คํานํา
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2560-2564 จัดทําขึ้นโดย
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่ วมของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมกันทบทวนและ ให้
ข้อเสนอแนะการจัดทํา แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2560-2564
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่มุ่งผลิตบัณฑิต (ผูเ้ รี ยน) ให้มีความรับผิดชอบ
รอบรู ้ สู ้งาน มีประสบการณ์เชิง ทักษะเทิดค่าศิลปะและวัฒนธรรม และจุดเน้นของ มหาวิทยาลัย ที่
มุ่งเน้นผลิตครู หรื อผูน้ าํ ของสังคมที่สามารถถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม มีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการและเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม ตลอดจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579 ) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 2
(พ.ศ.2560-2574 )หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชี พ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
กระทรวงศึกษาธิ การ โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 25602579 และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา 2559 และร่ วมกันวิเคราะห์
ศักยภาพองค์กร อันจะนําไปสู่ การปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรเพื่อผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ที่
สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็ นที่พ่ ึงแก่สังคมได้ อันจะเป็ นรากฐานในการ
ผลักดันและสร้างความเข้มแข็งของคนในชาติที่จะคอยปกป้ องและผดุงความยุติธรรมให้ประชาชน
ในประเทศมีความสงบสุ ข และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
คณะนิติศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ และบุคลากรศิษย์เก่า นิสิต
และผูใ้ ช้บณั ฑิตของคณะนิติศาสตร์ ทุกท่านสําหรับข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2560-2564 ให้สาํ เร็ จลุล่วง เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หาร
คณะนิติศาสตร์ ต่อไป

(รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค)
คณบดีคณะนิติศาสตร์

สารบัญ
คํานํา
หน้ า
ส่ วนที่ 1

ข้อมูลเบื้องต้นของคณะนิติศาสตร์ 1
โครงสร้างการบริ หารงานคณะนิติศาสตร์

6

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

8

ส่ วนที่ 2
ส่ วนที่ 3

แผนกลยุทธ์การพัฒนา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ความเป็ นมา
ในสังคมปั จจุบนั กฎหมายมีความจําเป็ นที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ
ราชการ การดําเนินธุ รกิจทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนชีวติ ประจําวันของทุกคน ประกอบกับการรวบรวม
ข้อมูลการศึกษาในหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต ในสถาบันการศึกษาภาครัฐส่ วนกลาง
(กรุ งเทพมหานคร) พบว่านิสิต นักศึกษา ส่ วนใหญ่มีภูมิลาํ เนาในจังหวัดทางภาคใต้ คิดเป็ น
อัตราส่ วนที่ค่อนข้างสู ง จึงทําให้เห็นว่า กฎหมายเป็ นที่นิยมของคนภาคใต้ ทั้งนี้ นับตั้งแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีผลบังคับใช้และ ผลจากการปฏิรูประบบ
ราชการในกระบวนการยุติธรรม ทําให้มีการจัดตั้งหน่วยงานราชการ และองค์กรอิสระด้านกฎหมาย
เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรทางด้านกฎหมายสู งขึ้นตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น ศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผูต้ รวจการแผ่นดินรัฐสภา กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น รวมถึงบุคลากรสายอาจารย์ทางด้านกฎหมาย ซึ่ งสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหลายสถาบันได้เล็งเห็นความสําคัญและริ เริ่ มจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ข้ ึน ประกอบกับ
อัตราค่าตอบแทนทางวิชาชีพที่ค่อนข้างสู ง เช่น ผูพ้ ิพากษา ตุลาการ อัยการ พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ จึงเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้บุคลากรในภาครัฐและเอกชนสนใจและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยน
สายงานไปสู่ วชิ าชีพดังกล่าว และเมื่อพิจารณาแหล่งที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา แล้ว
ยังพบว่า เป็ นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการในกระบวนการยุติธรรมหลายแห่ง อันได้แก่ ศาลจังหวัด
สงขลา ศาลปกครองสงขลา สํานักงานอัยการจังหวัดสงขลา เป็ นต้น อีกทั้ง ยังเป็ นที่ต้ งั ของสํานักงาน
อธิ บดีผพู ้ ิพากษาภาค 9 สํานักงานอธิ บดีอยั การเขต 9 สํานักงานตํารวจภูธรภาค 9 ซึ่งนับว่าเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ที่สามารถส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนในภาคปฏิบตั ิให้แก่นิสิต โดยการศึกษาดู
งานและฝึ กงานในหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นได้อีกด้วย
ดังนั้น มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่ งมีหน้าที่ให้การ
บริ การด้านการศึกษาและบริ การด้านสังคม ได้ตระหนักถึงภารกิจนี้ ร
ศ. ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ตาม
คําสั่งที่ 772/2547 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2547 ดังรายชื่อต่อไปนี้
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ
2. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล)
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์ กรรมการ
4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ตันพิทยคุปต์)
5. นายอภิชาติ เทพหนู กรรมการ
6. นายสัตยา อรุ ณธารี กรรมการ
7. ศาสตราจารย์พิชยั ศักดิ์ หรยางกูร กรรมการ
8. นายศรุ ต จุ๋ยมณี กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่จดั ทําหลักสู ตรและจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยได้
จัดทําหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสู ตร 4 ปี ) สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ซึ่ งดําเนินการรับสมัครและเปิ ดสอน ในภาคเรี ยนต้น ปี การศึกษา
2548 และจัดทําหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสู ตร 3 ปี ) สําหรับผูท้ ี่สาํ เร็ จ
ปริ ญญาตรี ทุกสาขา และมีความประสงค์จะศึกษา
ในหลักสู ตรนิติศาสตร์เป็ นปริ ญญาตรี ใบที่
สอง ปี 2547 คณะนิติศาสตร์ ก็เปิ ดการเรี ยน การสอนเป็ นปี แรกใน ภาคเรี ยนปลายโดยจัดการเรี ยนการ
สอนในวันศุกร์ เวลา 17.00น. - 20.00 น. และวันเสาร์ –อาทิตย์ เวลา 08.00 น.–17.00 น.
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้จดั ตั้งคณะนิติศาสตร์ เป็ นหน่วยงานภายในเมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2547 ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 5/2547 คณะนิติศาสตร์ จึงถือว่าวันที่
25 กันยายนของทุกปี เป็ นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
เป็ นผูร้ ักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
ปี 2553 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 มีมติให้
คณะนิติศาสตร์ เปิ ดรับนิสิตหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่พนางตุง เพื่อ
แก้ปัญหาในพื้นที่พนางตุง และในปี การศึกษา 2554 ได้ยา้ ยมาจัดการเรี ยนการสอน ณ พื้นที่ป่าพะยอม
ปี 2556 มหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้คณะนิติศาสตร์ เปิ ดการเรี ยนการสอนภาคสมทบ
(จันทร์ – ศุกร์ ) เวลา 17.00 – 20.30 น. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาเป็ นปี แรก
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หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอน
ปั จจุบนั คณะนิติศาสตร์ เปิ ดสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
โดยจําแนกเป็ น
- ภาคปกติ(แผนการเรี ยน 4 ปี )สําหรับผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
โดยผ่านการสอบคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่ งเรี ยนในเวลาราชการ
- ภาคสมทบ (แผนการเรี ยน 4 ปี )เน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูท้ ี่สาํ เร็ จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ ภาคสมทบ
(แผนการเรี ยน 3 ปี ) สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ทุกสาขาที่ประสงค์จะเรี ยนนอกเวลาราชการ

บุคลากร

ปี การศึกษา 255 9 คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรประจํารวมทั้งสิ้ น
37 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย 2 6 คน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
11 คน จําแนกเป็ นสายวิชาการ
24 คน
สายสนับสนุน 13 คน สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก 3 คน ระดับปริ ญญาโท 27 คน ปริ ญญาตรี
7 คน คิดเป็ นสัดส่ วนตามวุฒิการศึกษา ปริ ญญาเอก : ปริ ญญาโท : ปริ ญญาตรี เท่ากับ 3 : 27 : 7
(ดังตารางที่ 1) และคิดสัดส่ วนบุคลากรสายสนับสนุนต่อบุคลากรสายวิชาการเท่ากับ 1 : 1.84
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากร

หน่วยนับ

: คน
ประเภทบุคลากร

รวม

สายวิชาการ(A)

สายสนับสนุน (B)

(A) + (B)

24

13

37

หมายเหตุ ข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
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ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
หน่วยนับ : คน
สายวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ศ. รศ.

ผศ.

สายสนับสนุน
วุฒิการศึกษา

อ. รวม เอก

โทและ

โท

ตรีและ

น.บ.ท.
-

1

1

22

24

3

8

วุฒิการศึกษา
รวม โท

ตรี

รวม

7

13

น.บ.ท.
13

-

24

6

หมายเหตุ : ข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

ตารางที่ 3 จํานวนอัตรากําลังจําแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ประเภทบุคลากร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย

20

6

26

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชัว่ คราว)

4

7

11

รวม

24

13

37

หมายเหตุ :ข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พยากรบุคคล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
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โครงสร้ างองค์ กร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีสาํ นักงานคณะนิติศาสตร์ เป็ นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่
สนับสนุนและประสานการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยมีคณบดี
รองคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี และหัวหน้าสํานักงานคณะ ทําหน้าที่บริ หารงานภายในคณะ ภายใต้การกํากับของ
คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ และการประเมินจากคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะนิติศาสตร์ ตลอดจนมีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมเป็ นที่ปรึ กษาคณะ

คณะนิตศิ าสตร์

คณะกรรมการประจําคณะฯ

ทีป่ รึกษาคณบดี
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ

หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

สํานักงานคณะนิตศิ าสตร์

รายชื่ อผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ชุ ดปัจจุบัน
รายชื่ อผู้บริหารคณะนิติศาสตร์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดี
อาจารย์ศุภวีรย์
เกลี้ยงจันทร์ รองคณบดี
อาจารย์กฤษฎา
อภินวถาวรกุล รองคณบดี
อาจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา
ผูช้ ่วยคณบดี
อาจารย์เจษฎา ทองขาว
ผูช้ ่วยคณบดี
อาจารย์ปพนธี ร์ ธี ระพันธ์
ผูช้ ่วยคณบดี
อาจารย์หทัยกาญจน์ กําเหนิดเพชร ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์
นางชาโลมา กองสวัสดิ์ หัวหน้าสํานักงานคณะนิติศาสตร์
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6

โครงสร้ างการบริหารคณะนิตศิ าสตร์
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

ทีป่ รึกษาคณบดี

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ
รองคณบดี

ประธานสาขาวิชา

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และ
ประกันคุณภาพ

รองคณบดี

หัวหน้ าสํานักงานคณะ

กลุ่มงานการเงิน
และพัสดุ

ผู้ช่วยคณบดี

กลุ่มงานบริการการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

กลุ่มงานบริการวิชาการ
และวิจยั

ผู้ช่วยคณบดี

กลุ่มงานพัฒนานิสิต

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ พ.ศ.2560-2564

ส่ วนที่ 2
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินศักยภาพขององค์กรเป็ นขั้นตอนสําคัญ เพื่อให้
การจัดทํา แนวคิดการบริ หารคณะนิติศาสตร์ ระยะ 4 ปี

(พ.ศ.2560-2564 ) เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้

แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กบั แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ ชาติ
20 ปี ของประเทศไทยกําลังอยูร่ ะหว่างการการเสนอร่ างกรอบยุทธศาสตร์ ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรร
จัดทํายุทธศาสตร์ ชาติ ซึ่ งขณะนี้อยูร่ ะหว่างการดําเนินการปรับปรุ งร่ างกรอบยุทธศาสตร์ ชาติตามมิติที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดทําร่ างยุทธศาสตร์ ชาติ โดยร่ างกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ
สรุ ปย่อได้ ดังนี้

20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
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วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยัง่ ยืนเป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้ วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรื อเป็ นคติพจน์ประจําชาติวา่ “มัน่ คงมัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ” ทั้งนี้วสิ ัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอนั ได้แก่การมีเอกราชอธิ ปไตยและบูรณภาพแห่งเขต
อํานาจรัฐการดํารงอยูอ่ ย่างมัน่ คงยัง่ ยืนของสถาบันหลักของชาติการดํารงอยูอ่ ย่างมัน่ คงของชาติและ
ปราศจากจากภัยคุกคามทุกรู ปแบบการอยูร่ ่ วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็ นปึ กแผ่นมีความมัน่ คงทางสังคม
ท่ามกลางพหุ สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ความเจริ ญเติบโตของชาติความเป็ น
ธรรมและความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนความยัง่ ยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมัน่ คงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมัน่ คงในประชาคม
อาเซี ยนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่เป็ นภาระของโลก และสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอ้ ยกว่า
ยุทธศาสตร์ ชาติ
ในการที่จะบรรลุวสิ ัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ อนาคตที่พึงประสงค์น้ นั
จําเป็ นจะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนา
ของทุกภาคส่ วนให้ขบั เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจําเป็ นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ ชาติในระยะ
ยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่ การปฏิบตั ิในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและ
สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่ วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่ วนในสังคมทั้ง
ประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์
แห่งชาติ และบรรลุวสิ ัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัน่ คงมัง่ คัง่ ยัง่ ยืนเป็ นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรื อคติพจน์ประจําชาติ “มัน่ คงมัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ” เพื่อให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยูใ่ นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุ ขอยูด่ ีกินดีสังคมมี
ความมัน่ คงเสมอภาคและเป็ นธรรมซึ่ งยุทธศาสตร์ ชาติที่จะใช้เป็ นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อ
จากนี้ไปจะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ ดา้ นความมัน่ คง (2) ยุทธศาสตร์ ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ ดา้ นการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
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ชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและ (6) ยุทธศาสตร์ ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
ภาครัฐโดยมีสาระสําคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง มีเป้ าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้ องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมัน่ ในกลุ่มประเทศอาเซี ยนและประชาคม
โลกที่มีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ตอ้ งให้ความสําคัญอาทิ
(1)

การเสริ มสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ

ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริ หารประเทศและพัฒนาความมัน่ คงทางการเมืองขจัด
คอร์ รัปชัน่ สร้างความเชื่อมัน่ ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมัน่ คงภายในและความสงบเรี ยบร้อยภายในตลอดจนการ
บริ หารจัดการความมัน่ คงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่ วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กบั ประเทศมหาอํานาจเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความมัน่ คงรู ปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริ มสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้ องกันประเทศการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อยภายในประเทศสร้างความร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรี ยมพร้อมแห่งชาติและระบบบริ หารจัดการภัยพิบตั ิ
รักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมาก
ขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่ การเป็ นประเทศพัฒนาแล้วซึ่ งจําเป็ นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริ การการสร้าง
ความมัน่ คงและปลอดภัยด้านอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็ นผูป้ ระกอบการรวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปั จจัยเชิงยุทธศาสตร์ ทุกด้านอัน
ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์
และการบริ หารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุ รกิจเอกชนกรอบแนวทางที่ตอ้ งให้ความสําคัญอาทิ
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(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมัน่ การส่ งเสริ มการค้าและการลงทุนที่อยูบ่ นการแข่งขันที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ ความเป็ นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็ น
การยกระดับไปสู่ ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริ การบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิตอลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรม
การผลิตและบริ การโดยมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและ
ในภาคบริ การที่หลากหลายตามรู ปแบบการดําเนินชีวติ และการดําเนินธุ รกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็ นแหล่ง
อาหารคุณภาพสะอาด และปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตรโดยเสริ มสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยัง่ ยืนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่ งเสริ มเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่ การทําการเกษตรยัง่ ยืนที่
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสิ นค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปั จจุบนั ที่มีศกั ยภาพสู งและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศกั ยภาพโดยการใช้ดิจิตอลและ
การค้ามาเพิม่ มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสู งขึ้น
- ภาคบริ การโดยขยายฐานการบริ การให้มีความหลากหลายมีความเป็ น
เลิศและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมโดยการยกระดับบริ การที่เป็ นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการให้บริ การสุ ขภาพธุ รกิจบริ การด้านการเงินและธุ รกิจบริ การที่มีศกั ยภาพอื่นๆ
เป็ นต้น
(3) การพัฒนาผูป้ ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูป้ ระกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่ สากลและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริ ญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีส่วนร่ วมมีการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
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(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ งด้านพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารและการวิจยั และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็ นหุ น้ ส่ วนการพัฒนา
กับนานาประเทศส่ งเสริ มความร่ วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมัน่ คงด้านต่างๆเพิม่ บทบาทของไทย
ในองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู ้ดา้ นการต่างประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็ น
รากฐานที่แข็งแกร่ งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็ นสากลมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินยั เคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริ ยธรรมรู ้คุณค่าความเป็ นไทย
มีครอบครัวที่มนั่ คงกรอบแนวทางที่ตอ้ งให้ความสําคัญอาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ ให้สนับสนุนการเจริ ญเติบโตของ
ประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู ้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทัว่ ถึง
(3) การปลูกฝังระเบียบวินยั คุณธรรมจริ ยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริ มให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยูด่ ีมีสุขของครอบครัวไทยเสริ มสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างโอกาสความเสมอภาคและเท่ าเทียมกันทางสั งคม

เพื่อเร่ ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมัน่ คงให้ทวั่ ถึงลดความเหลื่อมลํ้าไปสู่ สังคมที่เสมอภาคและเป็ น
ธรรมกรอบแนวทางที่ตอ้ งให้ความสําคัญอาทิ
(1) การสร้างความมัน่ คงและการลดความเหลื่อมลํ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริ การและระบบบริ หารจัดการสุ ขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดํารงชีวติ ในสังคมสู งวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่ อสารมวลชนให้เป็ นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
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5. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้อม เพื่อเร่ ง
อนุรักษ์ฟ้ื นฟูและสร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมัน่ คงด้านนํ้ารวมทั้งมี
ความสามารถในการป้ องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิ
ธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่ การเป็ นสังคมสี เขียวกรอบแนวทางที่ตอ้ งให้ความสําคัญอาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ื นฟูและป้ องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริ หารจัดการนํ้าให้มีประสิ ทธิ ภาพทั้ง 25 ลุ่มนํ้าเน้นการปรับ
ระบบการบริ หารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(5) การร่ วมลดปั ญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ และนโยบายการคลังเพื่อสิ่ งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริ หารจัดการภาครัฐเพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสู งมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ ทอ้ งถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตอ้ งให้ความสําคัญอาทิ
(1) การปรับปรุ งโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่
เหมาะสม
(2) การวางระบบบริ หารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริ หารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุ งกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทนั สมัยเป็ นธรรมและเป็ นสากล
(6) การพัฒนาระบบการให้บริ การประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุ งการบริ หารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
การจัดทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ให้ มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่

12 ซึ่ งมีท้ งั หมด 10

ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างความเป็ นธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเสริ มสร้างความมัน่ คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ ความมัง่ คัง่
และยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริ หารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 10 ความร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

กรอบวิสัยทัศน์ และเป้ าหมาย
กรอบวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่
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จากสถานะของประเทศและบริ บทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศกําลังประสบอยูท่ าํ ให้
การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่นอ้ มนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่ วมการพัฒนาที่ยดึ หลักสมดุลยัง่ ยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่ การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมัน่ คงและยัง่ ยืนสังคมอยูร่ ่ วมกันอย่าง
มีความสุ ขและน้าไปสู่ การบรรลุวสิ ัยทัศน์ระยะยาว “มัน่ คงมัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ของประเทศ
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การกําหนดตําแหน่ งทางยุทธศาสตร์ ของประเทศ (Country Strategic Positioning)เป็ นการกําหนด
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติที่ สศช. ได้จดั ทําขึ้นประเทศไทยเป็ น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็ นธรรมเป็ นศูนย์กลางด้านการขนส่ งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ ความเป็ นชาติการค้าและบริ การ (Trading and Service Nation) เป็ นแหล่งผลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์
และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสู งที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
เป้ าหมาย
1. การหลุดพ้ นจากกับดักประเทศรายได้ ปานกลางสู่ รายได้ สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้ นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็ น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.)
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่าํ กว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่าํ กว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่าํ กว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริ มาณการ
ส่ งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี )
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้ างสั งคม
สู งวัยอย่ างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
(2) การศึกษาและการเรี ยนรู ้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็ นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมลํา้ ในสั งคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริ การทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทัว่ ถึง
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4. การสร้ างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสั งคมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(1) รักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนและเป็ นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่ เศรษฐกิจและสังคมที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบตั ิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4)

เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพและเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(5) มีการบริ หารจัดการนํ้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของนํ้า
5. การบริหารราชการแผ่ นดินทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
(1) การบริ หารงานภาครัฐที่โปร่ งใสเป็ นธรรมมีประสิ ทธิ ภาพและมีส่วนร่ วม
(2) ขจัดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
(3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
การยกระดับศักยภาพการแข่ งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ ปานกลางสู่ รายได้ สูง
1. การส่ งเสริมด้ านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวจิ ยั และนวัตกรรมทั้งด้านการลงทุนในการวิจยั และพัฒนาด้านบุคลากรวิจยั ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริ หารจัดการรวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผปู ้ ระกอบการมี
บทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจยั และพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริ งทั้งเชิงพาณิ ชย์และสาธารณะโดยให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
2. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนากําลังคนและแรงงานให้มีทกั ษะความรู ้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และรองรับการเปิ ดเสรี ของประชาคมอาเซี ยนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วย
เทคโนโลยีเร่ งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรี ยนรู ้ข้นั พื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้
สนับสนุนให้แรงงานและปั จจัยการผลิตมีความยืดหยุน่ ในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นที่การผลิตเพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สู งสุ ดและสนับสนุนให้ผปู ้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริ การจัดท้ากรอบคุณวุฒิวชิ าชีพ
และมาตรฐานฝี มือแรงงานให้เป็ นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
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3. การส่ งเสริมผู้ประกอบการทีเ่ ข้ มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผูป้ ระกอบการให้มีความยืดหยุน่ สามารถปรับตัวและดําเนินธุ รกิจท่ามกลางการดําเนินนโยบายและ
มาตรการการกีดกันทางการค้าในรู ปแบบต่างๆเพิ่มสัดส่ วนความเป็ นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็ นของตนเองมากขึ้น
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริ การเพื่อเข้าสู่ การเป็ นศูนย์กลางการผลิตบริ การและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล
4. การลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานเร่ งลงทุนและพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการคมนาคม
ขนส่ งเพื่อเชื่ อมโยงพืน้ ที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุ งโครงข่ายรถไฟให้
เป็ นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่ งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ งสาธารณะและโครงข่าย
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรื อที่มี
ศักยภาพให้เป็ นท่าเรื ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรู ปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุ งระบบโทรคมนาคมของประเทศ
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นอุตสาหกรรม
ซ่อมบํารุ งและผลิตชิ้นส่ วนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเป็ นต้นเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กบั ประเทศในการเป็ นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซี ยน
5. การปรับโครงสร้ างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจา
การผลิตสิ นค้าเกษตรขั้นปฐมเป็ นสิ นค้าเกษตรแปรรู ปที่มีมูลค่าสู งมีคุณภาพและมาตรฐานสากล
สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสิ นค้าขั้น
ปฐมที่สูญเสี ยขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ ระดับที่จา้ เป็ นสําหรับการสร้างความมัน่ คง
ทางด้านอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของ
ตลาดตั้งแต่ตน้ น้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่ งเสริ มการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็ นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์หา้ งหุ น้ ส่ วนและ
บริ ษทั เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ
แหล่งนํ้าใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้ องกันความเสี่ ยง
ตลอดจนส่ งเสริ มและเร่ งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริ การโดยเร่ งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง
ให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็ นโครงข่ายทั้งทางบกทางนํ้าและทางอากาศเร่ งพัฒนาท่าเทียบเรื อขนาด
ใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
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ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่ สากล
และรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติรวมทั้งส่ งเสริ มการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ ท่องเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
พื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวติ

/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว

ตลอดจนส่ งเสริ มการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซี ยนทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์
รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็ นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงการ
ผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็ นฐานรายได้ประเทศและเป็ นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่
การเป็ นศูนย์กลางการผลิตและบริ การทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซี ยนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนเช่นโลจิสติกส์และพลังงานรวมทั้ง
ปั จจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆเช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็ นต้น
ส่ งเสริ มการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ท้งั ภาคการผลิตการตลาดการบริ หารจัดการ
การเงินและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปั ญญาและการ
เรี ยนรู ้มุ่งเน้นการพัฒนาธุ รกิจเชิงสร้างสรรค์การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีข้นั สู งและเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาเชิง
พาณิ ชย์การจัดตั้งสํานักงานใหญ่ขา้ มประเทศบริ ษทั การค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการให้
ความสําคัญเรื่ องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่ สังคมขององค์กรและกิจการเพื่อสังคม
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การพัฒนาศักยภาพคนตามช่ วงวัยและการปฏิรูประบบเพือ่ สร้ างสั งคมสู งวัยอย่ าคุงมี
ณภาพ
1. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่ วงวัยให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วง
วัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพฒั นาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรี ยนวัยรุ่ นให้มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ทกั ษะชีวติ
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นภายใต้บริ บทสังคมที่เป็ นพหุ วฒั นธรรมวัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝี มือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กบั ประเทศวัยผูส้ ู งอายุให้มีการทํางานที่เหมาะสม
ตามศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการดํารงชีวติ มีการสร้างเสริ มและฟื้ นฟูสุขภาพเพื่อ
ป้ องกันหรื อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้ อรังต่างๆที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล
ครอบครัวและระบบบริ การสุ ขภาพ
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้ มีคุณภาพเท่าเทียมและทัว่ ถึงโดย
(1) ปฏิรูประบบบริ หารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริ หารจัดการการศึกษาใหม่
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ ผเู ้ รี ยนส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพครู ท้งั ระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่งรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผูเ้ รี ยนและ
(4) ปฏิรูประบบการเรี ยนรู ้โดยมุ่งจัดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ พัฒนาสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้ปรับหลักสู ตรและผลิต
กําลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดการวิจยั และการใช้เทคโนโลยีและสื่ อ
เพื่อการเรี ยนรู ้
3. การพัฒนาด้ านสุ ขภาพโดยส่ งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพื่อรองรับการเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุท้ งั ในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยูอ่ าศัยสําหรับผูส้ ู งอายุยกระดับการ
บริ หารจัดการระบบสุ ขภาพเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าและสร้างความยัง่ ยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพยากรด้านสาธารณสุ ขบูรณาการระบบหลักประกันสุ ขภาพภาครัฐให้เกิด
ความเป็ นเอกภาพในการบริ หารจัดการและการใช้ทรัพยากรและส่ งเสริ มการอภิบาลระบบสุ ขภาพใน
รู ปแบบเครื อข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่ การเป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพ
นานาชาติท้งั ในด้านศูนย์กลางบริ การสุ ขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริ การเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ
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(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริ การวิชาการและ
งานวิจยั (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริ การสาธารณสุ ขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่ งเสริ มการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่ วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุ ขภาพของ
ประชาชน
4. การสร้ างสภาพแวดล้ อมและนวัตกรรมทีเ่ อือ้ ต่ อการดํารงชีพในสั งคมสู งวัย

โดยการ

ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมและความจําเป็ นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแลผูส้ ู งอายุ
ในรู ปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริ การสุ ขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วน
ร่ วมของทุกภาคส่ วนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศกั ยภาพและความพร้อมให้เป็ นต้นแบบของการ
ดูแลผูส้ ู งอายุเพื่อขยายผลไปสู่ ชุมชนอื่นตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวติ ประจําวันสําหรับ
ผูส้ ู งอายุ
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม
1. การยกระดับรายได้ และสร้ างโอกาสในการประกอบอาชีพ

มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ

แรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะฝี มือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชดั เจนและสะท้อนทักษะฝี มือแรงงานอย่างแท้จริ งเร่ งผลักดันให้การใช้
ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวชิ าชีพและมาตรฐานฝี มือแรงงานในทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมนอกจากนี้เพิ่มผลิต
ภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับพื้นที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสิ นค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตร
โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
2. การจัดบริการทางสั งคมให้ ทุกคนตามสิ ทธิข้นั พืน้ ฐานและเน้ นการสร้ างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริ การสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริ การสาธารณสุ ขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยูอ่ าศัยของผูม้ ีรายได้นอ้ ยและการเข้าถึงระบบสาธารณู ปโภคกําหนดเป็ นนโยบาย
ที่อยูอ่ าศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยูพ่ ฒั นาโครงการที่อยูอ่ าศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการ
ร่ วมกับภาคธุ รกิจเอกชนและ (3) การจัดรู ปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาํ เป็ นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้ าหมาย
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(Customized Welfare) ที่คาํ นึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่ วมกัน (Cost Sharing)
3. การสร้ างความเสมอภาคในการเข้ าถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็ นของตนเองหรื อมีสิทธิทาํ กินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริ หารจัดการนํ้าอย่างเป็ นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้ าหมายได้อย่างแท้จริ งด้วยการผลักดัน

พรบ.

ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่ วมกันของหน่วยงานและสร้างกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็ นธรรมเช่นภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างภาษีมรดกและภาษี
สิ่ งแวดล้อมเป็ นต้น
4. การเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานและการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริ มศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชนรวมทั้งการปรับปรุ งและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปั ญหาความเหลื่อมลํ้าเช่นกฎหมายป่ าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดกกฎหมายที่ดินเป็ นต้น
การรองรั บการเชื่ อมโยงภูมิภาคและความเป็ นเมือง
1. การลงทุนด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวกของเมือง เตรี ยมความพร้อม
รองรับความเป็ นเมืองทั้งด้านการบริ หารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการระบบคมนาคม
ขนส่ งระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุ ขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมืองรวมทั้งเสริ มสร้างความสามารถในการบริ หารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา
2. การพัฒนาด้ านการขนส่ งและโลจิสติกส์ เชื่ อมโยงกับเพื่อนบ้ าน ส่ งเสริ มและเร่ งรัดการ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้าการลงทุนและการบริ การโดยคํานึงถึงการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุน
ให้เกิดความร่ วมมือในห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุ งกฎหมายกฎระเบียบรวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้าน
อํานวยความสะดวกทางการค้าขนส่ งและโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพต่อภาคธุ รกิจอย่าง
แท้จริ ง
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3. การส่ งเสริมการลงทุนการค้ าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ให้

ความสําคัญกับนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นกั ลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุน
ในไทยและประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งส่ งเสริ มการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการส่ งเสริ มการลงทุนและสิ ทธิ ประโยชน์การบริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้าวและการให้บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการ
ผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
การสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสี เขียวใช้ ประโยชน์ จากทุนธรรมชาติ

โดย

คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟื้ นตัวปกป้ องรักษาทรัพยากรป่ าไม้โดยสนธิ กาํ ลังของทุกภาคส่ วนนํา
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริ หารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นธรรมเพิ่มพื้นที่
ป่ าไม้โดยส่ งเสริ มการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยัง่ ยืนและแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมรวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของ
ระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์จดั สรรที่ดินให้แก่ผยู ้ ากไร้กระจายการถือครองที่ดินจัดทํา
ฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้ากําหนดเพดาน
การถือครองที่ดินที่เหมาะสมและกําหนดมาตรการป้ องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติบริ หารจัดการ
นํ้าเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็ นระบบสร้างศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากรนํ้าจัดตั้ง
องค์กรบริ หารจัดการนํ้าในระดับพื้นที่เช่นคณะกรรมการลุ่มนํ้าและองค์กรผูน้ าํ คุม้ ครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวการประมงและวิถี
ชีวติ ของชุมชนบริ หารจัดการแร่ โดยกําหนดปริ มาณที่เหมาะสมในการนํ้าแร่ มาใช้ประโยชน์คาํ นึงถึงความจ้า
เป็ นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ ที่ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุ ขภาพอนามัยของประชาชน
2. การส่ งเสริมการบริโภคทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิ ทธิ ภาพขับเคลื่อนสู่

Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและ

ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่ งแวดล้อมการศึกษาเพื่อสิ่ งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสิ นค้าเป็ นต้น
3. การส่ งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้ างงานสี เขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่ เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมสี เขียวส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการให้สามารถ
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ปรับระบบสู่ ห่วงโซ่อุปทานหรื อห่วงโซ่คุณค่าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value
Chain) ส่ งเสริ มการทําการเกษตรกรรมยัง่ ยืนรวมทั้งส่ งเสริ มภาคบริ การที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย
เพื่อให้ประเทศไทยมีศกั ยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
4. การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ด้วยการเร่ งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศขยะนํ้าเสี ยและของเสี ยอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริ โภคเพื่อสร้างคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดีให้กบั
ประชาชนเร่ งรัดแก้ไขปั ญหาการจัดการขยะเป็ นลําดับแรกโดยส่ งเสริ มให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํา
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่ งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาํ จัดในพื้นที่วกิ ฤตสร้างรู ปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรายที่เหมาะสมเน้นการแปรรู ปเป็ นพลังงานสร้างวินยั ของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยงั่ ยืนโดยให้ความรู ้แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย
5. การพัฒนาความร่ วมมือด้ านสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแม่บท
การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของอาเซี ยนหาแนวทางความร่ วมมือกับอาเซี ยนและ
อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงในประเด็นการขนส่ งข้ามพรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการบริ หารจัดการพลังงาน
และการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
6. การเพิม่ ขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ ยงด้ านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกให้กบั ทุกภาคส่ วนส่ งเสริ ม
การวิจยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนส่ งเสริ มความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติให้ความสําคัญกับการ
ป้ องกันน้าท่วมวางแผนป้ องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุน่ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริ การของระบบนิเวศส่ งเสริ มการลงทุนของ
ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบตั ิโดยสร้างแนวป้ องกันตามธรรมชาติและการจัดทําแผนธุ รกิจต่อเนื่องรวมทั้ง
การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบตั ิให้มีประสิ ทธิ ภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบตั ิที่รุนแรงใน
อนาคต
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การบริ หารราชการแผ่ นดินทีม่ ีประสิทธิภาพ
1. การสร้ างความโปร่ งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค
ส่ วนสามารถเข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรี ยนได้เช่นข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้ อ
จัดจ้างโครงการของทางราชการข้อมูลการประมูลโครงการผูช้ นะการประมูลและราคาปิ ดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรมเช่นคดีที่ไม่ดาํ เนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริ ตคอร์ รัปชันและ
คดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัยฯลฯ
2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็ นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่ วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
3. การสร้ างรู ปแบบการพัฒนา อปท. ให้ เหมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งเป็ นแกนหลักในการประสานเครื อข่ายและเชื่อมโยงภาคส่ วนต่างๆ
ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. การสร้ างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลทีม่ ีประสิ ทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพรวดเร็ วและน่าเชื่อถือสามารถเป็ นเครื่ องมือให้กบั คณะรัฐมนตรี ประกอบการตัดสิ นใจในเชิงนโยบาย
ได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ การติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็ นจํานวนมากและ
เป็ นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565
(ที่มา :กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2550)
เป้ าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่

2 เมื่อสิ้ นสุ ดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ

“การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่
เกิดขึ้นตลอดชีวติ พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู ้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในโลกาภิวฒั น์สนับสนุนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของ
ธรรมาภิบาลการเงินการกํากับมาตรฐานและเครื อข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรี ภาพทางวิชาการความ
หลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”กรอบแผนอุดมศึกษาระยะฉบับที่สองครอบคลุมช่วงเวลา 15 ปี ระหว่าง
พ.ศ. 2551 – 2565 จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ภายใต้การกํากับของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) และสถาบันคลังสมองของชาติภายใต้มูลนิธิส่งเสริ มทบวงมหาวิทยาลัย
ตามนโยบายของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การกรอบแผนอุดมศึกษาเกิดจากการสังเคราะห์วเิ คราะห์
ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมระดมสมองประมาณหนึ่งร้อยครั้งระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจาก
หน่วยงานรัฐการวางแผนการจัดทรัพยากรและการศึกษาได้ปรึ กษากับภาคการผลิตและบริ การกลุ่มประชา
สังคมเยาวชนนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษารวมถึงวิทยาลัยชุมชนมีการสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้ผนู ้ าํ ทางการเมือง
ระดับประเทศผูน้ าํ องค์กรปกครองท้องถิ่นศึกษาเอกสารวิชาการและทําวิจยั เพิม่ เติมกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาวฉบับที่สองนี้ออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกําหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์ ( Strategic direction) สาระหลักมีสองส่ วนส่ วนแรกเป็ นการวิเคราะห์ภาพฉายและนัยยะ
สําคัญที่เป็ นปั จจัยแวดล้อมรุ มเร้าส่ งผลกระทบต่อมนุษย์และโลกประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษาส่ วนสองเป็ น
ปั จจัยภายในระบบอุดมศึกษาภาพฉายปั จจุบนั และอนาคต ( scenario) มี 7 เรื่ องคือความเปลี่ยนแปลงด้าน
ประชากรพลังงานและสิ่ งแวดล้อมการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคตการจัดการความขัดแย้งและ
ความรุ นแรงการกระจายอํานาจการปกครองเยาวชนไทยนักศึกษาไทยและบัณฑิตในอนาคตและเศรษฐกิจ
พอเพียงปั จจัยภายในระบบอุดมศึกษาได้พิจารณา

9 ประเด็นได้แก่รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่นการ

แก้ปัญหาอุดมศึกษาในปั จจุบนั ธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศการเงินอุดมศึกษาการพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษาการพัฒนาอุดมศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงสร้างพื้นฐานการเรี ยนรู ้
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(ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2570
บทนํา
จากการที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้ดาํ เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 มาแล้วระยะหนึ่ง พบว่ายังมีปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ
หลายประเด็น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงจากบริ บทภายนอก ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยจึงจําเป็ นต้องทบทวนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งการพิจารณาข้อมูลในอดีต ความเป็ นมา

เพื่อนําไปสู่ การกําหนดทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้มีศกั ยภาพเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินอกจากนี้ เพื่อเป็ นการสร้างความชัดเจน และ
ปรับรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 – 2559
จากผลการดําเนินงานตามแผนในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา พบว่า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ดําเนินการบรรลุเป้ าหมายตามตัวชี้วดั คิดเป็ นร้อยละ 45.65 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วดั คิดเป็ นร้อยละ 44.83หากพิจารณาผลการดําเนินงานในแต่ละด้าน พบว่า
1) ด้ านการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการผลิตครู ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ มีความโดนเด่นในภาคใต้และระดับชาติ รวมทั้งการจัดการเรี ยนการสอนโดย ใช้ชุมชนเป็ นฐาน
สามารถผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและผูใ้ ช้บณั ฑิต แต่การมุ่งเน้นความเป็ นเลิศใน
การผลิตบัณฑิตในด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็ นจุดเน้นอีก 3 ด้านยังไม่ค่อยมีความชัดเจน นิสิตยังคงต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะสากลให้มากขึ้น และโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถรองรับความเป็ น
นานาชาติ
2) ด้ านการวิจัย จํานวนนักวิจยั มีนอ้ ย ส่ งผลต่อการจัดทําผลงานวิจยั และการได้รับ
งบประมาณด้านการวิจยั มีนอ้ ยเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น และงานวิจยั บางส่ วนยังไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการเชิงสังคมและเชิงพาณิ ชย์ได้อย่างแท้จริ ง
3) ด้ านการบริการวิชาการ ยังไม่ได้มุ่งเน้นการนําองค์ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาวิจยั ไป
บริ การวิชาการเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนและสามารถแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม รวมทั้งการต่อยอดไปสู่ การ
สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
4) ด้ านทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม แต่ยงั ไม่มีการ
ผลักดันไปสู่ ความเป็ นเลิศและความเป็ นนานาชาติอย่างชัดเจน
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5) ด้ านการบริหารจัดการ มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาองค์กรตามแนวทางตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ( TQA) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ ( EdPEx) แต่บุคลากร
ส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีความรู ้ความเข้าใจที่ชดั เจน ส่ งผลให้การพัฒนาไปสู่ เกณฑ์คุณภาพดังกล่าวไม่ประสบ
ความสําเร็ จ นอกจากนี้รายได้ของมหาวิทยาลัยยังมีสัดส่ วนน้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณแผ่นดิน แสดงให้
เห็นว่าการดําเนินงานยังต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดินเป็ นหลัก ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงทางการ
เงินในอนาคต
3

การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยและการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก
ด้ านการผลิตบัณฑิต
ในปี การศึกษา 2559มีการจัดการเรี ยนการสอน 89 สาขาวิชา จําแนกเป็ นระดับปริ ญญาตรี
55 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ระดับปริ ญญาโท 28 สาขาวิชา และระดับปริ ญญา
เอก 5 สาขาวิชา มีจาํ นวนนิสิตรวมทั้งสิ้ น 12,153 คน จําแนกเป็ นระดับปริ ญญาตรี 11,054 คน ระดับ
บัณฑิตศึกษา 1,099 คนสัดส่ วนระดับปริ ญญาตรี ต่อระดับบัณฑิตศึกษาเท่ากับ76 : 24 และสัดส่ วนบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ สุขภาพต่อด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 20 : 80เมื่อพิจารณา
จํานวนนิสิตย้อนหลัง10 ปี พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั สามารถรับ
นิสิตได้ต่าํ กว่าแผนร้อยละ 80 ซึ่ งอาจเกิดจากภาวะการแข่งขันจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีจาํ นวนมากแต่
กลุ่มผูเ้ รี ยนลดลงกระแสความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีลดลง หลักสู ตรที่มีความโดดเด่นหรื อ
มีอตั ลักษณ์เฉพาะมีนอ้ ยนโยบายรัฐบาลเน้นให้เรี ยนสาขาอาชีวะมากขึ้น
จากผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต พบว่า บัณฑิตได้งานทํา ร้อยละ

80 ได้งานทํา

ตรงสาขาร้อยละ 70 ผูใ้ ช้บณั ฑิตมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 และมีเงินเดือนเฉลี่ย 12,900บาท
ด้ านการวิจัย
ในปี การศึกษา 2558มีงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจยั จํานวน 39.5278 ล้านบาท เป็ น
แหล่งทุนวิจยั จากภายใน จํานวน 17.8629 ล้านบาท และแหล่งทุนวิจยั จากภายนอก จํานวน 21.6448 ล้าน
บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นเป็ นวงเงินงบประมาณที่ค่อนข้างน้อยมีผลงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ จํานวน 61 ผลงาน ซึ่ งมีจาํ นวนลดลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
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ด้ านความเป็ นนานาชาติ
ปั จจุบนั มีหลักสู ตรนานาชาติในระดับปริ ญญาเอก จํานวน 1 หลักสู ตร มีนิสิตแลกเปลี่ยน
จากต่างประเทศ จํานวน 6 คน ในปี การศึกษา 2559 มีการส่ งนิสิตที่มีความพร้อมทางด้านภาษาไปฝึ กสหกิจ
ศึกษาในต่างประเทศ จํานวน 25 คน (จีน 3 คน อินโดนีเซีย 1 คน และมาเลเซี ย 21 คน)
เพื่อรองรับการพัฒนาไปสู่ ความเป็ นนานาชาติจึงได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรและนิสิตโดยออกเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามการ
พัฒนาที่มีความจําเป็ นอย่างยิง่ อีกเรื่ องคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกด้านเพื่อรองรับความเป็ น
นานาชาติ ยังดําเนินการไปได้นอ้ ยมากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
จัดว่าเป็ นข้อมูลสําคัญที่จะแสดงถึงความมีชื่อเสี ยงและการเป็ นที่รู้จกั ในสังคมโลกหรื อไม่ ซึ่ งผลการจัด
อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ในปี 2560มหาวิทยาลัยทักษิณ อยูใ่ นอันดับที่ 36 ของประเทศ อันดับที่ 131 ของ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ อันดับที่ 1,148 ของเอเชียอันดับที่ 3,960 ของโลก และการจัดอันดับ

UI Green

Metricอยูใ่ นอันดับที่ 503 แต่ไม่ปรากฏข้อมูลใน Ranking ของ QS
ด้ านการบริหารจัดการ
ในช่วงที่ผา่ นมามีการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการโดยใช้แนวทางของ

EdPEx และ

TQA ซึ่ งมีการกําหนดหน่วยงานนําร่ องในการดําเนินการ คือ สํานักหอสมุดเป็ นหน่วยงานนําร่ องในการนํา
TQA มาใช้ ตั้งแต่ปี 2553 และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เป็ นหน่วยงานนําร่ องในการนํา EdPEx
3

มาใช้ ตั้งแต่ ปี 2557 แต่ผลการดําเนินงานยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ เนื่องจาก บุคลากรของ
3

มหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับ

EdPEx(Education Criteria for Performance

Excellence) หรื อ“เกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ นอกจากนี้ได้มีการกําหนดค่านิยม
3

หลัก เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรประพฤติปฏิบตั ิจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่ งจะเป็ นส่ วนที่ช่วยและ
สนับสนุนให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ได้เร็ วขึ้น
ความมั่นคงทางการเงิน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีเงินออมจํานวน 609.784 ล้านบาท เงินสะสม จํานวน 458.557
ล้านบาทเมื่อพิจารณาแนวโน้มที่ผา่ นมา พบว่า เงินออมและเงินสะสมของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
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รายได้มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 81 และรายได้อื่น ร้อยละ 19 ซึ่ งรายได้อื่น
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวมของสถานะทางการเงินแล้ว จะเห็นว่า
สัดส่ วนรายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษามีนอ้ ย ในอนาคตจํานวนนิสิตของ
หลักสู ตรปกติจะลดลงแน่นอน ซึ่ งเป็ นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของโลกและของ
ประเทศไทย ก็จะมีผลโดยตรงต่อความมัน่ คงทางการเงิน หากมหาวิทยาลัยยังไม่เพิ่มแนวทางและสัดส่ วน
รายได้อื่นให้มากขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายประจํามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า
เช่น ค่าสาธารณู ปโภค ค่าจ้างเหมาบริ การต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่มีความจําเป็ นต้องจ่าย
และเป็ นไปได้นอ้ ยที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2558
ผลการประเมินพบว่า อยูใ่ นระดับคะแนน 3 คือ มีระบบควบคุมการดําเนินงานและระบบ
ทบทวนการดําเนินงานของตนเองเทียบกับค่าเป้ าหมายต่างๆ แต่ยงั ต้องทบทวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายคุณภาพที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย จาก 17
ตัวบ่งชี้ พบว่า 4 ตัวบ่งชี้ คือการกํากับมาตรฐานหลักสู ตร ข้อมูลป้ อนกลับจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ และ Green University ได้ระดับคะแนนเท่ากับ 2 ต้อง
เร่ งทบทวนและกําหนดแนวทางพัฒนาระบบการดําเนินงานให้เกิดคุณภาพตามเป้ าหมาย ในขณะเดียวกัน
พบว่ามีตวั บ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ที่มีระบบการดําเนินงานที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและมีผลการดําเนินงาน
ที่ดี ได้ระดับคะแนนเท่ากับ 4ได้แก่ การบริ การวิชาการแก่สังคม และร้อยละของรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย
ส่ วนอีก 11 ตัวบ่งชี้ พบว่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวม ได้ระดับคะแนนเท่ากับ 3 ซึ่ งต้องมีการทบทวน
ระบบการทํางานและควบคุมคุณภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการดําเนินงานให้สอดคล้องกับเป้ าหมายที่
ระบุไว้ในโครงร่ างองค์กร
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ร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2570
จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปี 2558-2559 ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น และการวิเคราะห์บริ บทที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและแผนฯ ต่าง ๆ ที่มีผลต่อแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย จึงจําเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องมีการปรับปรุ งแผนฯ ให้สอดคล้องกับบริ บทที่เปลี่ยนแปลงและเพื่อให้การพัฒนา
มหาวิทยาลัยมุ่งไปสู่ ความเป็ นเลิศจึงให้มีการกําหนดความท้าทาย ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้
ความท้ าทาย1
1. ความเป็ นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็ นฐาน
2. ความเข้มแข็งด้านการวิจยั
3. ความเป็ นนานาชาติ
4. การบริ หารจัดการเพื่อการดําเนินงานที่เป็ นเลิศ
5. ความมัน่ คงทางการเงิน
ปรัชญา
ปั ญญา จริ ยธรรม นําการพัฒนา
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
ค่ านิยมหลัก
คารวะธรรม
ปั ญญาธรรม
สามัคคีธรรม
มุ่งผลลัพธ์ที่ดี
มีความคุม้ ค่า
นําพาสังคม
1

ความทาทาย(เชิงกลยุทธ) หมายถึง ความกดดันตาง ๆ ที่มีผลตอความสําเร็จขององคกรในอนาคต เปนสิ่งที่องคกรตองทํา
หรือกาวขามไปใหได
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วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยที่มีความเป็ นเลิศสอดคล้องกับปั ญหาหรื อความต้องการของสังคมและชุมชน ภายในปี
2570 (Excellence Through Relevance in 2027)
หรื อ
มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจยั เพื่อรับใช้สังคมและมีชื่อเสี ยงด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็ นฐานใน
ระดับอาเซี ยน ภายในปี 2570
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ
และการก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
2. สร้างสรรค์ผลงานการวิจยั และพัฒนาเพื่อการรับใช้หรื อชี้นาํ การพัฒนาให้กบั สังคม เพื่อพัฒนาสู่
การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั รับใช้สังคม
3. บริ การวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู ้สู่สังคม ร่ วมสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ที่เข้มแข็ง
4. ส่ งเสริ ม สนับสนุน การทํานุบาํ รุ ง รักษา และพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ
สิ่ งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่มแก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และอาเซี ยน
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นมหาวิทยาลัยที่ใช้ชุมชนเป็ นฐานในระดับอาเซี ยน ที่คาํ นึงถึงการสร้าง
ความเข้มแข็งและความเชี่ยวชาญของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และความสุ ขของบุคลากรในทุกระดับ
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ความท้าทาย – วัตถุประสงค์ – ตัวชี้วดั หลัก

กลยุทธ์

(5 ประเด็น - 13 ตัวชี้วดั )

(23 กลยุทธ์ )

1. ความเป็ นเลิศด้ านการผลิตบัณฑิตทีใ่ ช้ ชุมชนเป็ นฐาน
วัตถุประสงค์

1.1 พัฒนาหลักสู ตรที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับ

นานาชาติและตอบสนองความต้องการของ

นานาชาติมีอตั ลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการ

สังคม

ของสังคม ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ใช้ชุมชนเป็ น 1.2 ปฏิรูปการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการเรี ยนรู ้เชิง
ฐาน

บูรณาการจากแหล่งเรี ยนรู ้หรื อประสบการณ์

ตัวชี้วดั หลัก

จริ งในชุมชน

TSU01 หลักสู ตรที่ได้มาตรฐานตามระบบ
คุณภาพระดับนานาชาติ
TSU02การได้งานทําหรื อการประกอบอาชีพ
อิสระของบัณฑิต
TSU03ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต

1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับยุคสังคมดิจิทลั
1.4 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้และ
สมรรถนะสากลของอาจารย์
1.5 พัฒนานิสิตให้มีอตั ลักษณ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม และมีคุณลักษณะตาม
สมรรถนะสากล

2. ความเข้ มแข็งด้ านการวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลิตผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
ระดับนานาชาติ หรื อที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ในเชิง

2.1กําหนดนโยบายและจุดเน้นการวิจยั ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
2.2 พัฒนาระบบบริ หารจัดการงานวิจยั ที่มี

สังคมหรื อเชิงพาณิ ชย์

ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ

ตัวชี้วดั หลัก

ในการทําวิจยั

TSU04 ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
และอ้างอิงในระดับนานาชาติ
TSU05 ผลงานวิจยั ที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงสังคมหรื อเชิงพาณิ ชย์

2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจยั ให้สามารถสร้าง
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติ
2.4 สร้างระบบสนับสนุนการวิจยั รับใช้สังคมและ
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ความท้าทาย – วัตถุประสงค์ – ตัวชี้วดั หลัก

กลยุทธ์

(5 ประเด็น - 13 ตัวชี้วดั )

(23 กลยุทธ์ )

TSU06 เงินทุนเพื่อการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก

การวิจยั สู่ เชิงพาณิ ชย์

3. ความเป็ นนานาชาติ
วัตถุประสงค์
พัฒนาระบบการจัดการศึกษา การบริ การ สิ่ ง
อํานวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม ที่เป็ น
นานาชาติ
ตัวชี้วดั หลัก
TSU07 นิสิตหรื อผูร้ ับบริ การและบุคลากรที่เป็ น
ชาวต่างชาติ (Inbound)
TSU08 นิสิตหรื อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไป
ทํากิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ
(Outbound)

3.1ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรนานาชาติหรื อ
รายวิชาที่ชาวต่างชาติสามารถเข้าเรี ยนได้
3.2พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ
3.3 สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแสวงหา
บุคลากรในระดับนานาชาติ
3.4 พัฒนาสมรรถนะสากลและส่ งเสริ มให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนนิสิตระดับนานาชาติ รวมทั้งการ
ฝึ กสหกิจศึกษาและการฝึ กงานในต่างประเทศ
3.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่ งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม และการให้บริ การ ที่
สนับสนุนความเป็ นนานาชาติ

4. การบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ
วัตถุประสงค์

4.1พัฒนาการบริ หารจัดการและระบบคุณภาพ

พัฒนาระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ มี

ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่ วนงาน ตาม

พลังร่ วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทัว่ ทั้งองค์กร

เกณฑ์คุณภาพระดับสากล

อย่างมีความสุ ข
ตัวชี้วดั หลัก
TSU09 การนําระบบคุณภาพสากลมาใช้บริ หาร
จัดการทัว่ ทั้งองค์กร
TSU10 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําตาม
หลักเกณฑ์ของ UI Green

4.2 พัฒนาระบบบริ หารและทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ สู่ มหาวิทยาลัยแห่งความสุ ข และ
มีวฒั นธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University
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(5 ประเด็น - 13 ตัวชี้วดั )

(23 กลยุทธ์ )

TSU11 ดัชนีความสุ ขของบุคลากร

4.5 พัฒนาการสื่ อสารองค์กรให้ทวั่ ถึงและสามารถ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย

5. ความมั่นคงทางการเงิน
วัตถุประสงค์

5.1 บริ หารจัดการสิ นทรัพย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

สร้างความมัน่ คงด้านฐานะทางการเงิน ด้วยการ

5.2 บริ หารจัดการต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพและ

หารายได้ การบริ หารสิ นทรัพย์ และการบริ หาร
ต้นทุน

ประสิ ทธิ ผล
5.3 ส่ งเสริ มให้มีหลักสู ตรต่อเนื่องและการบริ การ

ตัวชี้วดั หลัก
TSU12 การเพิ่มขึ้นของรายได้ท้งั ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและรายได้อื่น
TSU13 ความสามารถในการทําเงินเหลือจ่าย

วิชาการเชิงพาณิ ชย์
5.4 จัดการเพื่อให้ได้จาํ นวนนิสิตหรื อผูร้ ับบริ การ
ตามแผน
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SWOT Analysis
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2557-2560 พบว่า คณะ
นิติศาสตร์ มีพฒั นาการในหลายๆด้าน ทั้งการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ และการ
พัฒนาองค์กร แต่สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้คณะนิติศาสตร์
ต้องทบทวนการวิเคราะห์ SWOT ของคณะนิติศาสตร์ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้สามารถ
วางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ให้ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น
SWOT Analysis ของคณะนิติศาสตร์ แบ่งเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
ด้ านผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง (Strengths)
S1

S2

S3

ที่ต้ งั ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณทั้งวิทยาเขตสงขลา และพัทลุง เอื้อต่อการเป็ น
ศูนย์กลางในการสร้างเครื อข่ายทางวิชาการทั้งในมิติระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะ อาเซี ยนตอนใต้ ซึ่ งสามารถเป็ นฐานในการที่จะสร้างบัณฑิต การวิจยั
การบริ การวิชาการรองรับในสังคมพื้นที่ และสังคมอาเซี ยนเนื่องจากอยูใ่ นจังหวัดที่มีการ
คมนาคมสะดวก เป็ นศูนย์รวมของหน่วยงานด้านการยุติธรรมทั้งระดับจังหวัดและระดับ
ภูมิภาค
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนหลายวิชาเน้นให้นิสิตฝึ กปฏิบตั ิการโดยใช้พ้ืนที่ชุมชนเป็ น
ฐานในการเรี ยนรู ้ บัณฑิตมีความโดดเด่นผสมผสานทางด้านวิชาการและทักษะเชิงปฏิบตั ิการ
ทําให้เกิดความรู ้ มีความตระหนักในการเป็ นส่ วนหนึ่งของการรับใช้สังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
การผลิตบัณฑิตได้รับความร่ วมมือด้านต่างๆจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ศาลยุติธรรม
สํานักงานอัยการ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ หน่วยงานปกครองและท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนใน
การร่ วมกันจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตให้สาํ เร็ จเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้รับการ
ยอมรับในระดับประเทศ บัณฑิตสําเร็ จการศึกษาและออกไปรับใช้สังคมในภาพกว้าง การ
ร่ วมมือกับองค์กรต่างๆพัฒนาหลักสู ตรและจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้กบั หน่วยงานต่างๆ
และมีการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเรี ยนร่ วมกัน เป็ นต้น

จุดอ่อน (Weaknesses)
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W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7
W8
W9
W10

กระบวนการในการบริ หารจัดการหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อการผลิต
บัณฑิตคุณภาพยังไม่มีจุดเด่น ยังไม่ทนั สมัยที่กา้ วนําการเปลี่ยนแปลงในยุคการแข่งขันกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และหลักสู ตรยังไม่สามารถดึงดูดผูเ้ รี ยน
นิสิตบางส่ วนขาดความตระหนักและกระตือรื อร้นในการใช้ทกั ษะสากล ทําให้เกิดการปิ ดกั้น
โลกทัศน์ ชีวทัศน์ และการเข้าถึงองค์ความรู ้ในภาพกว้างมีขอ้ จํากัด ซึ่ งส่ งผลต่อการพัฒนา
ความเป็ นเลิศด้านวิชาการและการปรับตัวสู่ การเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันในยุคการแข่งขันและ
การปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ขาดการผสมผสานค่านิยมร่ วมของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ระหว่างสองวิทยาเขต จึง
ส่ งผลต่อการกําหนดเป้ าหมาย อัตลักษณ์ และมาตรฐานการผลิตบัณฑิต ที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย ขาดความผูกพันเป็ นหนึ่งเดียว
คณะและสาขาวิชา ยังไม่เปิ ดตัวเองสู่ สังคมนานาชาติ ไม่มีหลักสู ตรนานาชาติ แม้จะมิ
ข้อตกลงความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ แต่ยงั มีกิจกรรมความร่ วมมือกัน
น้อยมาก อาจารย์ บุคลากรและนิสิตยังขาดสมรรถนะด้านภาษา ทําให้ไม่
สามารถพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในระดับนานาชาติได้
ขาดคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการยอมรับในระดับสากลที่จะสามารถดึงดูดผูเ้ รี ยน
ในระดับพื้นที่ ระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันทาง
การศึกษา อาจารย์มีคุ ณวุฒิปริ ญญาเอก ตําแหน่ งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติน้อย
สถานที่ในการจัดการเรี ยนการสอนไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านนิติศาสตร์ เช่น การจัดห้องเรี ยนด้านกฎหมาย ขนาดห้องเรี ยนที่เหมาะสมกับจํานวน
ผูเ้ รี ยน รวมทั้งมหาวิทยาลัยยังขาดสิ่ งอํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ นและเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวติ
ที่ดีของนิสิต เช่น สถานที่ออกกําลังกายทั้งในร่ มและกลางแจ้ง ศูนย์อาหาร สถานพยาบาล
พื้นฐาน และอาคารกิจกรรมนิสิต ซึ่ งไม่เอื้อต่อการเป็ นองค์กรแห่งความสุ ข
มีอตั ราส่ วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่สมดุล
อัตราการคงอยูข่ องนิสิตตํ่า มีการลาออกกลางคันจํานวนมาก
นิสิตขาดทักษะเชิงปฏิบตั ิ
กลุ่มเรี ยนขนาดใหญ่มีจาํ นวนนิสิตต่อกลุ่มจํานวนมาก
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โอกาส (Opportunities)
O1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่ งสามารถเชื่อมโยงการบูรณาการพัฒนาทาง
การศึกษา การบริ การวิชาการ การวิจยั ร่ วมกับประเทศในโลกมุสลิม
O2 ประชาชนในภาคใต้มีความนิยมและสนใจทางด้านนิติศาสตร์
O3 นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศสนับสนุนในเรื่ องการปฏิรูปการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ/
นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยยึด Area Based ให้ความสําคัญกับการพัฒนา และ
สร้างคุณค่าแก่ชุมชนทําให้มหาวิทยาลัยสามารถขยายช่องทางและโอกาสทางการศึกษา เพื่อสนอง
ต่อนโยบายของรัฐ และทําให้มหาวิทยาลัยเป็ นมหาวิทยาลัยของปวงชน ( Mass University)และ
เน้นการผลิตบัณฑิตวิชาชีพมากยิง่ ขึ้น
O4 จากปั ญหาวิกฤตการณ์ชายแดนภาคใต้ ทําให้รัฐบาลเห็นความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณ
และสร้างความร่ วมมือในการสร้างหลักสู ตรการผลิตบัณฑิต การบูรณาการการวิจยั และการ
บริ การวิชาการ ได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อการแก้ไขปั ญหา และการเสริ มสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้
เช่น หลักสู ตรประกาศนียบัตร เสริ มสร้างสันติสุขชายแดนใต้ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก สําหรับนิสิตและบุคลากร ทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น
O5 การเปิ ดประชาคมอาเซี ยนทําให้มีตวั เลือกของนิสิตที่จะเข้ามาสู่ กระบวนการจัดการศึกษาเปิ ดกว้าง
มากขึ้นทั้งด้านการผลิตบัณฑิตในหลักสู ตรปริ ญญา และการศึกษาต่อเนื่อง
O6 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการการจัดการศึกษา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
นํามาใช้เพื่อการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย และการจัดการสื่ อสารในภาพ
กว้างทั้งในและต่างประเทศ
O7 มีเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ เป็ นโอกาสในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน และคณาจารย์ของคณะ
ภัยคุกคาม (Threats)

T1

T2

สถานการณ์ความมัน่ คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่ งผลให้เกิดภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยใน
การมาศึกษาต่อในพื้นที่จากกลุ่มเป้าหมายนิสิตในพื้นที่อื่นๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และ
ส่ งผลให้นิสิตไม่มีความหลากหลาย ไม่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้เชิงพหุ วฒั นธรรม ( Multi - cultural
Learning)
มีการแข่งขันทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทําให้เกิดธุรกิจทาง
การศึกษา และค่านิยมเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีชื่อเสี ยงมากกว่า ส่ งผลให้มีผเู ้ ข้าศึกษาจํานวน
น้อย รวมถึงคุณภาพผูเ้ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณลดตํ่าลง ทําให้การจัดการเรี ยนการสอน ยาก
ขึ้นกว่าเดิม ซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการการเรียนการสอนออนไลน์
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ด้ านวิจัย
จุดแข็ง (Strengths)
S4

มีแหล่งงบประมาณเพียงพอสําหรับสนับสนุนงานวิจยั สามารถผลักดันให้เกิดนักวิจยั รุ่ นใหม่ที่
สร้างผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพ สามารถแก้ไขปั ญหาและพัฒนาสังคมภาคใต้ และมีผลงานการ
วิจยั นวัตกรรม งานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาในพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับในประเทศ และ
นานาชาติ

จุดอ่อน (Weaknesses)
W11 ขาดนักวิจยั คุณภาพระดับชาติ นานาชาติ ขาดการบริ หารสมรรถนะนักวิจยั อย่างเป็ นระบบ
ไม่มีผลงานโดดเด่นในการชี้นาํ การพัฒนาในพื้นที่ ประเทศ และระดับประชาคมอาเซี ยน
ซึ่ งเป็ นปั ญหาหลักของการสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
W9 การเชื่อมโยงองค์ความรู ้จากการวิจยั เพื่อบูรณาการร่ วมกับการเรี ยนการสอนและการบริ การ
วิชาการยังมีนอ้ ยไม่มีการนําองค์ความรู ้จากการทําวิจยั ไปพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และการถ่ายทอดความรู ้สู่ชุมชน
W10 การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติยงั มีนอ้ ยภาพลักษณ์ดา้ นการวิจยั ไม่มีความ
โดดเด่น และขาดความชัดเจนด้านบทบาททางวิชาการต่อสังคม
โอกาส (Opportunities)
O8 มีแหล่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถพัฒนางานการวิจยั นวัตกรรมจาก
พื้นฐานทางภูมิสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดการเรี ยนรู ้ทางด้านภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมภาคใต้เพื่อการตอบสนองความต้องการ และชี้นาํ การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้
ประเทศ และประชาคมอาเซี ยน
O9 มีเครื อข่ายการวิจยั ในรู ปแบบองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ทั้งภายใน และต่างประเทศที่
สามารถพัฒนางานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม ตอบสนองความต้องการและชี้นาํ การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ ประเทศ และ
ประชาคมอาเซี ยน
O10 นโยบายและมาตรฐานระดับอุดมศึกษากําหนดให้สถาบันการศึกษามีการจัดการเรี ยนการสอน
ที่บูรณาการกับการวิจยั และการบริ การวิชาการซึ่ งสามารถนํามากําหนดเป็ นฐานการวาง
แผนการดําเนินงานในภาคปฏิบตั ิได้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ
O11 การเปิ ดเสรี อาเซี ยนทําให้มีความสะดวกและความคล่องตัวในการสร้างเครื อข่ายด้านการวิจยั
บูรณาการการวิจยั ร่ วมกับการเรี ยนการสอน และการบริ การวิชาการ สู่ การแก้ปัญหาและ
พัฒนา สังคมภาคใต้
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O12 รัฐบาล หน่วยงานในส่ วนกลาง สนับสนุนงบประมาณจํานวนมากในการวิจยั เพื่อแก้ปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้สามารถผลิตผลงานวิจยั ที่ตอบสนองความ
ต้องการและการชี้นาํ การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้
O13 มหาวิทยาลัยเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับฯ สามารถกําหนดระเบียบข้อบังคับ ประกาศ
ที่สนับสนุนงานวิจยั อย่างเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาการวิจยั เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและชี้นาํ การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ ประเทศ และประชาคมอาเซี ยน
ภัยคุกคาม (Threats)
T3 ปั ญหาความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทํา
วิจยั ส่ งผลให้จาํ นวนงานวิจยั ที่ตอบสนองความต้องการและชี้นาํ การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้
ประเทศมีนอ้ ย
T4 นโยบายทางการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงทางการพัฒนาในพื้นที่บ่อยครั้ง ทําให้ทิศทางและการ
สนับสนุนงบประมาณ วิจยั การพัฒนาในสังคม ชุมชนในพื้นที่ไม่แน่นอน ส่ งผลให้งานการ
บริ การวิชาการ การพัฒนาบุคลากรในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมภาคใต้ไม่ยงั่ ยืน
ด้ านบริการวิชาการ
จุดแข็ง (Strengths)
S5

S6

S7

สภามหาวิทยาลัยกําหนดเป็ นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยโดยคณะผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยให้
ความสําคัญในการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ อย่างจริ งจังและมอบหมายให้คณะนิติศาสตร์
จัดบริ การวิชาการแก่สังคมและชุมชนโดยเฉพาะคลีนิกกฏหมายและการให้ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่
มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และองค์ความรู ้ที่โดดเด่นในระดับภาคใต้ที่สามารถพัฒนาเป็ นองค์กรที่
ให้บริ การวิชาการแก่สังคม ในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนในระดับพื้นที่
และระดับภูมิภาค ประเทศและอาเซี ยน
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่สามารถจัดบริ การทางวิชาการให้กบั ชุมชนในพื้นที่
จังหวัดภาคใต้ และได้รับการยอมรับจากสังคมในพื้นที่

จุดอ่อน (Weaknesses)
W11 ขาดนโยบาย เป้ าหมาย จุดยืนที่ชดั เจนในการเสริ มสร้างรายได้จากการบริ การวิชาการ ขาด
ระบบการจัดการรายได้จากการบริ การวิชาการจากส่ วนงาน หรื อคณาจารย์ รู ปแบบ กลไกใน
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การบริ การวิชาการที่มียงั ไม่สามารถแข่งขันได้กบั ตลาดภายนอกที่รุกเข้ามาทั้งจากมิติ
ภายในประเทศ และนานาชาติ ขาดการสื่ อสารภาพลักษณ์ และการบริ หารการตลาดเชิง
วิชาการ ยังมีลกั ษณะการตั้งรับ ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้ าหมายที่สามารถสร้างความได้เปรี ยบและ
โอกาสที่จะตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การวิชาการจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
W12 ขาดระบบการบริ หารการบริ การวิชาการ ที่มีคุณค่า มูลค่าที่สามารถสร้างแรงดึงดูดใจในการ
บริ การวิชาการที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน จนเป็ นที่ยอมรับจากชุมชน
W13 ทัศนคติการบริ การวิชาการมุ่งสนองตอบต่อตัวบ่งชี้ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษายัง
ไม่สามารถชี้นาํ การพัฒนาให้กบั ชุมชนได้
โอกาส (Opportunities)
O14 มีพนั ธมิตรและเครื อข่ายในท้องถิ่นใต้ที่มีองค์ความรู ้ ที่เข้มแข็งมีส่วนร่ วมในการบริ การ
วิชาการของมหาวิทยาลัย (โครงการพระราชดําริ ฯ+ศอบต.+ตชด.+อบต.+เทศบาล) ซึ่ งสามารถ
บูรณาการความร่ วมมือในการสร้างสรรค์วชิ าการให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศได้
O15 การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง IMTGT ทําให้มีความ
จําเป็ นในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการแข่งขัน และการเปิ ดประตูสู่
อาเซี ยนAEC และไปสู่ ประชาคมโลกซึ่ งเป็ นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการเพื่อการผลิตและพัฒนาบุคลากร
O16 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) ทําให้การบริ การวิชาการ มีความสะดวก รวดเร็ ว
เข้าถึงผูร้ ับบริ การได้ดียงิ่ ขึ้น ส่ งเสริ มให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดบริ การวิชาการได้อย่าง
กว้างขวาง รองรับความต้องการทั้งระดับภูมิภาค ประเทศ และในระดับนานาชาติ
O17 นโยบายการกระจายอํานาจ และการที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นในการจัด
การศึกษาทําให้มีความจําเป็ นในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษามารองรับความต้องการ
ในพื้นที่
ภัยคุกคาม (Threats)
T5 คู่แข่งในระดับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ให้บริ การวิชาการมีจาํ นวน
มากขึ้น ซึ่ งทําให้มหาวิทยาลัยจะต้องปรับกลยุทธ์ในการจัดบริ การวิชาการให้มีคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มสอดรับกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
T6 สภาวะความไม่มนั่ คงปลอดภัยของสามจังหวัดชายแดนใต้ กระทบต่อการเลือกตัดสิ นใจใช้
บริ การวิชาการของกลุ่มเป้ าหมาย จึงต้องเลือกกําหนดระยะเวลาสถานที่ที่เหมาะสมในการ
ให้บริ การวิชาการที่สามารถเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การ
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ด้ านทํานุบํารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strengths)
S8

คณะมีการบูรณาการองค์ความรู ้ดา้ นกฎหมายกับการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมร่ วมกับ
สาขาวิชาอื่นในการเผยแพร่ ความรู ้สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
O18 องค์ความรู ้ทางด้านศิลปะภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้
สามารถบูรณาการในการบริ การวิชาการ ทั้งในระดับท้องถิ่นภาคใต้ ประเทศไทยและอาเซี ยน
ภัยคุกคาม (Threats)
T7 ทัศนคติทางสังคมในการจรรโลงไว้ซ่ ึ งศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณี อย่างซึ มซับในวิถี
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่ งเร้าภายนอก การบุกรุ กทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การสร้างเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ไม่จริ งจังต่อเนื่อง และกระแสวัฒนธรรมต่างชาติมีอิทธิ พลส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวติ ของ
คนในชาติ
ด้ านการบริหารจัดการ
จุดแข็ง (Strengths)
S9 คณะนิติศาสตร์ เป็ นองค์กรระดับส่ วนงานขนาดเล็ก ทําให้การบริ หารจัดการมีความคล่องตัว
S10 วิทยาเขตสงขลา มีพ้ืนที่ที่เป็ นพื้นที่ทางธุ รกิจที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการหารายได้จาก
ทรัพย์สิน ส่ วนวิทยาเขตพัทลุง มีพ้ืนที่ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางการเกษตร
หรื อการบริ การอื่น ๆ ทางวิชาการ ซึ่ งมีส่วนสําคัญที่จะทําให้มหาวิทยาลัยมีความมัน่ คง
ทางการเงินการคลัง อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีรายได้จากการสร้างความร่ วมมือกับองค์กรภาครัฐ
ขนาดใหญ่ เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงกลาโหม
และกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีการเปิ ดหลักสู ตรจํานวน 4 หลักสู ตร ทั้ง
ระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ซึ่ งเป็ นการจัดการศึกษาหลักสู ตรต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถสร้างรายได้ให้กบั มหาวิทยาลัย
S11 คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ และที่ปรึ กษาคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยผูท้ ี่มีความรู ้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ดา้ นกฏหมาย การศึกษา และผูท้ ี่มีประสบการณ์ดา้ นการ
บริ หารสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานกฎหมายภาครัฐ รวมทั้งมีผทู ้ รงคุณวุฒิในพื้นที่ ซึ่ ง
จะช่วยในการกําหนดนโยบายหรื อทิศทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์
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จุดอ่อน (Weaknesses)
W14 ขาดวัฒนธรรมและค่านิยมร่ วมที่เข้มแข็ง ขาดสมรรถนะหลัก ขาดนักบริ หารองค์กรมืออาชีพ
ระบบและกลไกในการสื่ อสารภายใน และการสื่ อสารองค์กรสู่ สาธารณะยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
W15 ระบบสารสนเทศด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ และระบบ MIS ซึ่ งมีส่วน
สําคัญที่ทาํ ให้องค์กรไม่ทนั สมัย และไม่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการทํางาน ของ
บุคลากร ส่ งผลต่อการพัฒนาองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศ
โอกาส (Opportunities)
O19 นโยบายภาครัฐด้านการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรในการศึกษา การวิจยั
และการบริ การวิชาการ ในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านการฝึ กอบรมเพื่อ
การพัฒนาตนเอง ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ทุนการวิจยั ซึ่ งจะเอื้อต่อการเสริ มสร้าง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคลากรในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการรับใช้สังคม
O20 มหาวิทยาลัยอยูใ่ นพื้นที่ศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ท้ งั ทางบก ทางราง ทางนํ้า ทาง
อากาศ เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซี ยนตอนใต้ และการเป็ นพื้นที่ที่มีจุดเชื่อมโยง
จากฝั่งอ่าวไทย อันดามัน และอาเซี ยนตอนใต้ ทําให้สามารถจัดบริ การทางวิชาการ ที่สร้าง
รายได้แก่มหาวิทยาลัย
O21 การเป็ นพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซี ยนใต้และการเชื่อมต่อไปยังโลกมุสลิม เป็ น
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การบริ การวิชาการ การวิจยั ระหว่างกัน ซึ่ งจะเป็ นโอกาสใน
การยกระดับการเป็ นมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
O22 นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศให้ความสําคัญต่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน มี
การประเมิน มีตวั บ่งชี้ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมีแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นการ
บริ หารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่ งมหาวิทยาลัยสามารถนํามาใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัย
O23 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและโซเซี่ ยลมีเดีย ช่วยให้การสื่ อสารองค์กรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ มีความสะดวก และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
O24 มหาวิทยาลัยทักษิณเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีระบบบริ หารจัดการที่เป็ นอิสระ
คล่องตัวภายใต้การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ซึ่ งจะทําให้สามารถบริ หารจัดการทาง
การเงินเพื่อผลักดันนโยบายด้านต่างๆได้สะดวกมากขึ้น
ภัยคุกคาม (Threats)
T8 สัดส่ วนของประชากรในวัยเรี ยนของประเทศลดลง ทําให้การรับนิสิตไม่เป็ นไปตามแผน
ส่ งผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
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พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่ งผลกระทบต่อจํานวนและความหลากหลายของการรับนิสิต
รวมทั้งการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
T9 มีสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมาเปิ ดในพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยทําให้เกิด
การแข่งขันสู ง ส่ งผลต่อการสรรหาและการรักษาไว้ซ่ ึ งบุคลากรที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งส่ งผลให้การรับนิสิตไม่เป็ นไปตามแผนส่ งผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัยในการ
จัดการศึกษา
T10 มหาวิทยาลัยขาดความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มเดียวกัน ปั จจุบนั อยู่
ในอันดับท้ายๆ และไม่ติด 1 ใน 500 ของอาเซี ยน ส่ งผลให้มหาวิทยาลัยขาดการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
ทั้งนี้สามารถนําผลการประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมภายนอกมากําหนดทิศทางการ
พัฒนาโดยการใช้ TOW’S Matrix ได้ดงั นี้
1. ทิศทางเชิ งรุ ก (การประสานจุดแข็งกับโอกาส) มีดังนี้
1) ผลิตบัณฑิตคุณภาพ มีทกั ษะสากล สมบูรณ์ในอัตลักษณ์ รองรับความต้องการของสังคม
ผูใ้ ช้บณั ฑิตทัว่ ไป เฉพาะกลุ่มพื้นที่ในชุมชนภาคใต้ และอาเซี ยนตอนใต้และการสร้างความเป็ นเลิศในการ
ผลิตบัณฑิตทางกฏหมาย รองรับความต้องการในพื้นที่ และการเปิ ดประชาคมอาเซี ยนผ่านกลไกความ
ร่ วมมือกับเครื อข่ายในพื้นที่ ประเทศ และระหว่างประเทศ
2) สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีความเป็ นสากลและเป็ นพหุ วฒั นธรรม รองรับการจัดการ
จัดการเรี ยนการสอนกฏหมายในพื้นที่ภาคใต้ ประเทศ และเชื่อมโยงสู่ ประชาคมอาเซี ยนตอนใต้
3) พัฒนาหลักสู ตร สร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ใช้ชุมชนเป็ นฐานในการผลิตบัณฑิตเพื่อ
รับใช้สังคม ก้าวทันโลก และให้ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อรองรับความต้องการในพื้นที่
4) ต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู ้การศึกษาต่อเนื่อง สู่ นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่า
มูลค่า และขับเคลื่อนการพัฒนาการแข่งขันขององค์กรรัฐ เอกชน และประเทศในระดับนานาชาติ
5) ผลิตองค์ความรู ้ นวัตกรรม ผลงานวิชาการคุณภาพรองรับความต้องการของสังคม และชี้นาํ
การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง สังคมในภาพกว้าง และอาเซี ยน และต่อยอดองค์ความรู ้เพื่อสร้างคุณค่า
มูลค่า และขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ
6) พัฒนาระบบงานการบริ การวิชาการด้านกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่
มีความคล่องตัว มีคุณภาพมาตรฐานเป็ นที่พ่ งึ ด้านกฎหมายของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
7) สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ปั ญญา และสันติสุขที่ยงั่ ยืน ด้วยการบูรณาการความรู ้ทาง
กฎหมายกับศิลปะและวัฒนธรรมเชิงรุ ก สู่ ชุมชนร่ วมสร้างชุมชนฐานความรู ้ที่เข้มแข็งพร้อมรับอาเซี ยนโดย
การมีส่วนร่ วม ของทุกภาคส่ วน
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8) พัฒนาคณะให้มีความเป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนด้านกฎหมายในพื้นที่
ภาคใต้ ผ่านหลักสู ตรการศึกษาปกติ และหลักสู ตรการศึกษาต่อเนื่องต่างๆ
9) เสริ มสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการจัดการทรัพยากร การจัดการเรี ยนการสอน
การบริ การวิชาการ พร้อมการพัฒนาให้มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อมุ่งสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ
ในระดับสากล
2. ทิศทางเชิงป้ องกัน(การใช้ จุดแข็งลดปัจจัยคุกคามจากภายนอก) มีดังนี้
1) พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญกฎหมายด้านต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนในระบบ
ปกติและศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้บริ การวิชาการแกบุคคลภายนอกและงานวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ
2) พัฒนาระบบการบริ การวิชาการ รองรับความต้องการในพื้นที่ (S8 , S10 , T8)
3)สร้างองค์ความรู ้และพัฒนากําลังคนคุณภาพด้านกฎหมายรองรับการพัฒนาในพื้นที่
และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสากล
3. ทิศทางเชิงแก้ ไข(การใช้ โอกาสภายนอกมาแก้ไขจุดอ่อนจากภายใน) มีดังนี้
1) พัฒนาระบบการบริ หารขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่
ระดับสากล
2) สร้างระบบบริ การของการศึกษาต่อเนื่อง รองรับความต้องการที่หลากหลาย
3) สร้างสรรค์ผลผลิตทางองค์ความรู ้ นวัตกรรมหลักสู ตรการศึกษาต่อเนื่อง รองรับความต้องการ
ของสังคม และชี้นาํ การพัฒนาสู่ อาเซี ยน
4) สร้างระบบการบริ หารการวิจยั ให้มีมาตรฐาน สร้างนักวิจยั เชี่ยวชาญ เติมขีดความสามารถ
ทางการวิจยั แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ที่รับผิดชอบต่อชุมชน
5) นําวิชาการความรู ้ดา้ นกฏหมายสร้างสรรค์สังคมแห่งปั ญญาและสันติสุขสู่ ชุมชน เพื่อร่ วมสร้าง
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวติ ที่ดีและมัน่ คง
6) พัฒนาสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ องค์กรแห่งปั ญญา และองค์กรที่มีวฒั นธรรมการสอนกฏหมาย
เพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความทันสมัย พร้อมเปิ ดสู่ สังคม
โลก
4.ทิศทางเชิงรับ(การใช้ จุดแข็งลดปัจจัยคุกคามจากภายนอก) มีดังนี้
1) ไม่มี
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นิสิต
ปี การศึกษา 25
60 คณะนิติศาสตร์ มีนิสิตรวมทั้งสิ้ น 1,609 คน เรี ยนที่วทิ ยาเขตสงขลา 1 ,307 คน
เรี ยนที่วทิ ยาเขตพัทลุง 302 คน จําแนกเป็ นระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ 1,382 คน ภาคสมทบ 227 คน
รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จํานวนนิสิตในสังกัดคณะนิติศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2560
หลักสู ตร/สาขาวิชา
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ 4 ปี )
- นิสิตชั้นปี ที่ 5 (รหัส 56)
- นิสิตชั้นปี ที่ 4 (รหัส 57)
- นิสิตชั้นปี ที่ 3 (รหัส 58)
- นิสิตชั้นปี ที่ 2 (รหัส 59)
- นิสิตชั้นปี ที่ 1 (รหัส 60)
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ 4 ปี )
- นิสิตชั้นปี ที่ 5 (รหัส 56)
- นิสิตชั้นปี ที่ 4 (รหัส 57)
- นิสิตชั้นปี ที่ 3 (รหัส 58)
- นิสิตชั้นปี ที่ 2 (รหัส 59)
- นิสิตชั้นปี ที่ 1 (รหัส 60)
รวมวิทยาเขต
รวมทั้งสิ้น

สงขลา

พัทลุง

1080
31
127
244
260
418

302
7
49
60
94
92

227
28
22
41
44
92

-

1,307
1,609

302

หมายเหตุ :ข้ อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560 งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
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ส่ วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ การพัฒนาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. 2560-2564
ปรัชญา

“ นิติเป็ นเลิศ เทิดคุณธรรม นํายุติธรรมสู่ สังคม ”

วิสัยทัศน์
ค่ านิยมหลัก(
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“เป็ นคณะชั้นนําระดับชาติในปี 2568 มุ่งรับใช้สังคม”
Core Values)

คารวะ(Respect)
ปั ญญา(Wisdom)
สามัคคี(Unity)
มุ่งผลลัพธ์ที่ดี(Outcome Oriented)
มีความคุม้ ค่า(Worthiness)
นําพาสังคม(Social Responsibility)

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่ทกั ษะเชิงปฏิบตั ิ เพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ชุมชน
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจยั อันจะนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาเพื่อการพัฒนาสังคม
3. เป็ นศูนย์กลางในการบริ การวิชาการด้านกฎหมาย เชื่อมโยงเครื อข่ายชุมชน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านกฎหมายแก่สังคม
สมรรถนะหลัก
มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิต เพื่อรับใช้สังคม
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559
คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่รายงาน 28 กันยายน 2560

1

2

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวม
ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา
สวนที่ 1 องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ
คะแนนเฉลี่ยสวนที่ 1

จํานวนตัวบงชี้

คะแนนคา
เปาหมาย

ผลประเมิน
ตนเอง
คะแนน

ผลประเมิน
กรรมการ
คะแนน

15
15

3.13
3.13

3.33
3.33

2.87
2.87

3

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบงชี้
ตัวบงชี้

คะแนนคา
เปาหมาย

โครงรางองคกร
P.1 ลักษณะขององคกร
P.2 สภาวการณขององคกร
สวนที่ 1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
C.1 การรับและสําเร็จการศึกษาของ
3
นิสิตนักศึกษา

C.2 การไดงานทําของบัณฑิต หรือ
การใชประโยชนในการประกอบ
อาชีพ

3

ผลประเมิน
ผลประเมิน
การบรรลุ
ตนเอง
กรรมการ
เปาหมาย
คะแนน
คะแนน

3

บรรลุ

3

3

บรรลุ

3

Strengths
จุดแข็ง

Areas for Improvement
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได

1. การวิเคราะหประเมินระบบดูแล
คุณภาพผูเรียนและการสําเร็จ
การศึกษาของผูเรียนอยางเปน
รูปธรรมมีทิศทาง
2. ระบบการเตรียมความพรอมนิสิต
เพื่อสงผลตออัตราการสําเร็จ
การศึกษา และอัตราการคงอยูของ
นิสิตในทุกหลักสูตร ทั้งนี้โดยคณะ
ควรมีการกําหนดคุณสมบัติของ
ผูเรียนที่ชัดเจน และทําการสํารวจวา
ผูเรียนที่รับเขามานั้นมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับที่ตั้งไวหรือไมเพียงใด
เพื่อนํามาประกอบการวางแผนการ
เตรียมความพรอมนิสิตตอไป
1. กระบวนการนําขอมูลการไดงาน
ทําของบัณฑิตมาใชประโยชนใน
หลักสูตร

4
ตัวบงชี้

คะแนนคา
เปาหมาย

ผลประเมิน
ผลประเมิน
การบรรลุ
ตนเอง
กรรมการ
เปาหมาย
คะแนน
คะแนน

C.3 คุณภาพบัณฑิต

3

3

บรรลุ

3

C.4 ผลงานของผูเรียน

3

3

บรรลุ

2

C.5 คุณสมบัติของอาจารย

3

4

บรรลุ

3

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย

3

3

บรรลุ

3

Strengths
จุดแข็ง

มีอัตลักษณนําความรูสูชุมชน

Areas for Improvement
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได
2. ทบทวนแบบสอบถามภาวการณมี
งานใหสอดคลองกับวิชาชีพ
การวัดคุณภาพบัณฑิตที่สอดคลอง
กับอัตลักษณใหชัดเจน และนําผล
การประเมินบัณฑิตมาใช
ประกอบการออกแบบหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหได
บัณฑิตที่สอดคลองกับอัตลักษณ
และ ELOs
1. คณะควรพิจารณาเรื่องการทํา
ผลงานวิจัยรวมกันระหวางนิสิตและ
อาจารย
2. ระบบการทบทวนและพัฒนา
คุณภาพผลงานของผูเรียน
1. วิเคราะหความตองการและ
วางแผนพัฒนาคณาจารยที่
สอดคลองกับ VMCC
2. ระบบการจัดการความรู
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการจัดการ
เรียนการสอนและการทําวิจัย
1. การวิเคราะหคุณภาพและ
มาตรฐาน ผลงานทางวิชาการ กับทิศ

5
ตัวบงชี้

คะแนนคา
เปาหมาย

ผลประเมิน
ผลประเมิน
การบรรลุ
ตนเอง
กรรมการ
เปาหมาย
คะแนน
คะแนน

C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร

3

3

บรรลุ

3

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของผูบริหารมหาวิทยาลัย

3

4

บรรลุ

3

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ของกรรมการประจําคณะ/
สภามหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ของผูบริหารคณะ/สถาบัน

4

4

บรรลุ

3

3

4

บรรลุ

3

Strengths
จุดแข็ง

Areas for Improvement
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได
ทางการพัฒนาใน OP (เกณฑการรับ
ใชสังคม)
2. มาตรการกระตุนใหอาจารย
ทํางานวิจัยและทําใหงานวิจัย
กระจายเปนภาระงานของอาจารย
ทั่วทั้งองคกร
3. พัฒนาระบบกลไกพี่เลี้ยงนักวิจัย
รับใชสังคมหนาใหม
1. การบริหารหลักสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของทั้งวิทยาเขตใหมี
มาตรฐานหลักสูตรเดียวกัน
2. ระบบการสื่อสารและการคัดเลือก
แหลงฝกงานที่มีคุณภาพ
1. ระบบการประเมินผูบริหาร ที่
สะทอนใหเห็นกระบวนการ PDCA
ของระบบการนําองคกร
1. การถายทอดนโยบายลงสูการ
ปฏิบัติและการสื่อสารองคกรผาน
คณะกรรมการประจําคณะ
1. การวิเคราะหประเมินผลลัทธ
ผลกระทบ
2. ระบบการกํากับติดตามการ

6
ตัวบงชี้

คะแนนคา
เปาหมาย

ผลประเมิน
ผลประเมิน
การบรรลุ
ตนเอง
กรรมการ
เปาหมาย
คะแนน
คะแนน

C.9 ผลการบริหารและจัดการของ
ผูบริหารคณะ/สถาบัน

3

4

บรรลุ

3

C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา

3

3

บรรลุ

3

C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนได
สวนเสีย

3

2

ไมบรรลุ

2

C.12 การบริการวิชาการแกสังคม

4

5

บรรลุ

4

Strengths
จุดแข็ง

1. งบการพัฒนาศักยภาพ
ดานภาษาอังกฤษ
2. การสนับสนุนใหบุคลากร
ทุกระดับพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
3. บุคลากรตระหนักและ
รวมกันแกปญหาองคกร เชน
อัตราการคงอยูของนิสิต

1. มีแนวทางที่ชัดเจนในการ

Areas for Improvement
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได
ดําเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรที่นําไปสูผลลัพธอยาง
เปนรูปธรรม
3. ระบบการนําองคกร
วิเคราะหประเมินระบบบริหาร
จัดการในทุกระดับและนําผลมา
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
1. การมีสวนรวมประเมินแผนและ
ความตองการพัฒนาของบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
2. ระบบการพัฒนาบุคลากรที่
ดําเนินการตามวงจร PDCA
3. ระบบการพัฒนาผูนํา
1. ระบบขอมูลปอนกลับที่ครอบคลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม/ผูสงมอบ
2. การนําผลการประเมินดังกลาว
ทั้งหมดมาใชประโยชนเพื่อใชในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ
ใหบริการทางวิชาการ การวิจัย
การวิเคราะห ประเมินระบบการ

7
ตัวบงชี้

คะแนนคา
เปาหมาย

ของคณะและสถาบัน

C.13 การสงเสริมสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม
S.1 ผลงานวิจัยหรือสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน (TSU07)

S.2 รอยละของรายไดอื่นของ
มหาวิทยาลัย (TSU14)

ผลประเมิน
ผลประเมิน
การบรรลุ
ตนเอง
กรรมการ
เปาหมาย
คะแนน
คะแนน

3

3

บรรลุ

3

3

3

บรรลุ

2

4

4

บรรลุ

3

Strengths
จุดแข็ง
ใหบริการวิชาการ

Areas for Improvement
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได
ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุมใหเชื่อมโยงกับอัตลักษณที่ระบุ
ใน OP “รับใชสังคม”
ทบทวนระบบการวัด วิเคราะห KPI
ที่สําคัญ
1. การเพิ่มจํานวนงานวิจัยและ
ผลงานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนใหครอบคลุมองคความรู
ทางนิติศาสตร
2. การสรางระบบกลไกสนับสนุน
งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
3. การวิเคราะหการนํางานวิจัยไปใช
ประโยชน เทียบกับคูเทียบ (ขอมูล
ขาดไปตั้งแตป 2557)
4. การพัฒนาวารสารทางดาน
กฎหมายเพื่อรองรับการตีพิมพ
งานวิจัยและผลงานวิชาการของ
อาจารยและนิสิต
1. วิเคราะหผลลัพธของรายไดที่เพิ่ม
ขึ้นกับการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะดานการเรียนการสอน วิจัย

8
ตัวบงชี้

คะแนนคา
เปาหมาย

ผลประเมิน
ผลประเมิน
การบรรลุ
ตนเอง
กรรมการ
เปาหมาย
คะแนน
คะแนน

ผลการประเมินภาพรวม

จุดแข็ง / Strengths
1. มีอัตลักษณนําความรูสูชุมชน
2. การสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3. บุคลากรตระหนักและรวมกันแกปญหาองคกร เชน อัตราการคงอยูของนิสิต
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได / Areas for Improvement
1. พัฒนาจํานวนผลงานของผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน และกําหนดเปาหมายคูเทียบใหชัดเจน
2. เพิ่มจํานวนหนังสือและทรัพยากรการเรียนดานอื่น ๆ ในหองสมุด
3. การถายทอดนโยบายลงสูการปฏิบัติและการสื่อสารองคกรผานคณะกรรมการประจําคณะ
4. ระบบขอมูลปอนกลับที่ครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
5. การสรางระบบกลไกสนับสนุนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน

ขอเสนอแนะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

1. การนําขอมูลมาเขียนในเชิงวิเคราะหและนํามาใชประโยชนในการพัฒนา
2. ทบทวนการเขียนใหเห็นกระบวนการและการประเมินผลลัพธของระบบ

Strengths
จุดแข็ง

Areas for Improvement
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได
บริการวิชาการ และการพัฒนา
บุคลากร
2. พบขอมูลเพียง 2 ป ยอนหลัง
3. แผนการจัดหารายได

ส่ วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ การพัฒนาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. 2560-2564
ปรัชญา

“ นิติเป็ นเลิศ เทิดคุณธรรม นํายุติธรรมสู่ สังคม ”

วิสัยทัศน์
ตัวชี้วดั

“เป็ นคณะชั้นนําระดับชาติดา้ นการผลิตบัณฑิตโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานในปี 2568”
1.การรับนิสิตอยูใ่ น 1 ใน 7 ของประเทศ
2.จํานวนการมีงานทําของบัณฑิตไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (ไม่นบั รวมผูท้ ี่
ศึกษาต่อ)
3.ผลงานนิสิตที่มุ่งรับใช้สังคมที่ได้รับรางวัลหรื อเผยแพร่ ผลงานใน
ระดับชาติ

ค่ านิยมหลัก(
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Core Values)
คารวะ(Respect)
ปั ญญา(Wisdom)
สามัคคี(Unity)
มุ่งผลลัพธ์ที่ดี(Outcome Oriented)
มีความคุม้ ค่า(Worthiness)
นําพาสังคม(Social Responsibility)

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่ทกั ษะเชิงปฏิบตั ิ เพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ชุมชน
2.สร้างสรรค์ผลงานวิจยั อันจะนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาเพื่อการพัฒนาสังคม
3. เป็ นศูนย์กลางในการบริ การวิชาการด้านกฎหมาย เชื่อมโยงเครื อข่ายชุมชน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านกฎหมายแก่สังคม

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ พ.ศ.2561-2564

แผนกลยุทธการพัฒนาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2564
ความทาทาย
โอกาสเชิงกลยุทธ
ความไดเปรียบ

วัตถุประสงค

ผลิตบัณฑิตที่มอี ัต
ลักษณที่
ตอบสนองความ
ตองการของสังคม
ดวยกระบวนการ
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ เรียนรูจ าก
มีมาตรฐานตามระบบ ประสบการณตรง
คุณภาพระดับ
ในชุมชน
นานาชาติและ
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม

1. ความเปนเลิศ
ดานการผลิต
บัณฑิตที่ใชชุมชน
เปนแหลงเรียนรู

1.2 ปฏิรูปการจัดการ
เรียนรูที่เนนการเรียนรู
เชิงบูรณาการจาก
แหลงเรียนรูหรือ
ประสบการณตรงใน
ชุมชนโดยการมีสวน
รวมของหนวยงาน
ตางๆ

แผนปฏิบัติการ

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

1.สงเสริมใหนิสิตมีประสบการณ
และการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
จริงในพื้นที่
2.จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนเพื่อทํา
หนาที่ประสานความรวมมือ
ระหวางองคกรในภาครัฐ
3.พัฒนาความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก
(วิชาชีพ)(วิชาการ) ในดานการ
ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะเชิงปฏิบัติ

การประเมิน
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย(ปกศ.)
61
62 63
55 60
รอยละ 50

64
70

7.1ก-1 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
7.1ก-2ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต(TSU01)

คาเฉลี่ย 4.10

4.20 4.30 4.40

7.1ก-8 รอยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรูในชุมชน

รอยละ 100

100 100 100

7.1ข-5 รอยละของหลักสูตรที่มีความรวมมือทาง
วิชาการกับตางประเทศ
7.2ก-3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีป
สุดทายตอการบริหารจัดการหลักสูตร
7.4ก-6 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ AUN QA
7.4ก-7 รอยละหลักสูตรที่ผานการกํากับมาตรฐาน

รอยละ 100

100 100 100

คาเฉลี่ย
3.90
2.80
รอยละ 100
(1 หลักสูตร)
รอยละ 25
รอยละ 10

3.90 3.95 4.00

7.1ก-7 รอยละของนิสิตที่เรียนรูในชุมชน
7.1ก-12รอยละของชุมชนเปาหมายเดิมที่มีขอเสนอให
จัดโครงการบริการวิชาการ
7.2ก(ฉ-4) จํานวนชุมชนที่ขอรับบริการจากศูนยยุติธรรม
ชุมชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
7.5-8 จํานวนสังคมและชุมชนใหมที่ไดรับการบริการ
วิชาการ (คณะลงนาม คณะละ 1 สังคม/ชุมชน)

2.85 2.90 3.00
100 100 100
50
15

75
20

100
30

1 ชุมชน

1

2

2

1 ชุมชน

1

1

1

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ พ.ศ.2561-2564
ความทาทาย
โอกาสเชิงกลยุทธ
ความไดเปรียบ
1.3พัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนรูที่
สอดคลองและ
เหมาะสมกับยุคสังคม
ดิจิทัล
1.4พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูเ พื่อ
มุงใหผูเรียนเกิดทักษะ
เชิงปฏิบัติทาง
กฎหมายและ
สมรรถนะสากลของ
อาจารย

1.5พัฒนานิสิตตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัยและมี
ทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค

แผนปฏิบัติการ

การประเมิน

คาเปาหมาย(ปกศ.)
61
62 63
รอยละ 10
20 30

64
40

7.1ก(ฉ-1) รอยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอน โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติทางดาน
กฎหมาย

รอยละ 10

25

7.2ก-4 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการสอนของ
อาจารย
7.3ก-1 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก
- จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

คาเฉลี่ย 4.40

4.50 4.60 4.70

รอยละ 8.33

12

16

20

2 คน

3

4

5

7.3ก-2 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
- จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ 12.5

16

20

25

3คน

4

5

6

7.1ก-3 รอยละผลงานวิชาการและงานสรางสรรคของ
นิสิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการเผยแพร
7.1ก-3.1 ระดับชาติ

รอยละ 0.62

1

2

3

รอยละ 0.62

1

2

3

0

0

1

2

ตัวชี้วัด

1.สงเสริมใหมีการทบทวนบทเรียน 7.1ก(ฉ-2) รอยละของรายวิชาในหลักสูตรที่จัดใหมีการ
ผานสื่อสังคมออนไลน
ทบทวนบทเรียนผานระบบสารสนเทศ
2.สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช
เพื่อกระตุนการเรียนรู
1.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให
เกิดทักษะแกผูเรียน
2.สงเสริมบุคลากรสายวิชาการให
เรียนรูประสบการณในการใช
กฎหมายเชิงบูรณาการกับศาสตร
อื่น โดยผลักดันเขาสูหนวยงาน
วิชาชีพ/สถานประกอบการ

1.สงเสริมใหมีกิจกรรมที่พัฒนา
นิสิตใหมีอัตลักษณที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคม และมี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

7.1ก-3.2 ระดับนานาชาติ
7.1ข-4 รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สอบผาน

15

20

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ พ.ศ.2561-2564
ความทาทาย
โอกาสเชิงกลยุทธ
ความไดเปรียบ

1.6.จัดการเรียนการ
สอนโดยมุงเนนการบูร
ณาการองคความรู
และพัฒนาระบบใน
การฝกทักษะนิสิต

1.7เพิ่มอัตราการ
สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

วัตถุประสงค

แผนปฏิบัติการ

การประเมิน
ตัวชี้วัด
สมรรถนะทักษะสากล
1) ดานภาษาอังกฤษ
2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะบูรณาการกับการ
วิจัยและการบริการวิชาการ
2.สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการ
สอนรวมกับศาสตรอื่นๆ
-หลักสูตรมีรายวิชาที่มีการบูรณา
การศาสตรทางกฎหมายกับศาสตร
อื่นๆเพิ่มเติม
1.เสริมสรางทักษะที่จําเปนในการ
เรียนกฎหมาย
2.สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการ
สอนโดยคํานึงถึงศักยภาพของ
ผูเรียน
-กิจกรรมกําหนดกลุมผูเรียนให
สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน

คาเปาหมาย(ปกศ.)
61
62 63

64

รอยละ 8
รอยละ 78

15
80

20
85

25
90

7.1ก-6 รอยละผลงานวิชาการและงานสรางสรรคของ
นิสิตที่ไดรับรางวัล(KPIs,C.2)
(1)ระดับปริญญาตรี

รอยละ 20

25

30

35

รอยละ 20

25

30

35

7.1ก(ฉ-3) รอยละของจํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเปนผูประกอบการของนัก
กฎหมาย

รอยละ 25

50

75

100

7.1ข-1 รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
7.1ข-3 อัตราการคงอยูของนิสิตระดับปริญญาตรี(ไม
รวมนิสิตชั้นปที่ 1)

รอยละ 35

40

50

60

รอยละ 65

70

80

90

7.2ก-7 อัตราการลาออกของนิสิตระดับปริญญาตรี

รอยละ 3

3

2

1

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ พ.ศ.2561-2564
ความทาทาย โอกาส
เชิง
กลยุทธ ความ
ไดเปรียบ

การประเมิน
วัตถุประสงค

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

2. ความเขมแข็ง
ดานการวิจัยที่
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม

ผลิตผลงานวิจัย
และงาน
สรางสรรคที่มี
คุณภาพสามารถ
นําไปใชประโยชน
2.1.พัฒนาสู
ในเชิงวิชาการเชิง
มหาวิทยาลัยที่มุงเนน สังคมหรือเชิง
การวิจัยและนวัตกรรม พาณิชย

1.สงเสริมการผลิตงานวิจัยและ
7.1ก-13 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอ
งานสรางสรรคที่สามารถนําไปใช คณาจารยและนักวิจัย
- จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
ประโยชนเชิงสังคม
2.สงเสริมการผลิตงานวิจัยที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน
3.สงเสริมการผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่บูรณาการกับ
หนวยงานอื่น

2.2.พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยใหสามารถ
สรางผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคใน
ระดับนานาชาติ
ตอบสนองยุทธศาสตร
ดนการวิจัยของ
ประเทศ

1.สรางระบบการพัฒนาขอเสนอ
งานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
2.สงเสริมใหบุคลากรผลิต
ผลงานวิจัยที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
3.สงเสริมใหบุคลากรจัดทํา
ขอเสนองานวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกเพื่อตอบสนองความ
ตองการของชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
4.พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
หลากหลายในเรื่องของเครื่องมือ
วิจัยเพื่อใหมีความสามารถผลิต
ผลงานวิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน

7.3ก-5 รอยละอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรคจากแหลงทุนภายนอก

คาเปาหมาย(ปกศ.)
61
60,000/คน
1,320,000

รอยละ 8

62

63

63

65,0 70,0 80,0
00 00 00

20

30

50

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ พ.ศ.2561-2564
ความทาทาย โอกาส
เชิง
กลยุทธ ความ
ไดเปรียบ
2.3.สรางระบบ
สนับสนุนการวิจัยรับ
ใชสังคม และการวิจัย
สูเชิงพานิชย

2.4.พัฒนาศูนยวิจัย
เฉพาะทางที่
ตอบสนองความ
ตองการของสังคมและ
ยุทธศาสตรชาติ

การประเมิน
วัตถุประสงค

แผนปฏิบัติการ
1.พัฒนาเครือขายในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อใชผลิตผล
งานวิจัยผานศูนยยุติธรรมชุมชน
2.สงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุน
ใหมใหไดทําวิจัยอยางตอเนื่อง
3.สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย
และผลิตผลงานตีพิมพในระดับ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด
7.1ก-9 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยประจําที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
นานาชาติ(TSU02)
(1) ระดับชาติ
(2) ระดับนานาชาติ

1.สงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุน 7.1ก-11 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
ใหม ใหนําโจทกจากชุมชน/ สังคม อาจารยประจําที่นําไปใชประโยชนในเชิงสังคมหรือเชิง
เปนเปาหมายของการทํางานวิจัย พาณิชย (TSU03)
เพื่อประโยชนตรงตอผูใช
(1) การใชประโยชนเชิงสังคม
ผลงานวิจัย
- จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.พัฒนาทักษะการวิจัยแกนิสิต
กลุมเปาหมาย
3.สงเสริมการผลิตงานวิจัยที่ให
นิสิตมีสวนรวม

คาเปาหมาย(ปกศ.)
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ความทาทาย โอกาส
เชิง
กลยุทธความ
ไดเปรียบ

3.การบริหาร
จัดการเพื่อ
ดําเนินงานที่เปน
เลิศ

3.1.พัฒนาการบริหาร
จัดการและระบบ
คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยและ
ระดับสวนงาน ตาม
เกณฑคุณภาพระดับ
สากล

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ

การประเมิน
แผนปฏิบัติการ

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมี
ธรรมมาภิบาล

ตัวชี้วัด

61

7.2ก-1ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการ
ของมหาวิทยาลัย
7.2ก-2 รอยละความไมพึงพอใจของนิสิตตอการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัย
7.4ก-1 ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนําองคกร
7.4ก-2 ผลการประเมินผูนําระดับสูงจําแนกตามประเด็น
แบบสอบถาม HAPPINOMETER
7.4ก-3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช. (TSU05)
7.4ก-4 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
7.4ข-1 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา(ปงบประมาณ)
7.4ข-2 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําป(ปงบประมาณ)
7.1ค-6 รอยละของเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
(MOU) กับตางประเทศที่มีการดําเนินงาน
7.3ก-4 รอยละของอาจารยที่ไดรับรางวัล
0

1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่
เปนเลิศ(EdPEx)
2.พัฒนาระบบการรับฟงเสียง
ลูกคาเพื่อตอบสนองการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ
นิติศาสตร

คาเปาหมาย(ปกศ.)
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3.2. พัฒนาระบบ
บริหารและทรัพยากร
มนุษยที่มี
ประสิทธิภาพ สู
มหาวิทยาลัยแหง
ความสุข และมี
วัฒนธรรมองคกรที่
เขมแข็ง

1.สงเสริมใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพมี
วัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งและ
เสริมสรางองคกรแหงความสุข
2.สงเสริมใหบุคลากรเขาสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น

7.3ก-7 อัตราการคงอยูของบุคลากร
7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดาน
บรรยากาศการทํางาน
7.3ก-8 ระดับความผูกพันของบุคลากร

18

รอยละ 98
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ความทาทาย โอกาส
เชิง
กลยุทธความ
ไดเปรียบ

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ

การประเมิน
แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด
7.3ก-9 คาเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัย
7.3ก-10 รอยละของผูบริหารระดับสวนงาน/หนวยงาน
ที่ไดรับการพัฒนา

คาเปาหมาย(ปกศ.)
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7.3ก-11 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตาม
ความจําเปนของสวนงาน/หนวยงานอยางนอยปละ 1
ครั้ง
3.3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.4.พัฒนาการสื่อสาร
องคกรใหทั่วถึงและ
สามารถสราง
ภาพลักษณที่ดีของ
คณะและมหาวิทยาลัย
3.5.สงเสริมความ
รับผิดชอบตอสังคม

1.พัฒนาระบบสารสนเทศคณะ
-มีจํานวนระบบสารสนเทศดานการจัดการเรียนการสอน
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ หรือพัฒนาระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความตองการ
ครอบคลุมพันธกิจดานการจัดการ ของผูบ ริหาร
เรียนการสอน
2.พัฒนาระบบสารสนเทศที่
ตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
1.พัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึง
ประชาชนทั่วไป/ชุมชนเปาหมาย
2.พัฒนารูปแบบการสื่อสารภายใน
องคกร
1.สงเสริมความรับผิดชอบตอ
สังคมโดยการสรางความศรัทธา
และพัฒนาชุมชนเปาหมายอยาง
ตอเนื่อง

1

2

3

4
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ความทาทาย โอกาส
เชิง
กลยุทธ ความ
ไดเปรียบ

4.ความมั่นคง
ทางการเงิน

4.1. การพัฒนาพื้นที่
เชิงพานิชย
4.2. พัฒนาระบบ
บริหารการเงินและ
การจัดการตนทุนใหมี
ประสิทธิภาพ
4.3. สงเสริมใหมี
หลักสูตรตอเนื่องและ
การบริการวิชาการ
เพื่อการหารายได
4.4.พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธเพื่อให
เขาถึงลูกคาและ
ผูรับบริการ

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ

การประเมิน
แผนปฏิบัติการ

สรางความมั่นคง
ดานฐานะทาง
การเงิน ดวยการ 1.การจัดการทรัพยากรที่มีใหเกิด
เพิ่มรายไดและ
ประโยชนสูงสุด
การบริหารการเงิน
ใหมีประสิทธิภาพ
1.วางแผนการใชจายงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
7.5-4 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได(ปการศึกษา)

1.จัดทําหลักสูตรการศึกษา
7.5-5จํานวนเงินจากการบริการวิชาการที่ไดรับจาก
ตอเนื่องที่สอดคลองกับหลักสูตร แหลงภายนอก
นิติศาสตรบัณฑิต
2.จัดหารายไดโดยผานการบริการ 7.2ก-5 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการวิชาการ
วิชาการ
1.ประชาสัมพันธการรับนิสิตเชิง 7.5-6รอยละการรับนิสิตใหมตามแผนการรับนิสิต
รุกเพื่อใหไดนิสิตหรือผูรับบริการ
ตามแผน
2.พัฒนาระบบสารสนเทศการ
สมัคร/ลงทะเบียนของผูรับบริการ
หลักสูตรฝกอบรม ศึกษาตอเนื่อง
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