วตัถุประสงค์ – ตัวช้ีวดัหลกั 

(5 ประเด็น - 13 ตัวช้ีวดั) 

กลยุทธ์ 

(23 กลยุทธ์) 

TSU11 ดชันีความสุขของบุคลากร 4.5 พฒันาการส่ือสารองคก์รใหท้ัว่ถึงและสามารถ

สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของมหาวทิยาลยั 

5. ความมั่นคงทางการเงิน 

วตัถุประสงค์ 

สร้างความมัน่คงดา้นฐานะทางการเงิน ดว้ยการ

หารายได ้การบริหารสินทรัพย ์และการบริหาร

ตน้ทุน 

 

ตัวช้ีวดัหลกั 

TSU12 การเพิ่มข้ึนของรายไดท้ั้งค่าธรรมเนียม

การศึกษาและรายไดอ่ื้น 

TSU13 ความสามารถในการทาํเงินเหลือจ่าย 

 

5.1 บริหารจดัการสินทรัพยใ์หเ้กิดมูลค่าเพิ่ม 

5.2 บริหารจดัการตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

5.3 ส่งเสริมใหมี้หลกัสูตรต่อเน่ืองและการบริการ

วชิาการเชิงพาณิชย ์

5.4 จดัการเพื่อใหไ้ดจ้าํนวนนิสิตหรือผูรั้บบริการ

ตามแผน 
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SWOT Analysis 

 ผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2557-2560 พบวา่ คณะ

นิติศาสตร์มีพฒันาการในหลายๆดา้น ทั้งการจดัการเรียนการสอน การวจิยั การบริการวชิาการ และการ

พฒันาองคก์ร แต่สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัท่ีเปล่ียนแปลงไปทาํใหค้ณะนิติศาสตร์

ตอ้งทบทวนการวเิคราะห์ SWOT ของคณะนิติศาสตร์ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อใหส้ามารถ

วางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ใหถู้กตอ้งเหมาะสม และพฒันาสอดคลอ้งกบัความ

เปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

 SWOT Analysis ของคณะนิติศาสตร์ แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

ด้านผลติบัณฑิต 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 ท่ีตั้งของคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณทั้งวทิยาเขตสงขลา และพทัลุง เอ้ือต่อการเป็น

ศูนยก์ลางในการสร้างเครือข่ายทางวชิาการทั้งในมิติระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และระดบั

นานาชาติ โดยเฉพาะ อาเซียนตอนใต ้ ซ่ึงสามารถเป็นฐานในการท่ีจะสร้างบณัฑิต การวจิยั 

การบริการวชิาการรองรับในสังคมพื้นท่ี และสังคมอาเซียนเน่ืองจากอยูใ่นจงัหวดัท่ีมีการ

คมนาคมสะดวก เป็นศูนยร์วมของหน่วยงานดา้นการยติุธรรมทั้งระดบัจงัหวดัและระดบั

ภูมิภาค 

S2 กระบวนการจดัการเรียนการสอนหลายวชิาเนน้ใหนิ้สิตฝึกปฏิบติัการโดยใชพ้ื้นท่ีชุมชนเป็น

ฐานในการเรียนรู้ บณัฑิตมีความโดดเด่นผสมผสานทางดา้นวชิาการและทกัษะเชิงปฏิบติัการ  

ทาํใหเ้กิดความรู้ มีความตระหนกัในการเป็นส่วนหน่ึงของการรับใชส้ังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง 

S3 การผลิตบณัฑิตไดรั้บความร่วมมือดา้นต่างๆจากหลากหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ ศาลยติุธรรม 

สาํนกังานอยัการ มหาวทิยาลยัในพื้นท่ี หน่วยงานปกครองและทอ้งถ่ิน รวมทั้งภาคเอกชนใน

การร่วมกนัจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันานิสิตใหส้าํเร็จเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ ไดรั้บการ

ยอมรับในระดบัประเทศ  บณัฑิตสาํเร็จการศึกษาและออกไปรับใชส้ังคมในภาพกวา้ง การ

ร่วมมือกบัองคก์รต่างๆพฒันาหลกัสูตรและจดัอบรมพฒันาบุคลากรใหก้บัหน่วยงานต่างๆ 

และมีการแลกเปล่ียนนิสิตกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศเรียนร่วมกนั เป็นตน้ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
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W1   กระบวนการในการบริหารจดัการหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อการผลิต

บณัฑิตคุณภาพยงัไม่มีจุดเด่น ยงัไม่ทนัสมยัท่ีกา้วนาํการเปล่ียนแปลงในยคุการแข่งขนักบั

สถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และหลกัสูตรยงัไม่สามารถดึงดูดผูเ้รียน 

W2  นิสิตบางส่วนขาดความตระหนกัและกระตือรือร้นในการใชท้กัษะสากล ทาํใหเ้กิดการปิดกั้น

โลกทศัน์ ชีวทศัน์ และการเขา้ถึงองคค์วามรู้ในภาพกวา้งมีขอ้จาํกดั ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันา

ความเป็นเลิศดา้นวชิาการและการปรับตวัสู่การเปล่ียนแปลงอยา่งเท่าทนัในยคุการแข่งขนัและ

การปรับตวัเท่าทนัการเปล่ียนแปลง 

W3  ขาดการผสมผสานค่านิยมร่วมของการผลิตบณัฑิตของมหาวทิยาลยั ระหวา่งสองวทิยาเขต  จึง

ส่งผลต่อการกาํหนดเป้าหมาย อตัลกัษณ์ และมาตรฐานการผลิตบณัฑิต ท่ีมีความแตกต่าง 

หลากหลาย ขาดความผกูพนัเป็นหน่ึงเดียว 

W4 คณะและสาขาวชิา ยงัไม่เปิดตวัเองสู่สังคมนานาชาติ ไม่มีหลกัสูตรนานาชาติ แมจ้ะมิ  

ขอ้ตกลงความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ แต่ยงัมีกิจกรรมความร่วมมือกนั 

นอ้ยมาก อาจารย ์บุคลากรและนิสิตยงัขาดสมรรถนะดา้นภาษา ทาํใหไ้ม่ 

สามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอนในระดบันานาชาติได ้

W5 ขาดคณาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญ และไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลท่ีจะสามารถดึงดูดผูเ้รียน

ในระดบัพื้นท่ี ระดบัประเทศและนานาชาติ เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขนัทาง   

การศึกษา อาจารยมี์คุ ณวฒิุปริญญาเอก ตาํแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ  

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติน้อย 

W6 สถานท่ีในการจดัการเรียนการสอนไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

ดา้นนิติศาสตร์ เช่น การจดัหอ้งเรียนดา้นกฎหมาย ขนาดหอ้งเรียนท่ีเหมาะสมกบัจาํนวน 

ผูเ้รียน รวมทั้งมหาวทิยาลยัยงัขาดส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นและเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวติ

ท่ีดีของนิสิต เช่น สถานท่ีออกกาํลงักายทั้งในร่มและกลางแจง้ ศูนยอ์าหาร สถานพยาบาล  

พื้นฐาน และอาคารกิจกรรมนิสิต ซ่ึงไม่เอ้ือต่อการเป็นองคก์รแห่งความสุข 

W7 มีอตัราส่วนอาจารยต่์อนิสิตไม่สมดุล 

W8 อตัราการคงอยูข่องนิสิตตํ่า มีการลาออกกลางคนัจาํนวนมาก 

W9 นิสิตขาดทกัษะเชิงปฏิบติั 

W10 กลุ่มเรียนขนาดใหญ่มีจาํนวนนิสิตต่อกลุ่มจาํนวนมาก 
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โอกาส (Opportunities) 

O1 บณัฑิตของมหาวิทยาลยันบัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงการบูรณาการพฒันาทาง

การศึกษา การบริการวิชาการ การวิจยั ร่วมกบัประเทศในโลกมุสลิม 

O2 ประชาชนในภาคใตมี้ความนิยมและสนใจทางดา้นนิติศาสตร์  

O3 นโยบายการจดัการศึกษาของประเทศสนบัสนุนในเร่ืองการปฏิรูปการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ/

นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยยดึ Area Based ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา และ

สร้างคุณค่าแก่ชุมชนทาํใหม้หาวิทยาลยัสามารถขยายช่องทางและโอกาสทางการศึกษา เพื่อสนอง

ต่อนโยบายของรัฐ และทาํใหม้หาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัของปวงชน ( Mass University)และ

เนน้การผลิตบณัฑิตวิชาชีพมากยิง่ข้ึน 

O4 จากปัญหาวิกฤตการณ์ชายแดนภาคใต ้ทาํใหรั้ฐบาลเห็นความสาํคญัและสนบัสนุนงบประมาณ

และสร้างความร่วมมือในการสร้างหลกัสูตรการผลิตบณัฑิต การบูรณาการการวิจยั และการ

บริการวิชาการ ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เพื่อการแกไ้ขปัญหา และการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต ้

เช่น หลกัสูตรประกาศนียบตัร เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต ้การใหทุ้นสนบัสนุนการศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก สาํหรับนิสิตและบุคลากร ทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ 

O5 การเปิดประชาคมอาเซียนทาํใหมี้ตวัเลือกของนิสิตท่ีจะเขา้มาสู่กระบวนการจดัการศึกษาเปิดกวา้ง

มากข้ึนทั้งดา้นการผลิตบณัฑิตในหลกัสูตรปริญญา และการศึกษาต่อเน่ือง 

O6 ความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาการการจดัการศึกษา และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถ

นาํมาใชเ้พื่อการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และการจดัการส่ือสารในภาพ

กวา้งทั้งในและต่างประเทศ 

O7 มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัการศึกษาในระดบันานาชาติ เป็นโอกาสในการ

พฒันาการเรียนการสอน และคณาจารยข์องคณะ 

 

ภัยคุกคาม (Threats) 

T1 สถานการณ์ความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่งผลใหเ้กิดภาพลกัษณ์ความไม่ปลอดภยัใน

การมาศึกษาต่อในพื้นท่ีจากกลุ่มเป้าหมายนิสิตในพื้นท่ีอ่ืนๆ ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ และ

ส่งผลใหนิ้สิตไม่มีความหลากหลาย ไม่ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้เชิงพหุวฒันธรรม ( Multi - cultural 

Learning) 

T2 มีการแข่งขนัทางการศึกษาจากมหาวิทยาลยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาํใหเ้กิดธุรกิจทาง

การศึกษา และค่านิยมเขา้ศึกษาต่อในสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงมากกว่า ส่งผลใหมี้ผูเ้ขา้ศึกษาจาํนวน

นอ้ย รวมถึงคุณภาพผูเ้ขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัทกัษิณลดตํ่าลง ทาํใหก้ารจดัการเรียนการสอน ยาก

ข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการการเรียนการสอนออนไลน์ 
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ด้านวจัิย 

จุดแข็ง (Strengths) 

S4 มีแหล่งงบประมาณเพียงพอสาํหรับสนบัสนุนงานวจิยั สามารถผลกัดนัใหเ้กิดนกัวจิยัรุ่นใหม่ท่ี

สร้างผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ สามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาสังคมภาคใต ้และมีผลงานการ

วจิยั นวตักรรม  งานสร้างสรรคเ์พื่อการพฒันาในพื้นท่ีท่ีไดรั้บการยอมรับในประเทศ และ

นานาชาติ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W11 ขาดนกัวจิยัคุณภาพระดบัชาติ นานาชาติ ขาดการบริหารสมรรถนะนกัวจิยัอยา่งเป็นระบบ  

 ไม่มีผลงานโดดเด่นในการช้ีนาํการพฒันาในพื้นท่ี ประเทศ และระดบัประชาคมอาเซียน  

ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของการสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมเพื่อการพฒันาสังคม  

W9 การเช่ือมโยงองคค์วามรู้จากการวจิยัเพื่อบูรณาการร่วมกบัการเรียนการสอนและการบริการ

วชิาการยงัมีนอ้ยไม่มีการนาํองคค์วามรู้จากการทาํวจิยัไปพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคแ์ละการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

W10 การเผยแพร่ผลงานวจิยัในระดบัชาติและนานาชาติยงัมีนอ้ยภาพลกัษณ์ดา้นการวจิยัไม่มีความ

โดดเด่น และขาดความชดัเจนดา้นบทบาททางวชิาการต่อสังคม 

โอกาส (Opportunities) 

O8 มีแหล่งภูมิปัญญาและวฒันธรรมท่ีหลากหลายสามารถพฒันางานการวจิยั นวตักรรมจาก

พื้นฐานทางภูมิสังคม ภูมิปัญญาและวฒันธรรมท่ีสามารถต่อยอดการเรียนรู้ทางดา้นภูมิปัญญา

และวฒันธรรมภาคใตเ้พื่อการตอบสนองความตอ้งการ และช้ีนาํการพฒันาในพื้นท่ีภาคใต ้

ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

O9 มีเครือข่ายการวจิยัในรูปแบบองคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ทั้งภายใน และต่างประเทศท่ี  

สามารถพฒันางานวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาและ

วฒันธรรม ตอบสนองความตอ้งการและช้ีนาํการพฒันาในพื้นท่ีภาคใต ้ประเทศ และ

ประชาคมอาเซียน 

O10     นโยบายและมาตรฐานระดบัอุดมศึกษากาํหนดใหส้ถาบนัการศึกษามีการจดัการเรียนการสอน

ท่ีบูรณาการกบัการวจิยัและการบริการวชิาการซ่ึงสามารถนาํมากาํหนดเป็นฐานการวาง

แผนการดาํเนินงานในภาคปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบันโยบายของชาติ 

O11 การเปิดเสรีอาเซียนทาํใหมี้ความสะดวกและความคล่องตวัในการสร้างเครือข่ายดา้นการวจิยั        

บูรณาการการวจิยัร่วมกบัการเรียนการสอน และการบริการวชิาการ สู่การแกปั้ญหาและ 

พฒันา สังคมภาคใต ้
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O12 รัฐบาล หน่วยงานในส่วนกลาง สนบัสนุนงบประมาณจาํนวนมากในการวจิยัเพื่อแกปั้ญหา

ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตส้ามารถผลิตผลงานวจิยัท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการและการช้ีนาํการพฒันาในพื้นท่ีภาคใต ้

O13 มหาวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัในกาํกบัฯ สามารถกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ   

ท่ีสนบัสนุนงานวจิยัอยา่งเหมาะสมกบัทิศทางการพฒันาการวจิยัเพื่อตอบสนองความ 

ตอ้งการและช้ีนาํการพฒันาในพื้นท่ีภาคใต ้ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

 

ภัยคุกคาม (Threats) 

T3 ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทาํใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัในการทาํ 

วจิยัส่งผลใหจ้าํนวนงานวจิยัท่ีตอบสนองความตอ้งการและช้ีนาํการพฒันาในพื้นท่ีภาคใต ้ 

ประเทศมีนอ้ย  

T4 นโยบายทางการเมือง มีการเปล่ียนแปลงทางการพฒันาในพื้นท่ีบ่อยคร้ัง ทาํใหทิ้ศทางและการ

สนบัสนุนงบประมาณ วจิยั การพฒันาในสังคม ชุมชนในพื้นท่ีไม่แน่นอน ส่งผลใหง้านการ

บริการวชิาการ การพฒันาบุคลากรในพื้นท่ีเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาสังคมภาคใตไ้ม่ย ัง่ยนื 

 

ด้านบริการวชิาการ 

จุดแข็ง (Strengths) 

S5 สภามหาวทิยาลยักาํหนดเป็นนโยบายหลกัของมหาวทิยาลยัโดยคณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัให้

ความสาํคญัในการขบัเคล่ือนทางยทุธศาสตร์อยา่งจริงจงัและมอบหมายใหค้ณะนิติศาสตร์

จดับริการวชิาการแก่สังคมและชุมชนโดยเฉพาะคลีนิกกฏหมายและการใหค้วามช่วยเหลือดา้น

กฎหมายแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

S6 มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ และองคค์วามรู้ท่ีโดดเด่นในระดบัภาคใตท่ี้สามารถพฒันาเป็นองคก์รท่ี

ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม ในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นกฎหมายแก่ประชาชนในระดบัพื้นท่ี 

และระดบัภูมิภาค ประเทศและอาเซียน 

S7 มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ท่ีสามารถจดับริการทางวชิาการใหก้บัชุมชนในพื้นท่ี  

จงัหวดัภาคใต ้และไดรั้บการยอมรับจากสังคมในพื้นท่ี 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W11 ขาดนโยบาย เป้าหมาย จุดยนืท่ีชดัเจนในการเสริมสร้างรายไดจ้ากการบริการวชิาการ ขาด

ระบบการจดัการรายไดจ้ากการบริการวชิาการจากส่วนงาน หรือคณาจารย ์รูปแบบ กลไกใน
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การบริการวชิาการท่ีมียงัไม่สามารถแข่งขนัไดก้บัตลาดภายนอกท่ีรุกเขา้มาทั้งจากมิติ

ภายในประเทศ และนานาชาติ  ขาดการส่ือสารภาพลกัษณ์ และการบริหารการตลาดเชิง

วชิาการ ยงัมีลกัษณะการตั้งรับ ยงัเขา้ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถสร้างความไดเ้ปรียบและ

โอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการวชิาการจากคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

W12 ขาดระบบการบริหารการบริการวชิาการ ท่ีมีคุณค่า มูลค่าท่ีสามารถสร้างแรงดึงดูดใจในการ

บริการวชิาการท่ีสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงต่อชุมชน จนเป็นท่ียอมรับจากชุมชน 

W13 ทศันคติการบริการวชิาการมุ่งสนองตอบต่อตวับ่งช้ีของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษายงั 

ไม่สามารถช้ีนาํการพฒันาใหก้บัชุมชนได ้

 

โอกาส (Opportunities) 

O14 มีพนัธมิตรและเครือข่ายในทอ้งถ่ินใตท่ี้มีองคค์วามรู้ ท่ีเขม้แขง็มีส่วนร่วมในการบริการ

วชิาการของมหาวทิยาลยั (โครงการพระราชดาํริฯ+ศอบต.+ตชด.+อบต.+เทศบาล) ซ่ึงสามารถ  

บูรณาการความร่วมมือในการสร้างสรรคว์ชิาการใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน

ทอ้งถ่ินและประเทศได ้

O15  การเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและการพฒันาในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง IMTGT ทาํใหมี้ความ 

จาํเป็นในการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการแข่งขนั  และการเปิดประตูสู่

อาเซียนAEC และไปสู่ประชาคมโลกซ่ึงเป็นโอกาสของมหาวทิยาลยัในการร่วมมือกบัสถาน

ประกอบการเพื่อการผลิตและพฒันาบุคลากร 

O16 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ( IT) ทาํใหก้ารบริการวชิาการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

เขา้ถึงผูรั้บบริการไดดี้ยิง่ข้ึน ส่งเสริมใหม้หาวทิยาลยัสามารถจดับริการวชิาการไดอ้ยา่ง

กวา้งขวาง รองรับความตอ้งการทั้งระดบัภูมิภาค ประเทศ และในระดบันานาชาติ 

O17 นโยบายการกระจายอาํนาจ และการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทมากข้ึนในการจดั  

 การศึกษาทาํใหมี้ความจาํเป็นในการพฒันาบุคลากรทางดา้นการศึกษามารองรับความตอ้งการ

ในพื้นท่ี 

ภัยคุกคาม (Threats) 

T5 คู่แข่งในระดบัสถาบนัการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีใหบ้ริการวชิาการมีจาํนวน

มากข้ึน ซ่ึงทาํใหม้หาวทิยาลยัจะตอ้งปรับกลยทุธ์ในการจดับริการวชิาการใหมี้คุณค่าและ

มูลค่าเพิ่มสอดรับกบัความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 

T6 สภาวะความไม่มัน่คงปลอดภยัของสามจงัหวดัชายแดนใต ้กระทบต่อการเลือกตดัสินใจใช้

บริการวชิาการของกลุ่มเป้าหมาย จึงตอ้งเลือกกาํหนดระยะเวลาสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการ

ใหบ้ริการวชิาการท่ีสามารถเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ   
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ด้านทาํนุบํารุงศาสนาศิลปะ วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) 

S8 คณะมีการบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นกฎหมายกบัการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมร่วมกบั

สาขาวชิาอ่ืนในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะอยา่งต่อเน่ือง                  

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) 

O18    องคค์วามรู้ทางดา้นศิลปะภูมิปัญญาและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินภาคใต ้

สามารถบูรณาการในการบริการวชิาการ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินภาคใต ้ประเทศไทยและอาเซียน 

ภัยคุกคาม (Threats) 

T7 ทศันคติทางสังคมในการจรรโลงไวซ่ึ้งศิลปะ วฒันะธรรม ประเพณี อยา่งซึมซบัในวถีิ 

เปล่ียนแปลงไป ทั้งจากความเปล่ียนแปลงทางสังคม ส่ิงเร้าภายนอก   การบุกรุกทาํลาย

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรับผดิชอบต่อ

สังคมท่ีไม่จริงจงัต่อเน่ือง และกระแสวฒันธรรมต่างชาติมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติของ

คนในชาติ 

 

ด้านการบริหารจัดการ 

จุดแข็ง (Strengths) 

S9 คณะนิติศาสตร์เป็นองคก์รระดบัส่วนงานขนาดเล็ก ทาํใหก้ารบริหารจดัการมีความคล่องตวั  

S10 วทิยาเขตสงขลา มีพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีทางธุรกิจท่ีสามารถใชป้ระโยชน์เพื่อการหารายไดจ้าก  

 ทรัพยสิ์น   ส่วนวทิยาเขตพทัลุง มีพื้นท่ีท่ีสามารถใชป้ระโยชน์จากการพฒันาทางการเกษตร

หรือการบริการอ่ืน ๆ ทางวชิาการ     ซ่ึงมีส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหม้หาวทิยาลยัมีความมัน่คง

ทางการเงินการคลงั อีกทั้งมหาวทิยาลยัยงัมีรายไดจ้ากการสร้างความร่วมมือกบัองคก์รภาครัฐ

ขนาดใหญ่ เช่น สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงกลาโหม 

และกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีการเปิดหลกัสูตรจาํนวน 4 หลกัสูตร ทั้ง

ระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้การ

พฒันาบุคลากรภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพ และสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัมหาวทิยาลยั 

S11  คณะกรรมการประจาํคณะนิติศาสตร์และท่ีปรึกษาคณะนิติศาสตร์ ประกอบดว้ยผูท่ี้มีความรู้ 

ความสามารถ และมีประสบการณ์ดา้นกฏหมาย การศึกษา และผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นการ 

บริหารสถาบนัอุดมศึกษา และหน่วยงานกฎหมายภาครัฐ รวมทั้งมีผูท้รงคุณวฒิุในพื้นท่ี ซ่ึง 

จะช่วยในการกาํหนดนโยบายหรือทิศทางการพฒันาคณะนิติศาสตร์ 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 

W14 ขาดวฒันธรรมและค่านิยมร่วมท่ีเขม้แขง็ ขาดสมรรถนะหลกั   ขาดนกับริหารองคก์รมืออาชีพ 

ระบบและกลไกในการส่ือสารภายใน และการส่ือสารองคก์รสู่สาธารณะยงัไม่มีประสิทธิภาพ   

W15  ระบบสารสนเทศดา้นการเรียนการสอน การวจิยั การบริการวชิาการ และระบบ MIS ซ่ึงมีส่วน

สาํคญัท่ีทาํใหอ้งคก์รไม่ทนัสมยั และไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลง วฒันธรรมการทาํงาน ของ

บุคลากร ส่งผลต่อการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ   

โอกาส (Opportunities) 

O19 นโยบายภาครัฐดา้นการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อการพฒันาบุคลากรในการศึกษา การวจิยั 

และการบริการวชิาการ ในเขตพฒันาพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั้งในดา้นการฝึกอบรมเพื่อ

การพฒันาตนเอง ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ทุนการวจิยั ซ่ึงจะเอ้ือต่อการเสริมสร้าง

ความเช่ียวชาญเฉพาะของบุคลากรในการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อการรับใชส้ังคม  

O20 มหาวทิยาลยัอยูใ่นพื้นท่ีศูนยก์ลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางราง ทางนํ้า ทาง

อากาศ เช่ือมโยงประเทศไทยกบักลุ่มประเทศอาเซียนตอนใต ้และการเป็นพื้นท่ีท่ีมีจุดเช่ือมโยง

จากฝ่ังอ่าวไทย อนัดามนั และอาเซียนตอนใต ้ทาํใหส้ามารถจดับริการทางวชิาการ ท่ีสร้าง

รายไดแ้ก่มหาวทิยาลยั 

O21 การเป็นพื้นท่ีติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียนใตแ้ละการเช่ือมต่อไปยงัโลกมุสลิม เป็น

โอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริการวชิาการ การวจิยั ระหวา่งกนั ซ่ึงจะเป็นโอกาสใน

การยกระดบัการเป็นมหาวทิยาลยัในระดบันานาชาติ 

O22 นโยบายการจดัการศึกษาของประเทศใหค้วามสาํคญัต่อการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน มี

การประเมิน มีตวับ่งช้ี ในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และมีแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการ

บริหารจดัการตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ ซ่ึงมหาวทิยาลยัสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันาการบริหารจดัการของมหาวทิยาลยั 

O23 ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศและโซเซ่ียลมีเดีย  ช่วยใหก้ารส่ือสารองคก์รทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

O24 มหาวทิยาลยัทกัษิณเป็นมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ มีระบบบริหารจดัการท่ีเป็นอิสระ 

คล่องตวัภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสภามหาวทิยาลยั ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถบริหารจดัการทาง

การเงินเพื่อผลกัดนันโยบายดา้นต่างๆไดส้ะดวกมากข้ึน 

 

ภัยคุกคาม (Threats) 

  T8 สัดส่วนของประชากรในวยัเรียนของประเทศลดลง ทาํใหก้ารรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผน 

ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องมหาวทิยาลยัในการจดัการศึกษา เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี
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พิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่งผลกระทบต่อจาํนวนและความหลากหลายของการรับนิสิต 

รวมทั้งการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

   T9 มีสถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมาเปิดในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัมหาวทิยาลยัทาํใหเ้กิด

การแข่งขนัสูง ส่งผลต่อการสรรหาและการรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพของมหาวทิยาลยั 

รวมทั้งส่งผลใหก้ารรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผนส่งผลกระทบต่อรายไดข้องมหาวทิยาลยัในการ

จดัการศึกษา  

T10 มหาวทิยาลยัขาดความสามารถในการแข่งขนักบัมหาวทิยาลยัในกลุ่มเดียวกนั ปัจจุบนั อยู ่  

ในอนัดบัทา้ยๆ และไม่ติด 1 ใน 500 ของอาเซียน ส่งผลใหม้หาวทิยาลยัขาดการยอมรับใน

ระดบันานาชาติ 

 

ทั้งน้ีสามารถนาํผลการประเมินศกัยภาพและสภาพแวดลอ้มภายนอกมากาํหนดทิศทางการ

พฒันาโดยการใช ้TOW’S Matrix ไดด้งัน้ี 

1. ทศิทางเชิงรุก (การประสานจุดแข็งกบัโอกาส) มีดังนี ้

1)  ผลิตบณัฑิตคุณภาพ มีทกัษะสากล สมบูรณ์ในอตัลกัษณ์ รองรับความตอ้งการของสังคม  

ผูใ้ชบ้ณัฑิตทัว่ไป เฉพาะกลุ่มพื้นท่ีในชุมชนภาคใต ้และอาเซียนตอนใตแ้ละการสร้างความเป็นเลิศในการ

ผลิตบณัฑิตทางกฏหมาย รองรับความตอ้งการในพื้นท่ี และการเปิดประชาคมอาเซียนผา่นกลไกความ

ร่วมมือกบัเครือข่ายในพื้นท่ี ประเทศ และระหวา่งประเทศ 

2)  สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่มีความเป็นสากลและเป็นพหุวฒันธรรม รองรับการจดัการ

จดัการเรียนการสอนกฏหมายในพื้นท่ีภาคใต ้ประเทศ  และเช่ือมโยงสู่ประชาคมอาเซียนตอนใต ้

3) พฒันาหลกัสูตร สร้างมาตรฐานการจดัการศึกษาท่ีใชชุ้มชนเป็นฐานในการผลิตบณัฑิตเพื่อ

รับใชส้ังคม กา้วทนัโลก และใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาหลกัสูตรเพื่อรองรับความตอ้งการในพื้นท่ี 

4) ต่อยอดการพฒันาองคค์วามรู้การศึกษาต่อเน่ือง สู่นวตักรรมเชิงสร้างสรรคเ์พื่อสร้างคุณค่า  

มูลค่า และขบัเคล่ือนการพฒันาการแข่งขนัขององคก์รรัฐ เอกชน และประเทศในระดบันานาชาติ 

5) ผลิตองคค์วามรู้ นวตักรรม ผลงานวชิาการคุณภาพรองรับความตอ้งการของสังคม และช้ีนาํ

การพฒันาในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง สังคมในภาพกวา้ง และอาเซียน และต่อยอดองคค์วามรู้เพื่อสร้างคุณค่า 

มูลค่า และขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชน และการแข่งขนัของประเทศในระดบันานาชาติ 

6) พฒันาระบบงานการบริการวชิาการดา้นกฎหมายและการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายท่ี

มีความคล่องตวั มีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ีพึ่งดา้นกฎหมายของประชาชนในพื้นท่ีภาคใต ้

7) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปัญญา และสันติสุขท่ีย ัง่ยนื ดว้ยการบูรณาการความรู้ทาง

กฎหมายกบัศิลปะและวฒันธรรมเชิงรุก สู่ชุมชนร่วมสร้างชุมชนฐานความรู้ท่ีเขม้แขง็พร้อมรับอาเซียนโดย

การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 
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8) พฒันาคณะใหมี้ความเป็นเลิศในการผลิตบณัฑิตและพฒันากาํลงัคนดา้นกฎหมายในพื้นท่ี

ภาคใต ้ผา่นหลกัสูตรการศึกษาปกติ และหลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ืองต่างๆ 

9) เสริมสร้างศกัยภาพการพึ่งพาตนเองได ้ดว้ยการจดัการทรัพยากร การจดัการเรียนการสอน

การบริการวชิาการ    พร้อมการพฒันาใหมี้ความพร้อมในทุกดา้นเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลยัสมบูรณ์แบบ

ในระดบัสากล 

 

2. ทศิทางเชิงป้องกนั(การใช้จุดแข็งลดปัจจัยคุกคามจากภายนอก) มีดังนี้ 

 1) พฒันาบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญกฎหมายดา้นต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนในระบบ

ปกติและศึกษาต่อเน่ือง รวมทั้งการใชบ้ริการวชิาการแกบุคคลภายนอกและงานวจิยัจากหน่วยงานต่างๆ  

 2) พฒันาระบบการบริการวชิาการ รองรับความตอ้งการในพื้นท่ี  (S8 , S10 , T8) 

 3)สร้างองคค์วามรู้และพฒันากาํลงัคนคุณภาพดา้นกฎหมายรองรับการพฒันาในพื้นท่ี 

และการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมสากล   

 

3. ทศิทางเชิงแก้ไข(การใช้โอกาสภายนอกมาแก้ไขจุดอ่อนจากภายใน) มีดังนี้ 

 1) พฒันาระบบการบริหารขีดความสามารถและความเช่ียวชาญของคณาจารย ์เพื่อพฒันาองคก์รสู่

ระดบัสากล   

 2)   สร้างระบบบริการของการศึกษาต่อเน่ือง รองรับความตอ้งการท่ีหลากหลาย  

 3) สร้างสรรคผ์ลผลิตทางองคค์วามรู้ นวตักรรมหลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ือง รองรับความตอ้งการ

ของสังคม และช้ีนาํการพฒันาสู่อาเซียน  

 4) สร้างระบบการบริหารการวจิยัใหมี้มาตรฐาน สร้างนกัวจิยัเช่ียวชาญ เติมขีดความสามารถ

ทางการวจิยัแก่คณาจารย ์บุคลากร นิสิต ท่ีรับผดิชอบต่อชุมชน 

 5) นาํวชิาการความรู้ดา้นกฏหมายสร้างสรรคส์ังคมแห่งปัญญาและสันติสุขสู่ชุมชน เพื่อร่วมสร้าง

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวติท่ีดีและมัน่คง  

 6)  พฒันาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ องคก์รแห่งปัญญา และองคก์รท่ีมีวฒันธรรมการสอนกฏหมาย

เพื่อพฒันาสังคมใหเ้ขม้แขง็ มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความทนัสมยั พร้อมเปิดสู่สังคม

โลก  

4.ทศิทางเชิงรับ(การใช้จุดแข็งลดปัจจัยคุกคามจากภายนอก) มีดังนี้ 

 1)   ไม่มี  

 

 



 
44 แผนกลยทุธ์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ.2560-2564 

นิสิต 

 ปีการศึกษา 25 60 คณะนิติศาสตร์ มีนิสิตรวมทั้งส้ิน 1,609  คน เรียนท่ีวทิยาเขตสงขลา 1 ,307  คน 

เรียนท่ีวทิยาเขตพทัลุง  302  คน จาํแนกเป็นระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ 1,382  คน ภาคสมทบ 227  คน 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 จาํนวนนิสิตในสังกดัคณะนิติศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2560 

หลกัสูตร/สาขาวชิา สงขลา พทัลุง 

หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิานิติศาสตร์ (ภาคปกติ 4 ปี) 

- นิสิตชั้นปีท่ี 5 (รหสั 56) 

- นิสิตชั้นปีท่ี 4 (รหสั 57) 

- นิสิตชั้นปีท่ี 3 (รหสั 58) 

- นิสิตชั้นปีท่ี 2 (รหสั 59) 

- นิสิตชั้นปีท่ี 1 (รหสั 60) 

 

1080 

31 

127 

244 

260 

418 

 

302 

7 

49 

60 

94 

92 

หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ 4 ปี) 

- นิสิตชั้นปีท่ี 5 (รหสั 56) 

- นิสิตชั้นปีท่ี 4 (รหสั 57) 

- นิสิตชั้นปีท่ี 3 (รหสั 58) 

- นิสิตชั้นปีท่ี 2 (รหสั 59) 

- นิสิตชั้นปีท่ี 1 (รหสั 60) 

 

227 

28 

22 

41 

44 

92 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวมวทิยาเขต 1,307 302 

รวมทั้งส้ิน 1,609 

 

หมายเหตุ  :ข้อมูล ณ วันที ่7 กันยายน  2560 งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา 
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ส่วนที ่ 3 

แผนกลยุทธ์การพฒันาคณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัทักษณิ  

พ.ศ. 2560-2564 

 

ปรัชญา  

  “ นิติเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม  นาํยติุธรรมสู่สังคม ” 

 

วสัิยทศัน์ 

  “เป็นคณะชั้นนาํระดบัชาติในปี 2568 มุ่งรับใชส้ังคม”  

 ค่านิยมหลกั( Core Values) 

1. คารวะ(Respect) 

2. ปัญญา(Wisdom) 

3. สามคัคี(Unity) 

4. มุ่งผลลพัธ์ท่ีดี(Outcome Oriented) 

5. มีความคุม้ค่า(Worthiness) 

6. นาํพาสังคม(Social Responsibility) 

  

 พนัธกจิ 

1. ผลิตบณัฑิตท่ีทกัษะเชิงปฏิบติั เพื่อสร้างความยติุธรรมแก่ชุมชน 

2. สร้างสรรคผ์ลงานวจิยั อนัจะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาเพื่อการพฒันาสังคม 

3. เป็นศูนยก์ลางในการบริการวชิาการดา้นกฎหมาย เช่ือมโยงเครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างความ

เขม้แขง็ดา้นกฎหมายแก่สังคม 

 

สมรรถนะหลกั 

   มีความเช่ียวชาญในการผลิตบณัฑิต เพื่อรับใชส้ังคม 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 
 

คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
 
 

วันท่ีรายงาน 28 กันยายน 2560 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวม 
 

ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวนตัวบงช้ี 
คะแนนคา
เปาหมาย 

ผลประเมิน
ตนเอง 

ผลประเมิน
กรรมการ 

คะแนน คะแนน 

สวนท่ี 1 องคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ 15 3.13 3.33 2.87 

คะแนนเฉล่ียสวนท่ี 1 15 3.13 3.33 2.87 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี 
คะแนนคา
เปาหมาย 

ผลประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลประเมิน
กรรมการ 

Strengths 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

คะแนน คะแนน 
โครงรางองคกร       
P.1 ลักษณะขององคกร       
P.2 สภาวการณขององคกร       
สวนท่ี 1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 
C.1 การรับและสําเร็จการศึกษาของ
นิสิตนักศึกษา 

3 3 บรรลุ 3   1. การวิเคราะหประเมินระบบดูแล
คุณภาพผูเรียนและการสําเร็จ
การศึกษาของผูเรียนอยางเปน
รูปธรรมมีทิศทาง 
2. ระบบการเตรียมความพรอมนิสิต 
เพ่ือสงผลตออัตราการสําเร็จ
การศึกษา และอัตราการคงอยูของ
นิสิตในทุกหลักสูตร ท้ังนี้โดยคณะ
ควรมีการกําหนดคุณสมบัติของ
ผูเรียนท่ีชัดเจน และทําการสํารวจวา
ผูเรียนท่ีรับเขามานั้นมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับท่ีตั้งไวหรือไมเพียงใด 
เพ่ือนํามาประกอบการวางแผนการ
เตรียมความพรอมนิสิตตอไป 

C.2 การไดงานทําของบัณฑิต หรือ
การใชประโยชนในการประกอบ
อาชีพ 

3 3 บรรลุ 3   1. กระบวนการนําขอมูลการไดงาน
ทําของบัณฑิตมาใชประโยชนใน
หลักสูตร 



4 
 

ตัวบงช้ี 
คะแนนคา
เปาหมาย 

ผลประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลประเมิน
กรรมการ 

Strengths 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

คะแนน คะแนน 
2. ทบทวนแบบสอบถามภาวการณมี
งานใหสอดคลองกับวิชาชีพ 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 3 3 บรรลุ 3 มีอัตลักษณนําความรูสูชุมชน การวัดคุณภาพบัณฑิตท่ีสอดคลอง
กับอัตลักษณใหชัดเจน และนําผล
การประเมินบัณฑิตมาใช
ประกอบการออกแบบหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหได
บัณฑิตท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ 
และ ELOs 

C.4 ผลงานของผูเรียน 3 3 บรรลุ 2   1. คณะควรพิจารณาเรื่องการทํา
ผลงานวิจัยรวมกันระหวางนิสิตและ
อาจารย 
2. ระบบการทบทวนและพัฒนา
คุณภาพผลงานของผูเรียน 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย 3 4 บรรลุ 3   1. วิเคราะหความตองการและ
วางแผนพัฒนาคณาจารยท่ี
สอดคลองกับ VMCC  
2. ระบบการจัดการความรู 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการจัดการ
เรียนการสอนและการทําวิจัย 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

3 3 บรรลุ 3   1. การวิเคราะหคุณภาพและ
มาตรฐาน ผลงานทางวิชาการ กับทิศ
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ตัวบงช้ี 
คะแนนคา
เปาหมาย 

ผลประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลประเมิน
กรรมการ 

Strengths 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

คะแนน คะแนน 
ทางการพัฒนาใน OP (เกณฑการรับ
ใชสังคม) 
2. มาตรการกระตุนใหอาจารย
ทํางานวิจัยและทําใหงานวิจัย
กระจายเปนภาระงานของอาจารย
ท่ัวท้ังองคกร 
3. พัฒนาระบบกลไกพ่ีเลี้ยงนักวิจัย
รับใชสังคมหนาใหม 

C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 3 3 บรรลุ 3   1. การบริหารหลักสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของท้ังวิทยาเขตใหมี
มาตรฐานหลักสูตรเดียวกัน 
2. ระบบการสื่อสารและการคัดเลือก
แหลงฝกงานท่ีมีคุณภาพ 

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี
ของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

3 4 บรรลุ 3   1. ระบบการประเมินผูบริหาร ท่ี
สะทอนใหเห็นกระบวนการ PDCA 
ของระบบการนําองคกร  

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ีของกรรมการประจําคณะ/
สภามหาวิทยาลัย 

4 4 บรรลุ 3   1. การถายทอดนโยบายลงสูการ
ปฏิบัติและการสื่อสารองคกรผาน
คณะกรรมการประจําคณะ 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ีของผูบริหารคณะ/สถาบัน 

3 4 บรรลุ 3   1. การวิเคราะหประเมินผลลัทธ 
ผลกระทบ 
2. ระบบการกํากับติดตามการ
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ตัวบงช้ี 
คะแนนคา
เปาหมาย 

ผลประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลประเมิน
กรรมการ 

Strengths 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

คะแนน คะแนน 
ดําเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรท่ีนําไปสูผลลัพธอยาง
เปนรูปธรรม 
 3. ระบบการนําองคกร 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของ
ผูบริหารคณะ/สถาบัน 

3 4 บรรลุ 3   วิเคราะหประเมินระบบบริหาร
จัดการในทุกระดับและนําผลมา
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา 3 3 บรรลุ 3 1. งบการพัฒนาศักยภาพ
ดานภาษาอังกฤษ 
2.  การสนับสนุนใหบุคลากร
ทุกระดับพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
3. บุคลากรตระหนักและ
รวมกันแกปญหาองคกร เชน 
อัตราการคงอยูของนิสิต 

1. การมีสวนรวมประเมินแผนและ
ความตองการพัฒนาของบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
2. ระบบการพัฒนาบุคลากรท่ี
ดําเนินการตามวงจร PDCA 
3.  ระบบการพัฒนาผูนํา 

C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนได
สวนเสีย 

3 2 ไมบรรลุ 2 

  

1. ระบบขอมูลปอนกลับท่ีครอบคลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม/ผูสงมอบ 
2. การนําผลการประเมินดังกลาว
ท้ังหมดมาใชประโยชนเพ่ือใชในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ
ใหบริการทางวิชาการ การวิจัย 

C.12 การบริการวิชาการแกสังคม 4 5 บรรลุ 4 1. มีแนวทางท่ีชัดเจนในการ การวิเคราะห ประเมินระบบการ
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ตัวบงช้ี 
คะแนนคา
เปาหมาย 

ผลประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลประเมิน
กรรมการ 

Strengths 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

คะแนน คะแนน 
ของคณะและสถาบัน ใหบริการวิชาการ ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยการมี

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุมใหเชื่อมโยงกับอัตลักษณท่ีระบุ
ใน OP “รับใชสังคม” 

C.13 การสงเสริมสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3 3 บรรลุ 3   ทบทวนระบบการวัด วิเคราะห KPI 
ท่ีสําคัญ 

S.1 ผลงานวิจัยหรือสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชน (TSU07) 

3 3 บรรลุ 2   1. การเพ่ิมจํานวนงานวิจัยและ
ผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชนใหครอบคลุมองคความรู
ทางนิติศาสตร 
2. การสรางระบบกลไกสนับสนุน
งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 
3. การวิเคราะหการนํางานวิจัยไปใช
ประโยชน เทียบกับคูเทียบ (ขอมูล
ขาดไปตั้งแตป 2557) 
4. การพัฒนาวารสารทางดาน
กฎหมายเพ่ือรองรับการตีพิมพ
งานวิจัยและผลงานวิชาการของ
อาจารยและนิสิต 

S.2 รอยละของรายไดอ่ืนของ
มหาวิทยาลัย (TSU14) 

4 4 บรรลุ 3   1. วิเคราะหผลลัพธของรายไดท่ีเพ่ิม
ข้ึนกับการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะดานการเรียนการสอน วิจัย 



8 
 

ตัวบงช้ี 
คะแนนคา
เปาหมาย 

ผลประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลประเมิน
กรรมการ 

Strengths 
จุดแข็ง 

Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

คะแนน คะแนน 
บริการวิชาการ และการพัฒนา
บุคลากร 
2. พบขอมูลเพียง 2 ป ยอนหลัง 
3. แผนการจัดหารายได 

 

ผลการประเมินภาพรวม 
จุดแข็ง / Strengths 
1. มีอัตลักษณนําความรูสูชุมชน  
2. การสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
3. บุคลากรตระหนักและรวมกันแกปญหาองคกร เชน อัตราการคงอยูของนิสิต  
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได / Areas for Improvement 
1. พัฒนาจํานวนผลงานของผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน และกําหนดเปาหมายคูเทียบใหชัดเจน  
2. เพ่ิมจํานวนหนังสือและทรัพยากรการเรียนดานอ่ืน ๆ ในหองสมุด 
3. การถายทอดนโยบายลงสูการปฏิบัติและการสื่อสารองคกรผานคณะกรรมการประจําคณะ  
4. ระบบขอมูลปอนกลับท่ีครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  
5. การสรางระบบกลไกสนับสนุนงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 

 

ขอเสนอแนะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  
1. การนําขอมูลมาเขียนในเชิงวิเคราะหและนํามาใชประโยชนในการพัฒนา 
2. ทบทวนการเขียนใหเห็นกระบวนการและการประเมินผลลัพธของระบบ 



 
 

ส่วนที ่ 3 

แผนกลยุทธ์การพฒันาคณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัทักษณิ  

พ.ศ. 2560-2564 

 

ปรัชญา  

  “ นิติเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม  นาํยติุธรรมสู่สังคม ” 

 

วสัิยทศัน์ 

  “เป็นคณะชั้นนาํระดบัชาติดา้นการผลิตบณัฑิตโดยใชชุ้มชนเป็นฐานในปี 2568” 

 ตัวช้ีวดั   1.การรับนิสิตอยูใ่น 1 ใน 7 ของประเทศ 

   2.จาํนวนการมีงานทาํของบณัฑิตไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (ไม่นบัรวมผูท่ี้  

    ศึกษาต่อ) 

   3.ผลงานนิสิตท่ีมุ่งรับใชส้ังคมท่ีไดรั้บรางวลัหรือเผยแพร่ผลงานใน  

    ระดบัชาติ 

 ค่านิยมหลกั( Core Values) 

1. คารวะ(Respect) 

2. ปัญญา(Wisdom) 

3. สามคัคี(Unity) 

4. มุ่งผลลพัธ์ท่ีดี(Outcome Oriented) 

5. มีความคุม้ค่า(Worthiness) 

6. นาํพาสังคม(Social Responsibility) 

  

 พนัธกจิ 

1. ผลิตบณัฑิตท่ีทกัษะเชิงปฏิบติั เพื่อสร้างความยติุธรรมแก่ชุมชน 

2.สร้างสรรคผ์ลงานวจิยั อนัจะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาเพื่อการพฒันาสังคม 

3. เป็นศูนยก์ลางในการบริการวชิาการดา้นกฎหมาย เช่ือมโยงเครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างความ

เขม้แขง็ดา้นกฎหมายแก่สังคม 
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1. ความเปนเลิศ
ดานการผลิต
บัณฑิตท่ีใชชุมชน
เปนแหลงเรียนรู 
1.1 พัฒนาหลักสูตรท่ี
มีมาตรฐานตามระบบ
คุณภาพระดับ
นานาชาติและ
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม  

 

ผลิตบัณฑิตท่ีมอัีต
ลักษณท่ี
ตอบสนองความ
ตองการของสังคม 
ดวยกระบวนการ
เรียนรูจาก
ประสบการณตรง
ในชุมชน 
 

 
 
 
 
1.พัฒาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ใหสอดคลองกับ มคอ.1 
2.ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือ
เขาสูสังคมผูประกอบการ 
3. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 

7.1ก-1 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
7.1ก-2ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต(TSU01)  
 
7.1ก-8 รอยละของหลักสูตรท่ีมีรายวิชาเรียนรูในชุมชน 
 
7.1ข-5 รอยละของหลักสูตรท่ีมีความรวมมือทาง
วิชาการกับตางประเทศ 

7.2ก-3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป
สุดทายตอการบริหารจัดการหลักสูตร 
7.4ก-6 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ AUN QA 

7.4ก-7 รอยละหลักสูตรท่ีผานการกํากับมาตรฐาน 

รอยละ 50 
 

คาเฉลี่ย 4.10 
 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 
 

คาเฉลี่ย 
3.90 
2.80 

รอยละ 100 
(1 หลักสูตร) 

55 
 

4.20 
 

100 
 

100 
 

3.90 
 

2.85 
100 

60 
 

4.30 
 

100 
 

100 
 

3.95 
 

2.90 
100 

70 
 

4.40 
 

100 
 

100 
 

4.00 
 

3.00 
100 

1.2 ปฏิรูปการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนการเรียนรู
เชิงบูรณาการจาก
แหลงเรียนรูหรือ
ประสบการณตรงใน
ชุมชนโดยการมีสวน
รวมของหนวยงาน
ตางๆ 

 1.สงเสริมใหนิสิตมีประสบการณ
และการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
จริงในพ้ืนท่ี 
2.จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือทํา
หนาท่ีประสานความรวมมือ
ระหวางองคกรในภาครัฐ 
3.พัฒนาความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก
(วิชาชีพ)(วิชาการ) ในดานการ
ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะเชิงปฏิบัต ิ

7.1ก-7 รอยละของนิสิตท่ีเรียนรูในชุมชน 
7.1ก-12รอยละของชุมชนเปาหมายเดิมท่ีมีขอเสนอให
จัดโครงการบริการวิชาการ 
7.2ก(ฉ-4) จํานวนชุมชนท่ีขอรับบริการจากศูนยยุติธรรม
ชุมชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
7.5-8 จํานวนสังคมและชุมชนใหมท่ีไดรับการบริการ
วิชาการ (คณะลงนาม คณะละ 1 สังคม/ชุมชน) 

รอยละ 25 
รอยละ 10 

 
1 ชุมชน 

 
1 ชุมชน 

 
 
 

50 
15 
 
1 
 
1 
 

75 
20 
 
2 
 
1 

100 
30 
 
2 
 
1 
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1.3พัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนรูท่ี
สอดคลองและ
เหมาะสมกับยุคสังคม
ดิจิทัล 

 1.สงเสริมใหมีการทบทวนบทเรียน
ผานสื่อสังคมออนไลน 
2.สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช
เพ่ือกระตุนการเรียนรู 
 

7.1ก(ฉ-2) รอยละของรายวิชาในหลักสูตรท่ีจัดใหมีการ
ทบทวนบทเรียนผานระบบสารสนเทศ 
 

รอยละ 10 20 30 40 

1.4พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูเพ่ือ
มุงใหผูเรียนเกิดทักษะ
เชิงปฏิบัติทาง
กฎหมายและ
สมรรถนะสากลของ
อาจารย 

 1.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให
เกิดทักษะแกผูเรียน 
2.สงเสริมบุคลากรสายวิชาการให
เรียนรูประสบการณในการใช
กฎหมายเชิงบูรณาการกับศาสตร
อ่ืน โดยผลักดันเขาสูหนวยงาน
วิชาชีพ/สถานประกอบการ 
 

7.1ก(ฉ-1) รอยละของรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการ

สอน โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติทางดาน

กฎหมาย 

7.2ก-4 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการสอนของ
อาจารย 
7.3ก-1 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 
  - จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
7.3ก-2 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

- จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 10 
 
 
 

คาเฉลี่ย 4.40 
 

รอยละ 8.33 
 

2 คน 
 

รอยละ 12.5 
 

3คน 

15 
 
 
 

4.50 
 

12 
 
3 
 

16 
 
4 

20 
 
 
 

4.60 
 

16 
 
4 
 

20 
 
5 

25 
 
 
 

4.70 
 

20 
 
5 
 

25 
 
6 

1.5พัฒนานิสิตตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัยและมี
ทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 

 1.สงเสริมใหมีกิจกรรมท่ีพัฒนา
นิสิตใหมีอัตลักษณท่ีตอบสนอง
ความตองการของสังคม และมี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 
 

7.1ก-3 รอยละผลงานวิชาการและงานสรางสรรคของ
นิสิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการเผยแพร 
7.1ก-3.1 ระดับชาต ิ
 
7.1ก-3.2 ระดับนานาชาต ิ
 
7.1ข-4 รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบผาน

รอยละ 0.62 
 

รอยละ 0.62 
 
0 
 
 

1 
 
1 
 
0 
 
 

2 
 
2 
 
1 
 
 

3 
 
3 
 
2 
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สมรรถนะทักษะสากล 
1) ดานภาษาอังกฤษ 
2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
รอยละ 8 
รอยละ 78 

 
15 
80 

 
20 
85 

 
25 
90 

1.6.จัดการเรียนการ
สอนโดยมุงเนนการบูร
ณาการองคความรู
และพัฒนาระบบใน
การฝกทักษะนิสิต 

 1.สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะบูรณาการกับการ
วิจัยและการบริการวิชาการ 
2.สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการ
สอนรวมกับศาสตรอ่ืนๆ 
-หลักสูตรมีรายวิชาท่ีมีการบูรณา
การศาสตรทางกฎหมายกับศาสตร
อ่ืนๆเพ่ิมเติม 

7.1ก-6 รอยละผลงานวิชาการและงานสรางสรรคของ
นิสิตท่ีไดรับรางวัล(KPIs,C.2) 
(1)ระดับปริญญาตร ี
 
7.1ก(ฉ-3) รอยละของจํานวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการ/
กิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการเปนผูประกอบการของนัก
กฎหมาย 

รอยละ 20 
 

รอยละ 20 
 

รอยละ 25 
 
 

25 
 

25 
 

50 

30 
 

30 
 

75 

35 
 

35 
 

100 

1.7เพ่ิมอัตราการ
สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 1.เสริมสรางทักษะท่ีจําเปนในการ
เรียนกฎหมาย 
2.สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการ
สอนโดยคํานึงถึงศักยภาพของ
ผูเรียน 
-กิจกรรมกําหนดกลุมผูเรียนให
สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน 

7.1ข-1 รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรท่ีีสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7.1ข-3 อัตราการคงอยูของนิสิตระดับปริญญาตร(ีไม
รวมนิสิตช้ันปท่ี 1) 
 
7.2ก-7 อัตราการลาออกของนิสิตระดับปริญญาตร ี
 
 

รอยละ 35 
 

รอยละ 65 
 
 

รอยละ 3 
 
 

40 
 

70 
 
 
3 

50 
 

80 
 
 
2 

60 
 

90 
 
 
1 
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2. ความเขมแข็ง
ดานการวิจัยท่ี
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 
2.1.พัฒนาสู
มหาวิทยาลัยท่ีมุงเนน
การวิจัยและนวัตกรรม 
 

ผลิตผลงานวิจัย
และงาน
สรางสรรคท่ีมี
คุณภาพสามารถ
นําไปใชประโยชน
ในเชิงวิชาการเชิง
สังคมหรือเชิง
พาณิชย 
 

1.สงเสริมการผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรคท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนเชิงสังคม 
2.สงเสริมการผลิตงานวิจัยท่ีบูรณา
การกับการเรียนการสอน 
3.สงเสริมการผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรคท่ีบูรณาการกับ
หนวยงานอ่ืน 

7.1ก-13 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอ
คณาจารยและนักวิจัย 
  - จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
 
 

60,000/คน 
 
1,320,000 
 

 

65,0
00 

70,0
00 

80,0
00 

2.2.พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยใหสามารถ
สรางผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคใน
ระดับนานาชาต ิ
ตอบสนองยุทธศาสตร
ดนการวิจัยของ
ประเทศ 

 

 1.สรางระบบการพัฒนาขอเสนอ
งานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 
2.สงเสริมใหบุคลากรผลิต
ผลงานวิจัยท่ีตอบสนองความ
ตองการของชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
3.สงเสริมใหบุคลากรจัดทํา
ขอเสนองานวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
4.พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
หลากหลายในเรื่องของเครื่องมือ
วิจัยเพ่ือใหมีความสามารถผลิต
ผลงานวิชาการท่ีตอบสนองความ
ตองการของชุมชน 

7.3ก-5 รอยละอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีไดรับทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรคจากแหลงทุนภายนอก 

รอยละ 8 20 30 50 
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2.3.สรางระบบ
สนับสนุนการวิจัยรับ
ใชสังคม และการวิจัย
สูเชิงพานิชย 

 

 1.พัฒนาเครือขายในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพ่ือใชผลิตผล
งานวิจัยผานศูนยยุติธรรมชุมชน 
2.สงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุน
ใหมใหไดทําวิจัยอยางตอเน่ือง 
3.สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย
และผลิตผลงานตีพิมพในระดับ
นานาชาติ 
 

7.1ก-9 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยประจําท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ 
นานาชาติ(TSU02) 
(1) ระดับชาต ิ
 
(2) ระดับนานาชาติ 
 
 
  

 
 
 

รอยละ 75 
(18ผลงาน) 

รอยละ 16.67 
(4 ผลงาน) 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

80 
 

20 
 
 
 
 
1 
- 

 
 
 

90 
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100 
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1 

2.4.พัฒนาศูนยวิจัย
เฉพาะทางท่ี
ตอบสนองความ
ตองการของสังคมและ
ยุทธศาสตรชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 

1.สงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุน
ใหม ใหนําโจทกจากชุมชน/ สังคม
เปนเปาหมายของการทํางานวิจัย
เพ่ือประโยชนตรงตอผูใช
ผลงานวิจัย 
2.พัฒนาทักษะการวิจัยแกนิสิต
กลุมเปาหมาย 
3.สงเสริมการผลิตงานวิจัยท่ีให
นิสิตมีสวนรวม 

7.1ก-11 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยประจําท่ีนําไปใชประโยชนในเชิงสังคมหรือเชิง
พาณิชย (TSU03) 
 (1) การใชประโยชนเชิงสังคม 
    - จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

รอยละ 16.67 
 
 
 

4 ผลงาน 
 
 

20 
 
 
 
5 

30 
 
 
 
7 

50 
 
 
 

11 
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ความทาทาย โอกาส
เชิง 

กลยุทธความ
ไดเปรียบ 

วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการ 

การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย(ปกศ.) 

61 62 63 64 

3.การบริหาร
จัดการเพ่ือ
ดําเนินงานท่ีเปน
เลิศ 

 
3.1.พัฒนาการบริหาร
จัดการและระบบ
คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยและ
ระดับสวนงาน ตาม
เกณฑคุณภาพระดับ
สากล 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมี
ธรรมมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ี
เปนเลิศ(EdPEx) 
2.พัฒนาระบบการรับฟงเสียง
ลูกคาเพ่ือตอบสนองการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ
นิติศาสตร 

7.2ก-1ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการ
ของมหาวิทยาลัย 
7.2ก-2 รอยละความไมพึงพอใจของนิสิตตอการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัย 
7.4ก-1 ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนําองคกร0 
7.4ก-2 ผลการประเมินผูนําระดับสูงจําแนกตามประเด็น
แบบสอบถาม HAPPINOMETER 

7.4ก-3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช. (TSU05) 
7.4ก-4 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของ
สภามหาวิทยาลัย0 
7.4ข-1 รอยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมายตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา0(ปงบประมาณ) 
7.4ข-2 รอยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําป0(ปงบประมาณ) 
7.1ค-6 รอยละของเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับตางประเทศท่ีมีการดําเนินงาน 

คาเฉลี่ย 3.65 
 

รอยละ 0.45 
 

ระดับ 3 
คาเฉลี่ย3.65 

 
80 คะแนน 

 
ระดับ 4.40 

 
รอยละ 81 

 
รอยละ 81 

 
รอยละ 50 

3.70 
 

0.40 
 

3.50 
4.00 

 
85 
 

4.50 
 

85 
 

85 
 

75 

3.75 
 

0.30 
 

4.00 
4.25 

 
90 
 

4.60 
 

90 
 

90 
 

100 

3.80 
 

0.20 
 

4.50 
4.50 

 
95 
 

4.70 
 

95 
 

95 
 

100 
 

3.2. พัฒนาระบบ
บริหารและทรัพยากร
มนุษยท่ีมี
ประสิทธิภาพ สู
มหาวิทยาลัยแหง
ความสุข และมี
วัฒนธรรมองคกรท่ี
เขมแข็ง 

 1.สงเสริมใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพมี
วัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็งและ
เสริมสรางองคกรแหงความสุข 
2.สงเสริมใหบุคลากรเขาสู
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
 

7.3ก-4 รอยละของอาจารยท่ีไดรับรางวัล 
 
7.3ก-7 อัตราการคงอยูของบุคลากร 
 
7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดาน
บรรยากาศการทํางาน0 
7.3ก-8 ระดับความผูกพันของบุคลากร0 
 

รอยละ 4.71 
 

รอยละ 98 
 

คาเฉลี่ย 3.35 
 

คาเฉลี่ย 3.90 
 

9 
 

100 
 

3.5 
 

4.00 
 

13 
 

100 
 

3.75 
 

4.25 
 

18 
 

100 
 

4.00 
 

4.50 
 

https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MTE=&idm=NjQ2&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MTI=&idm=NjQ4&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MTI=&idm=NjQ4&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MzE=&idm=NjU0&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MzE=&idm=NjU0&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MzQ=&idm=NjU1&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MzQ=&idm=NjU1&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE0OTA=&idm=NjQx&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE0OTA=&idm=NjQx&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE0OTE=&idm=NjQy&eid=NTA=
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ความทาทาย โอกาส
เชิง 

กลยุทธความ
ไดเปรียบ 

วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการ 

การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย(ปกศ.) 

61 62 63 64 

7.3ก-9 คาเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัย 0 
7.3ก-10 รอยละของผูบริหารระดับสวนงาน/หนวยงาน
ท่ีไดรับการพัฒนา 
 
7.3ก-11 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตาม
ความจําเปนของสวนงาน/หนวยงานอยางนอยปละ 1 
ครั้ง 
 

รอยละ 68 
 

รอยละ 100 
 
 

รอยละ 100 
 

70 
 

100 
 
 

100 

75 
 

100 
 
 

100 
 

80 
 

100 
 
 

100 

3.3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 1.พัฒนาระบบสารสนเทศคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ี
ครอบคลุมพันธกิจดานการจัดการ
เรียนการสอน 
2.พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
ตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ 

-มีจํานวนระบบสารสนเทศดานการจัดการเรียนการสอน
หรือพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองความตองการ
ของผูบริหาร 

1 2 3 4 

3.4.พัฒนาการสื่อสาร
องคกรใหท่ัวถึงและ
สามารถสราง
ภาพลักษณท่ีดีของ
คณะและมหาวิทยาลัย 

 1.พัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหเขาถึง
ประชาชนท่ัวไป/ชุมชนเปาหมาย 
2.พัฒนารูปแบบการสื่อสารภายใน
องคกร 

     

3.5.สงเสริมความ
รับผิดชอบตอสังคม 

 1.สงเสริมความรับผิดชอบตอ
สังคมโดยการสรางความศรัทธา
และพัฒนาชุมชนเปาหมายอยาง
ตอเน่ือง 

     

https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE0OTI=&idm=NjQz&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE0OTI=&idm=NjQz&eid=NTA=
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ความทาทาย โอกาส
เชิง 

กลยุทธ ความ
ไดเปรียบ 

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการ 

การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย(ปกศ.) 

60 61 62 63 

4.ความม่ันคง
ทางการเงิน 
4.1. การพัฒนาพ้ืนท่ี
เชิงพานิชย 

 

สรางความมั่นคง
ดานฐานะทาง
การเงิน ดวยการ
เพ่ิมรายไดและ
การบริหารการเงิน
ใหมีประสิทธิภาพ 

 
 
1.การจัดการทรัพยากรท่ีมีใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

7.5-4 อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได(ปการศึกษา) 37,119,880 5% 5% 5% 

4.2. พัฒนาระบบ
บริหารการเงินและ
การจัดการตนทุนใหมี
ประสิทธิภาพ 

 1.วางแผนการใชจายงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพ 
 
 

     

4.3. สงเสริมใหมี
หลักสูตรตอเน่ืองและ
การบริการวิชาการ
เพ่ือการหารายได 

 

 1.จัดทําหลักสูตรการศึกษา
ตอเน่ืองท่ีสอดคลองกับหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต 
2.จัดหารายไดโดยผานการบริการ
วิชาการ 

7.5-5จํานวนเงินจากการบริการวิชาการท่ีไดรับจาก
แหลงภายนอก 
 
7.2ก-5 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการวิชาการ 

1,678,467 

 

คาเฉลี่ย 4.71 

2
ลาน 

 
4.80 

2.5 
ลาน 

 
4.90 

3 
ลาน 

 
5.00 

 
4.4.พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธเพ่ือให
เขาถึงลูกคาและ
ผูรับบริการ 

 1.ประชาสัมพันธการรับนิสิตเชิง
รุกเพ่ือใหไดนิสิตหรือผูรับบริการ
ตามแผน 
2.พัฒนาระบบสารสนเทศการ
สมัคร/ลงทะเบียนของผูรับบริการ
หลักสูตรฝกอบรม ศึกษาตอเน่ือง 

7.5-6รอยละการรับนิสิตใหมตามแผนการรับนิสิต 
 

รอยละ 91 
 
 

92 93 95 

 



 


