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คํานํา 

 

แผนปฏิบติังานคณะนิติศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จดัทาํขึนเพือขบัเคลือนการ

ดาํเนินงานใหบ้รรลุตามแผนกลยทุธก์ารพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ.2561-2564 

โดยตระหนกัถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ทีไดร่้วมกนัทบทวน

และให้ขอ้เสนอแนะ เพือผลิตบณัฑิตทีมีอตัลกัษณ์ตามทีมหาวิทยาลยัทกัษิณกาํหนด คือ มุ่งผลิต

บณัฑิต (ผูเ้รียน) ให้มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงทกัษะเทิดค่าศิลปะและ

วฒันธรรม   และจุดเน้นของมหาวิทยาลยัทีมุ่งเน้นผลิตครูหรือผูน้าํของสังคมทีสามารถถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม มีภาวะผูน้ ําทางวิชาการและเป็น

แบบอยา่งทีดีของสงัคม โดยเชือมโยงกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. 2561-

2580 ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 

12 (พ.ศ.2560-2564) รวมทงัผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2561  

และร่วมกนัวิเคราะห์ศกัยภาพองค์กร อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรเพือ

ผลิตบณัฑิตอนัพึงประสงคที์สอดรับกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็นทีพึงแก่สงัคม

ได ้อนัจะเป็นรากฐานในการผลกัดนัและสร้างความเขม้แข็งของคนในชาติทีจะคอยปกป้องและผดุง

ความยติุธรรมใหป้ระชาชนในประเทศมีความสงบสุข และมีคุณภาพชีวิตทีดี 

คณะนิติศาสตร์ขอขอบคุณคณะกรรมการประจาํคณะนิติศาสตร์และบุคลากรศิษยเ์ก่า นิสิต 

และผูใ้ชบ้ณัฑิตของคณะนิติศาสตร์ทุกท่านสาํหรับขอ้เสนอแนะในการจดัทาํแผนกลยทุธก์ารพฒันา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ.2561-2564 ใหส้าํเร็จลุล่วง เพือเป็นแนวทางในการบริหาร

คณะนิติศาสตร์ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

              (รองศาสตราจารย ์ดร.กรกฎ  ทองขะโชค) 

                  คณบดีคณะนิติศาสตร์  

         

 

 

 

 



 

  

 

 

สารบัญ 

 

  คาํนํา         หน้า 

  ส่วนที 1 

 ขอ้มูลเบืองตน้ของคณะนิติศาสตร์      1 

 โครงสร้างการบริหารงานคณะนิติศาสตร์     6 

  ส่วนที 2 

   การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม      7 

ส่วนที 3 

 แผนกลยทุธก์ารพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ.2561-2564 44 

ส่วนที 4 

 แผนการใชจ่้ายงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                           53 

 



 
1 แผนปฏิบติังานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส่วนที 1 

ข้อมูลพืนฐาน 

ความเป็นมา 

ในสังคมปัจจุบนั  กฎหมายมีความจาํเป็นทีเขา้ไปมีส่วนเกียวข้องกบัการปฏิบัติ

ราชการ การดาํเนินธุรกิจทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนชีวิตประจาํวนัของทุกคน ประกอบกบัการรวบรวม

ข้อมูลก ารศึก ษาใน หลัก สูต รนิ ติศ าสตร บัณฑิต ในสถาบันก ารศึกษ าภาค รัฐส่ว นกลา ง 

(กรุงเทพมหานคร)  พบว่านิสิต  นักศึกษา   ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาในจังหวดัทางภาคใต้  คิดเป็น

อัตราส่วนทีค่อนข้างสูง จึงทําให้เห็นว่า กฎหมายเป็นทีนิยมของคนภาคใต้  ทังนี นับตังแต่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มีผลบงัคบัใชแ้ละ    ผลจากการปฏิรูประบบ

ราชการในกระบวนการยติุธรรม ทาํใหมี้การจดัตงัหน่วยงานราชการ และองค์กรอิสระดา้นกฎหมาย

เพิมขึน ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรทางด้านกฎหมายสูงขึนตามไปดว้ย  ตัวอย่างเช่น ศาล

รัฐธรรมนูญ  ศาลปกครอง  ศาลยติุธรรม คณะกรรมการการเลือกตงั คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผูต้รวจการแผน่ดินรัฐสภา   กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบนันิติ

วิทยาศาสตร์  เป็นต้น รวมถึงบุคลากรสายอาจารย์ทางด้านกฎหมาย ซึงสถาบันการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาหลายสถาบนัไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัและริเริมจดัตงัคณะนิติศาสตร์ขึน ประกอบกบั

อตัราค่าตอบแทนทางวิชาชีพทีค่อนขา้งสูง เช่น ผูพิ้พากษา ตุลาการ อยัการ พนักงานสอบสวนคดี

พิเศษ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึงทีทาํให้บุคลากรในภาครัฐและเอกชนสนใจและมีแนวโน้มทีจะเปลียน

สายงานไปสู่วิชาชีพดงักล่าว  และเมือพิจารณาแหล่งทีตงัของมหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา แลว้ 

ยงัพบว่า เป็นศูนยร์วมของหน่วยงานราชการในกระบวนการยติุธรรมหลายแห่ง อนัไดแ้ก่ ศาลจงัหวดั

สงขลา ศาลปกครองสงขลา สาํนกังานอยัการจงัหวดัสงขลา เป็นตน้ อีกทงั ยงัเป็นทีตงัของสาํนักงาน

อธิบดีผูพิ้พากษาภาค 9 สาํนกังานอธิบดีอยัการเขต 9  สาํนกังานตาํรวจภูธรภาค 9  ซึงนบัว่าเป็นแหล่ง

เรียนรู้ทีสามารถส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนการสอนในภาคปฏิบติัให้แก่นิสิต โดยการศึกษาดู

งานและฝึกงานในหน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้ไดอี้กดว้ย    

ดงันัน มหาวิทยาลยัทกัษิณ ในฐานะสถาบนัการศึกษาของรัฐ ซึงมีหน้าทีให้การ

บริการด้านการศึกษาและบริการด้านสังคม ได้ตระหนักถึงภารกิจนี รศ. ดร.สมบูรณ์  ชิตพงศ ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัทกัษิณ  จึงไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการบริหารโครงการจดัตงัคณะนิติศาสตร์ ตาม

คาํสงัที 772/2547  ลงวนัที 3 มิถุนายน 2547  ดงัรายชือต่อไปนี 

 



 
2 แผนปฏิบติังานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย ์  ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 

    (อาจารย ์ดร.สมศกัดิ  โชคนุกูล)  

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิติพงศ ์  หงัสพฤกษ ์  กรรมการ 

4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   กรรมการ 

    (ผูช่้วยศาสตราจารยภิ์ญโญ  ตนัพิทยคุปต)์  

5. นายอภิชาติ     เทพหนู    กรรมการ 

6. นายสตัยา       อรุณธารี    กรรมการ 

7. ศาสตราจารยพิ์ชยัศกัดิ  หรยางกูร   กรรมการ 

8. นายศรุต จุ๋ยมณี     กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการดงักล่าว  มีหน้าทีจดัทาํหลกัสูตรและจดัตงัคณะนิติศาสตร์ โดยได้

จดัทาํหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลกัสูตร 4 ปี) สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ซึงดาํเนินการรับสมคัรและเปิดสอน  ในภาคเรียนตน้ ปีการศึกษา 

2548 และจดัทาํหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลกัสูตร 3 ปี) สาํหรับผูที้สําเร็จ

ปริญญาตรีทุกสาขา และมีความประสงคจ์ะศึกษา              ในหลกัสูตรนิติศาสตร์เป็นปริญญาตรีใบที

สอง ปี 2547 คณะนิติศาสตร์ก็เปิดการเรียนการสอนเป็นปีแรกในภาคเรียนปลายโดยจดัการเรียนการ

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

สภามหาวิทยาลยัไดมี้มติเห็นชอบใหจ้ดัตงัคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในเมือ

วนัที 25 กันยายน 2547 ในการประชุมสมัยสามญัครังที 5/2547 คณะนิติศาสตร์  จึงถือว่าว ันที 

 25 กนัยายนของทุกปี เป็นวนัสถาปนาคณะนิติศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์

เป็นผูรั้กษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์  

ปี 2553 สภามหาวิทยาลยั ครังที 3/2553  เมือวนัที 18 กรกฎาคม 2553 มีมติให ้

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับนิสิตหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ณ มหาวิทยาลยัทักษิณ พืนทีพนางตุง  เพือ

แกปั้ญหาในพืนทีพนางตุง และในปีการศึกษา 2554 ไดย้า้ยมาจดัการเรียนการสอน ณ พืนทีป่าพะยอม 

ปี 2556 มหาวิทยาลยัอนุมติัให้คณะนิติศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนภาคสมทบ 

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

 

 



 
3 แผนปฏิบติังานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หลักสูตรทีเปิดสอน 

ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 

โดยจาํแนกเป็น 

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

โดยผา่นการสอบคดัเลือกจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึงเรียนในเวลาราชการ 

- ภาคสมทบ  (แผนการเรียน 4 ปี)เน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูที้สาํเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)    ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ปวส.)ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ ภาคสมทบ

(แผนการเรียน 3 ปี) สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาทีประสงคจ์ะเรียนนอกเวลาราชการ 

 

บุคลากร 

ปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์  มีบุคลากรประจํารวมทังสิ น 44 คน พนักงาน

มห า วิ ท ย า ลัย  2 6   ค น ลู ก จ้า ง ม หา วิ ท ย า ลัย  1 8  ค น  จ ํา แ น ก เ ป็ น สา ย วิ ช า ก า ร    3 2  ค น  

สายสนบัสนุน 12  คน สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 6  คน ระดบัปริญญาโท 31 คน  ปริญญาตรี  

7 คน คิดเป็นสัดส่วนตามวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี  เท่ากบั 6 : 31 : 7 

(ดงัตารางที 1)  และคิดสดัส่วนบุคลากรสายสนบัสนุนต่อบุคลากรสายวิชาการเท่ากบั 1 :  2.66 

 

ตารางที 1 จาํนวนบุคลากรจาํแนกตามประเภทบุคลากร                                                                                            

  หน่วยนบั : คน 

ประเภทบุคลากร รวม 

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

32 12 44 

 

หมายเหตุ ข้อมลูจากฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ณ วันที 1 ตุลาคม  2563 

 

 



 
4 แผนปฏิบติังานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตารางที 2  จาํนวนบุคลากรจาํแนกตามตาํแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

   หน่วยนบั : คน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก โทและ 

น.บ.ท. 

โท ตรีและ 

น.บ.ท. 

รวม โท ตรี รวม 

- 1 10 21 32 6 8 18 - 32 6 6 12 

หมายเหตุ : ข้อมลูจากฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ณ วันที 1 ตุลาคม  2563 

 

ตารางที 3  จาํนวนอตัรากาํลงัจาํแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน 

ประเภทบุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน รวม 

พนกังานมหาวิทยาลยั 20 12 32 

ลูกจา้งมหาวิทยาลยั (ลูกจา้งชวัคราว) 6 6 12 

รวม 26 18 44 

หมายเหตุ :ข้อมลูจากฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ณ วันที 1 ตุลาคม  2563 
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โครงสร้างองค์กร  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ มีสาํนักงานคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานกลางทีมีหน้าที

สนับสนุนและประสานการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทังภายในและภายนอกคณะ โดยมีคณบดี   

รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี และหวัหนา้สาํนกังานคณะ ทาํหนา้ทีบริหารงานภายในคณะ ภายใตก้ารกาํกบัของ

คณะกรรมการประจาํคณะนิติศาสตร์และการประเมินจากคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ตลอดจนมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมเป็นทีปรึกษาคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชือผู้บริหารคณะนิตศิาสตร์มหาวทิยาลยัทักษิณ ชุดปัจจุบัน 

 รายชือผู้บริหารคณะนิตศิาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารยก์รกฎ  ทองขะโชค   คณบดี 

๒. อาจารยศุ์ภวีรย ์ เกลียงจนัทร์   รองคณบดี 

๓. อาจารยก์ฤษฎา    อภินวถาวรกุล   รองคณบดี 

๔. อาจารยจิ์รนนัท ์  ไชยบุปผา   ผูช่้วยคณบดี 

๕. อาจารยเ์จษฎา ทองขาว    ผูช่้วยคณบดี 

๖. ผูช่้วยศาสตราจารยป์พนธีร์ ธีระพนัธ ์  ผูช่้วยคณบดี 

๗. อาจารยห์ทยักาญจน์ กาํเหนิดเพชร   ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

๘. นางสาวดุสิดา   แกว้สมบูรณ์   หวัหนา้สาํนกังานคณะนิติศาสตร์ 

 

คณะนิติศาสตร์ 

ทีปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจําคณะฯ 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สํานักงานคณะนิติศาสตร์ 
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โครงสร้างการบริหารคณะนิติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ 

ทีปรึกษาคณบดี 

รองคณบดี 

หัวหน้าสํานักงานคณะ 

กลุ่มงานบริหาร 
กลุ่มงานยทุธศาสตร์และ

ประกันคุณภาพ 

กลุ่มงานการเงิน 

และพัสดุ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา กลุ่มงานบริการวิชาการ

และวิจัย 
กลุ่มงานพัฒนานิสิต 

รองคณบดี 

ประธานสาขาวิชา ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 



 
7 แผนปฏิบติังานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส่วนที 2 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและประเมินศกัยภาพขององค์กรเป็นขนัตอนสาํคญั เพือให้

การจัดทาํแนวคิดการบริหารคณะนิติศาสตร์ ระยะ 4 ปี(พ.ศ.2560-2564) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงทงัสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ดงันี 

แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี   

  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถินสีปีของเทศบาลมีความสัมพนัธ์กบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

โดยมุ่งเนน้เพือขบัเคลือนการพฒันาประเทศไปสู่ความมนัคง  มงัคงั  และยงัยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี ของประเทศไทยกาํลงัอยูร่ะหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อทีประชุมคณะกรรมกรร

จดัทาํยุทธศาสตร์ชาติ ซึงขณะนีอยู่ระหว่างการดาํเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที

ประชุมคณะกรรมกรรจดัทาํร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

สรุปยอ่ได ้ ดงันี 
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วสัิยทัศน์ 

วิสยัทศัน์ “ประเทศไทยมคีวามมนัคงมงัคังยังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”หรือเป็นคติพจน์ประจาํชาติว่า “มนัคงมงัคงัยงัยืน” ทงันีวิสัยทศัน์

ดงักล่าวจะตอ้งสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอนัไดแ้ก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขต

อาํนาจรัฐการดาํรงอยู่อย่างมนัคงยงัยืนของสถาบันหลกัของชาติการดาํรงอยู่อย่างมนัคงของชาติและ

ปราศจากจากภยัคุกคามทุกรูปแบบการอยูร่่วมกนัในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมนัคงทางสังคม

ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศกัดิศรีของความเป็นมนุษยค์วามเจริญเติบโตของชาติความเป็น

ธรรมและความอยูดี่มีสุขของประชาชนความยงัยนืของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดลอ้มความมนัคงทาง

พลงังานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใตก้ารเปลียนแปลงของสภาวะ

แวดลอ้มระหว่างประเทศและการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติประสานสอดคลอ้งกนัดา้นความมนัคงในประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศกัดิศรีไม่เป็นภาระของโลก และสามารถเกือกูลประเทศทีมี

ศกัยภาพทางเศรษฐกิจทีดอ้ยกว่า 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ในการทีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทาํให้ประเทศไทยพฒันาไปสู่อนาคตทีพึงประสงค์นัน

จาํเป็นจะตอ้งมีการวางแผนและกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาในระยะยาวและกาํหนดแนวทางการพฒันา

ของทุกภาคส่วนใหข้บัเคลือนไปในทิศทางเดียวกนัดงันันจึงจาํเป็นจะตอ้งกาํหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ

ยาวเพือถ่ายทอดแนวทางการพฒันาสู่การปฏิบติัในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนืองและมีการบูรณาการและ

สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกนั และเกิดการรวมพลงัของทุกภาคส่วนในสังคมทัง

ประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลือนการพฒันาเพือการสร้างและรักษาไวซึ้งผลประโยชน์

แห่งชาติ และบรรลุวิสยัทศัน ์“ประเทศไทยมีความมนัคงมงัคงัยงัยืนเป็นประเทศพฒันาแลว้ดว้ยการพฒันา

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาํชาติ “มนัคงมงัคงัยงัยืน” เพือให้ประเทศมีขีด

ความสามารถในการแข่งขนัมีรายไดสู้งอยู่ในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้คนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมี

ความมนัคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึงยทุธศาสตร์ชาติทีจะใชเ้ป็นกรอบแนวทางการพฒันาในระยะ 20 ปีต่อ

จากนีไปจะประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ไดแ้ก่ (1) ยทุธศาสตร์ดา้นความมนัคง (2) ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนั (3) ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ดา้นการ

สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม (5) ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
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ชีวิตทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มและ    (6) ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการ

ภาครัฐโดยมีสาระสาํคญัของแต่ละยทุธศาสตร์สรุปไดด้งันี 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมันคงมีเป้าหมายทงัในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ

ช่วยลดและป้องกนัภยัคุกคามจากภายนอกรวมทงัสร้างความเชือมนัในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม

โลกทีมีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางทีตอ้งใหค้วามสาํคญัอาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพฒันาความมนัคงทางการเมืองขจดั

คอร์รัปชนัสร้างความเชือมนัในกระบวนการยติุธรรม 

(3) การรักษาความมนัคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ

บริหารจดัการความมนัคงชายแดนและชายฝังทะเล 

(4) การพฒันาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดบั

และรักษาดุลยภาพความสมัพนัธก์บัประเทศมหาอาํนาจเพือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมนัคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการผนึกกาํลงัป้องกนัประเทศการรักษาความ

สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกบัประเทศเพือนบา้นและมิตรประเทศ 

(6) การพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจดัการภยัพิบัติ

รักษาความมนัคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม 

(7) การปรับกระบวนการทาํงานของกลไกทีเกียวขอ้งจากแนวดิงสู่แนวระนาบมาก

ขึน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพือใหป้ระเทศไทยสามารถพฒันา

ไปสู่การเป็นประเทศพฒันาแลว้ซึงจาํเป็นตอ้งยกระดบัผลิตภาพการผลิตและการใชน้วตักรรมในการเพิม

ความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาอยา่งยงัยนืทงัในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้าง

ความมนัคงและปลอดภยัดา้นอาหารการเพิมขีดความสามารถทางการคา้และการเป็นผูป้ระกอบการรวมทงั

การพฒันาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทงันีภายใตก้รอบการปฏิรูปและพฒันาปัจจยัเชิงยุทธศาสตร์ทุกดา้นอนั

ไดแ้ก่โครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมการพฒันาทุนมนุษย์

และการบริหารจดัการทงัในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางทีตอ้งใหค้วามสาํคญัอาทิ 
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(1) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจไดแ้ก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ

สร้างความเชือมนัการส่งเสริมการคา้และการลงทุนทีอยูบ่นการแข่งขนัทีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดจนการพฒันาประเทศสู่ความเป็นชาติการคา้เพือใหไ้ดป้ระโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็น

การยกระดบัไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึน 

(2) การพฒันาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพฒันานวตักรรมและมี

ความเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มโดยมีการใชดิ้จิตอลและการคา้ทีเขม้ขน้เพือสร้างมูลค่าเพิมและขยายกิจกรรม

การผลิตและบริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดบัโลกและในระดบัภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและ

ในภาคบริการทีหลากหลายตามรูปแบบการดาํเนินชีวิตและการดาํเนินธุรกิจทีเปลียนไปรวมทงัเป็นแหล่ง

อาหารคุณภาพสะอาด และปลอดภยัของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยงัยืนเพิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ยให้ปรับไปสู่การทาํการเกษตรยงัยืนที

เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพฒันาอาชีพทีเขม้แขง็และการพฒันาสินคา้เกษตรทีมี

ศกัยภาพและอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภยั 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพฒันาอุตสาหกรรมศกัยภาพยกระดบัการพฒันา

อุตสาหกรรมปัจจุบนัทีมีศกัยภาพสูงและพฒันาอุตสาหกรรมอนาคตทีมีศกัยภาพโดยการใช้ดิจิตอลและ

การคา้มาเพิมมูลค่าและยกระดบัห่วงโซ่มูลค่าในระดบัสูงขึน 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็น

เลิศและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มโดยการยกระดบับริการทีเป็นฐานรายไดเ้ดิมเช่นการท่องเทียวและพฒันาให้

ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการสุขภาพธุรกิจบริการดา้นการเงินและธุรกิจบริการทีมีศกัยภาพอืนๆ

เป็นตน้ 

(3) การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพฒันาทักษะผูป้ระกอบการ

ยกระดบัผลิตภาพแรงงานและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) สู่สากลและพฒันาวิสาหกิจ

ชุมชนและสถาบนัเกษตรกร 

(4) การพฒันาพืนทีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ

พฒันาระบบเมืองศูนยก์ลางความเจริญจัดระบบผงัเมืองทีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการ

สิงแวดลอ้มเมืองและโครงสร้างพืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจทีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ 
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(5) การลงทุนพฒันาโครงสร้างพืนฐานในด้านการขนส่งดา้นพลงังานระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารและการวิจยัและพฒันา 

(6) การเชือมโยงกบัภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพฒันา

กบันานาประเทศส่งเสริมความร่วมมือกบันานาชาติในการสร้างความมนัคงดา้นต่างๆเพิมบทบาทของไทย

ในองคก์รระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองคค์วามรู้ดา้นการต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพือพฒันาคนและสังคมไทยให้เป็น

รากฐานทีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทกัษะการคิดวิเคราะห์

อ ย่ า ง มี เ ห ตุ ผ ล มี ร ะ เ บี ย บ วิ นัย เ ค า ร พ ก ฎ ห ม า ย มี คุ ณ ธร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม รู้ คุ ณ ค่ า ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ย 

มีครอบครัวทีมนัคงกรอบแนวทางทีตอ้งใหค้วามสาํคญัอาทิ 

(1) การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ 

(2) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพเท่าเทียมและทวัถึง 

(3) การปลูกฝังระเบียบวินยัคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมทีพึงประสงค ์

(4) การสร้างเสริมใหค้นมีสุขภาวะทีดี 

(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจใหเ้ขม้แข็ง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพือเร่ง

กระจายโอกาสการพฒันาและสร้างความมนัคงให้ทวัถึงลดความเหลือมลาํไปสู่สังคมทีเสมอภาคและเป็น

ธรรมกรอบแนวทางทีตอ้งใหค้วามสาํคญัอาทิ 

(1) การสร้างความมนัคงและการลดความเหลือมลาํทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

(2) การพฒันาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสุขภาพ 

(3) การสร้างสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมทีเอือต่อการดาํรงชีวิตในสงัคมสูงวยั 

(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบนัทางสังคมทุนทางวฒันธรรมและความ

เขม้แข็งของชุมชน 

(5) การพฒันาการสือสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมเพือเร่ง

อนุรักษ์ฟืนฟูและสร้างความมั นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั นคงด้านนํารวมทังมี

ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ธรรมชาติและพฒันามุ่งสู่การเป็นสงัคมสีเขียวกรอบแนวทางทีตอ้งใหค้วามสาํคญัอาทิ 

(1) การจดัระบบอนุรักษฟื์นฟูและป้องกนัการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) การวางระบบบริหารจดัการนําให้มีประสิทธิภาพทงั 25 ลุ่มนาํเน้นการปรับ

ระบบการบริหารจดัการอุทกภยัอยา่งบูรณาการ 

(3) การพฒันาและใชพ้ลงังานทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

(4) การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

(6) การใชเ้ครืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพือสิงแวดลอ้ม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพือให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดทีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ทอ้งถินอยา่งเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางทีตอ้งใหค้วามสาํคญัอาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที

เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพฒันาระบบบริหารจดัการกาํลงัคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆใหท้นัสมยัเป็นธรรมและเป็นสากล 

(6) การพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(7) การปรับปรุงการบริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครัฐ 
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แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที 12 

การจดัทาํแผนกลยทุธก์ารพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  

ให้มีความสอดคลอ้งกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 ซึงมีทังหมด  10 

ยทุธศาสตร์ ดงันี 

ยุทธศาสตร์ที 1 การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือมลาํในสงัคม 

ยุทธศาสตร์ที 3 การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งยงัยนื 

ยุทธศาสตร์ที 4 การเติบโตทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มเพือการพฒันาอยา่งยงัยนื 

ยุทธศาสตร์ที 5 การเสริมสร้างความมนัคงแห่งชาติเพือการพฒันาประเทศสู่ความมงัคงั 

และยงัยนื 

ยุทธศาสตร์ที 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที 7 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที 8 การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยั และนวตักรรม 

ยุทธศาสตร์ที 9 การพฒันาภาคเมือง และพืนทีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือการพฒันา 

 

กรอบวสัิยทัศน์และเป้าหมาย 

 กรอบวสัิยทัศน์แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบับที 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลียนแปลงต่างๆทีประเทศกาํลงัประสบอยู่ทาํให้

การกาํหนดวิสยัทศัน์แผนพฒันาฯฉบบัที 12 ยงัคงมีความต่อเนืองจากวิสัยทศัน์แผนพฒันาฯฉบบัที 11 และ

กรอบหลกัการของการวางแผนทีน้อมนําและประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็น

ศูนยก์ลางของการพฒันาอย่างมีส่วนร่วมการพฒันาทียึดหลกัสมดุลยงัยืนโดยวิสัยทศัน์ของการพฒันาใน

แผนพฒันาฯฉบบัที 12 ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดทิศทางการพฒันาทีมุ่งสู่การเปลียนผ่านประเทศ

ไทยจากประเทศทีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศทีมีรายไดสู้งมีความมนัคงและยงัยนืสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่าง

มีความสุขและนา้ไปสู่การบรรลุวิสยัทศัน์ระยะยาว “มนัคงมงัคงัยงัยนื” ของประเทศ 
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การกาํหนดตาํแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)เป็นการกาํหนด

ตาํแหน่งทางยทุธศาสตร์ของประเทศทีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติที สศช. ไดจ้ดัทาํขึนประเทศไทยเป็น

ประเทศรายไดสู้งทีมีการกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรมเป็นศูนยก์ลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ

ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการคา้และบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย์

และเกษตรปลอดภยัแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละมีนวตักรรมสูงทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

เป้าหมาย 

1. การหลุดพ้นจากกบัดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตวัเฉลียไม่ตาํกว่าร้อยละ 5.0 

(2) ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั (GDP Per Capita) และรายไดป้ระชาชาติต่อหวั 

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

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

(3) ผลิตภาพการผลิตเพิมขึนไม่ตาํกว่าเฉลียร้อยละ 2.5 ต่อปี 

(4) การลงทุนรวมขยายตวัไม่ตาํกว่าเฉลียร้อยละ 8.0 (การขยายตวัของการลงทุนภาครัฐ

ไม่ตาํกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตวัไม่ตาํกว่าเฉลียร้อยละ 7.5 ในขณะทีปริมาณการ

ส่งออกขยายตวัเฉลียไม่ตาํกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม        

สูงวยัอย่างมคีุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวยัมีความมนัคงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 

Security) และมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ไดรั้บการพฒันาคุณภาพ 

(3) สถาบนัทางสงัคมมีความเขม้แข็งเป็นฐานรากทีเอือต่อการพฒันาคน 

 

3. การลดความเหลือมลาํในสังคม 

(1) การกระจายรายไดมี้ความเท่าเทียมกนัมากขึน 

(2) บริการทางสงัคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยา่งทวัถึง 
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4. การสร้างการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิและสังคมทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อม 

(1) รักษาความมนัคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อยา่งยงัยนืและเป็นธรรม 

(2) ขบัเคลือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสงัคมทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

(3) เพิมขีดความสามารถในการรับมือภยัพิบติัและการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(4) เ พิ มป ระ สิท ธิภา พแ ละเ สริ มสร้าง ธร รม าภิบ าลในก าร บริ หาร จัด กา ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

(5) มีการบริหารจดัการนาํใหส้มดุลระหว่างการอุปสงคแ์ละอุปทานของนาํ 

5. การบริหารราชการแผ่นดินทีมปีระสิทธิภาพ 

(1) การบริหารงานภาครัฐทีโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 

(2) ขจดัการทุจริตคอร์รัปชนั 

(3) มีการกระจายอาํนาจทีเหมาะสม 

แนวทางการพฒันา 

 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1. การส่งเสริมด้านการวจิยัและพฒันาพฒันาสภาวะแวดลอ้มของการพฒันาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีวิจัยและนวตักรรมทังด้านการลงทุนในการวิจัยและพฒันาด้านบุคลากรวิจัยด้าน

โครงสร้างพืนฐานและดา้นการบริหารจดัการรวมทงัสนับสนุนและผลกัดันให้ผูป้ระกอบการมี

บทบาทหลกัดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมตลอดจนผลกัดนังานวิจยัและพฒันาให้ใชป้ระโยชน์

อยา่งแทจ้ริงทงัเชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะโดยใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. การพัฒนาผลิตภาพแรงงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ

พฒันากาํลงัคนและแรงงานใหมี้ทกัษะความรู้และสมรรถนะทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด

และรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดยยกระดบัและพฒันาสมรรถนะแรงงานไทยดว้ย

เทคโนโลยเีร่งรัดใหแ้รงงานทงัระบบมีการเรียนรู้ขนัพืนฐานเพือสามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานได้

สนบัสนุนใหแ้รงงานและปัจจยัการผลิตมีความยดืหยุน่ในการเคลือนยา้ยระหว่างสาขาการผลิตและ

ระหว่างพืนทีการผลิตเพือให้แรงงานสามารถเคลือนยา้ยไปสู่สาขาการผลิตทีมีผลิตภาพการผลิต

สูงสุดและสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจดัทา้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

และมาตรฐานฝีมือแรงงานใหเ้ป็นมาตรฐานทีเชือมโยงกนัเพือยกระดบัทกัษะของแรงงานไทย 
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3. การส่งเสริมผู้ประกอบการทีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอลพฒันาขีดความสามารถของ

ผูป้ระกอบการใหมี้ความยดืหยุน่สามารถปรับตวัและดาํเนินธุรกิจท่ามกลางการดาํเนินนโยบายและ

มาตรการการกีดกนัทางการค้าในรูปแบบต่างๆเพิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ

สนับสนุนให้มีการขยายตลาดทีมีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดทีเป็นของตนเองมากขึน

ตลอดจนพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพือเข้าสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตบริการและ

อุตสาหกรรมดิจิตอล 

4. การลงทุนโครงสร้างพืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการคมนาคม

ขนส่งเพือเชือมโยงพืนทีเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทงัการพฒันาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้

เป็นโครงข่ายหลกัในการเดินทางและขนส่งของประเทศพฒันาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่าย

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลกัของประเทศพฒันาท่าเรือทีมี

ศกัยภาพใหเ้ป็นท่าเรืออิเลก็ทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทงัพฒันาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ

ตลอดจนสนับสนุนการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมทีเกิดจากลงทุนดา้นโครงสร้างพืนฐานเช่นอุตสาหกรรม

ซ่อมบาํรุงและผลิตชินส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

ใหก้บัประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5. การปรับโครงสร้างการผลิตปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลียนจา

การผลิตสินคา้เกษตรขนัปฐมเป็นสินคา้เกษตรแปรรูปทีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล

สามารถสร้างความเชือมโยงทางดา้นวตัถุดิบกบัประเทศเพือนบา้นและลดระดบัการผลิตสินคา้ขนั

ปฐมทีสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับทีจ้าเป็นสําหรับการสร้างความมนัคง

ทางดา้นอาหารและพลงังานจดัระบบการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพพืนทีและความตอ้งการของ

ตลาดตังแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทังด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทังส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง

การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลกัษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและ

บริษทัเพือให้เกิดการประหยดัจากขนาดพิจารณาพนัธุ์พืชทีเหมาะสมกับศกัยภาพของพืนทีและ

แหล่งนําใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับทีเหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสียง

ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาํการเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และระบบเกษตรกรรมยงัยนืปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง

ใหเ้กิดความเชือมโยงกนัเป็นโครงข่ายทงัทางบกทางนาํและทางอากาศเร่งพฒันาท่าเทียบเรือขนาด

ใหญ่เพือรองรับการเติบโตของการท่องเทียวทางทะเลปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการ
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ท่องเทียวใหค้รอบคลุมและทนัสมยัทงัการควบคุมกิจกรรมต่างๆเกียวกบัการท่องเทียวและส่งเสริม

การท่องเทียวและกาํหนดและจดัทาํกฎหมายเพือยกระดบัมาตรฐานการท่องเทียวของไทยสู่สากล

และรองรับการพฒันาการท่องเทียวให้สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติรวมทังส่งเสริมการ

พฒันาเชิงพืนทีในลกัษณะกลุ่มคลสัเตอร์ท่องเทียวโดยสนับสนุนการพฒันาดา้นการท่องเทียวของ

พืนทีทีมีความเชือมโยงทังทางกายภาพวิถีชีวิต/วฒันธรรมท้องถินและกิจกรรมการท่องเทียว

ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชือมโยงด้านการท่องเทียวในภูมิภาคอาเซียนทังประเทศทีมี

พรมแดนติดกนัและประเทศทีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชือมโยงกนัเพือใหเ้กิดการพฒันาแบบองค์

รวมทงัระบบพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยเีชือมโยงการ

ผลิตกบัอุตสาหกรรมทีเป็นฐานรายไดป้ระเทศและเป็นกลไกการขบัเคลือนเศรษฐกิจไทยให้เขา้สู่

การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา

โครงสร้างพืนฐานทีสนบัสนุนการขยายตวัดา้นการคา้การลงทุนเช่นโลจิสติกส์และพลงังานรวมทงั

ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอืนๆเช่นลดอุปสรรคการเคลือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น

ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาประยกุตใ์ชท้งัภาคการผลิตการตลาดการบริหารจดัการ

การเงินและโลจิสติกส์เชือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอาํนวยความสะดวกทางการคา้การลงทุน

ดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์และสนบัสนุนการลงทุนเพือสร้างเศรษฐกิจและสงัคมแห่งปัญญาและการ

เรียนรู้มุ่งเน้นการพฒันาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์การลงทุนทีใช้เทคโนโลยีขันสูงและเป็นมิตรกับ

สิงแวดลอ้มการประหยดัพลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทนการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาเชิง

พาณิชย์การจัดตังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศรวมทังการให้

ความสาํคญัเรืองความรับผดิชอบและการตอบแทนสู่สงัคมขององคก์รและกิจการเพือสงัคม 
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การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพอืสร้างสังคมสูงวยัอย่างมีคณุภาพ 

1. การพฒันาศักยภาพคนในทุกช่วงวยัให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วง

วยัเด็กตงัแต่แรกเกิดใหมี้พฒันาการทีสมวยัในทุกดา้นวยัเรียนวยัรุ่นใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ทกัษะชีวิต

สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นภายใตบ้ริบทสงัคมทีเป็นพหุวฒันธรรมวยัแรงงานให้มีการพฒันายกระดบั

สมรรถนะฝีมือแรงงานเพือสร้างผลิตภาพเพิมใหก้บัประเทศวยัผูสู้งอายใุห้มีการทาํงานทีเหมาะสม

ตามศกัยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการดาํรงชีวิตมีการสร้างเสริมและฟืนฟูสุขภาพเพือ

ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรือรังต่างๆทีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล

ครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มคีุณภาพเท่าเทียมและทัวถึงโดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจดัการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจดัการการศึกษาใหม่

เพือสร้างความรับผดิชอบต่อผลลพัธ ์(Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลงัด้านการศึกษาเพือเพิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจดัสรรงบประมาณตรงสู่ผูเ้รียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจดัการศึกษา 

(3) พฒันาคุณภาพครูทงัระบบตงัแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคดัเลือกใหไ้ดค้นดี

คนเก่งรวมทงัระบบการประเมินและรับรองคุณภาพทีเนน้ผลลพัธจ์ากตวัผูเ้รียนและ 

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจดัการเรียนรู้เพือสร้างสมรรถนะกาํลงัคนทงัระบบ

การศึกษาตงัแต่ระดบัปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพฒันาสือเพือการเรียนรู้ปรับหลกัสูตรและผลิต

กาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงและความตอ้งการของตลาดการวิจยัและการใชเ้ทคโนโลยแีละสือ

เพือการเรียนรู้ 

3. การพฒันาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

เพือรองรับการเป็นสังคมผูสู้งอายุทงัในดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพและทีอยู่อาศยัสาํหรับผูสู้งอายุยกระดบัการ

บริหารจดัการระบบสุขภาพเพือลดความเหลือมลาํและสร้างความยงัยืนในระยะยาวโดยพฒันาระบบขอ้มูล

สารสนเทศเพือการบริหารทรัพยากรดา้นสาธารณสุขบูรณาการระบบหลกัประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิด

ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน

รูปแบบเครือข่ายทีมีการใชท้รัพยากรร่วมกนัพฒันาศกัยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนยก์ลางสุขภาพ

นานาชาติทงัในดา้นศูนยก์ลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยก์ลางบริการเพือส่งเสริมสุขภาพ
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(Wellness Hub) ศูนยก์ลางยาและผลิตภณัฑ์เพือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยก์ลางบริการวิชาการและ

งานวิจยั (Academic Hub) เพือนา้รายไดก้ลบัมาใชย้กระดบัคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทงั

ส่งเสริมการให้ความสาํคญักบัมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพือให้การ

ขับเคลือนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะทีมีต่อสุขภาพของ

ประชาชน 

4. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทีเอือต่อการดํารงชีพในสังคมสูงวัยโดยการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและความจาํเป็นทางกายภาพใหเ้หมาะกบัวยัและการพฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุ

ในรูปแบบทีหลากหลายทงัในดา้นการจดับริการสุขภาพและสวสัดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งต่อเนืองรวมทงัพฒันาชุมชนทีมีศกัยภาพและความพร้อมให้เป็นตน้แบบของการ

ดูแลผูสู้งอายุเพือขยายผลไปสู่ชุมชนอืนตลอดจนการพฒันานวตักรรมในการใชชี้วิตประจาํวนัสําหรับ

ผูสู้งอาย ุ

การลดความเหลือมล้าทางสังคม 

1. การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิมผลิตภาพ

แรงงานโดยสนบัสนุนใหแ้รงงานมีโอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้และพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน

ปรับโครงสร้างค่าจา้งแรงงานให้ชดัเจนและสะทอ้นทกัษะฝีมือแรงงานอย่างแทจ้ริงเร่งผลกัดนัให้การใช้

ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมนอกจากนีเพิมผลิต

ภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพฒันาและการผลิตทางการเกษตรที

สอดคลอ้งกบัพืนทีสร้างหลกัประกนัรายไดแ้ทนการอุดหนุนดา้นราคาสินคา้เกษตรลดตน้ทุนทางการเกษตร

โดยสนบัสนุนปัจจยัการผลิต 

2. การจดับริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขันพืนฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ

ปัจเจกโดย (1) พฒันาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย

โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขนัพืนฐานสวสัดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม 

(2) สนบัสนุนการจดัหาทีอยูอ่าศยัของผูมี้รายไดน้อ้ยและการเขา้ถึงระบบสาธารณูปโภคกาํหนดเป็นนโยบาย

ทีอยูอ่าศยัแห่งชาติและเมืองน่าอยู่พฒันาโครงการทีอยู่อาศยัแกปั้ญหาชุมชนแออดัในเมืองโดยดาํเนินการ

ร่วมกบัภาคธุรกิจเอกชนและ (3) การจดัรูปแบบสวสัดิการพืนฐานทีจาํเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
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(Customized Welfare) ทีคาํนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมทีแตกต่างกนัโดยมีแนวทางการรับภาระ

ค่าใชจ่้ายร่วมกนั (Cost Sharing) 

3. การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปทีดินเพือการเกษตรสนบัสนุน

ให้เกษตรกรรายย่อยทีไร้ทีดินทา้กินและยากจนได้มีทีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทาํกินในทีดินปฏิรูป

ระบบการบริหารจดัการนาํอย่างเป็นระบบและเขา้ถึงพืนทีเป้าหมายไดอ้ย่างแทจ้ริงดว้ยการผลกัดนั พรบ.

ทรัพยากรนาํ พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกนัของหน่วยงานและสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมรวมทังปรับโครงสร้างภาษีทีเป็นธรรมเช่นภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างภาษีมรดกและภาษี

สิงแวดลอ้มเป็นตน้ 

4.  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุม้ครองสิทธิขนัพืนฐานและการ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศกัยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่

ประชาชนรวมทงัการปรับปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายเพือลดปัญหาความเหลือมลาํเช่นกฎหมายป่าชุมชน

กฎหมายภาษีมรดกกฎหมายทีดินเป็นตน้ 

การรองรับการเชือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

1. การลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐานและสิงอาํนวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมืองทงัดา้นการบริหารจดัการดา้นผงัเมืองดา้นสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคม

ขนส่งระบบบริหารจดัการสิงแวดลอ้มระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขทีไดม้าตรฐานมีคุณภาพและ

เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมืองรวมทงัเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจดัการเมืองตาม

ระดบัการพฒันา 

2. การพฒันาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชือมโยงกับเพือนบ้านส่งเสริมและเร่งรัดการ

พฒันาระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์ของประเทศเพือเพิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศทงั

ดา้นการคา้การลงทุนและการบริการโดยคาํนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม (Green Logistics) สนับสนุน

ใหเ้กิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมทงัปรับลดกระบวนงานดา้น

อาํนวยความสะดวกทางการคา้ขนส่งและโลจิสติกส์ใหมี้ความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง

แทจ้ริง 
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3. การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้

ความสาํคญักบันโยบายส่งเสริมการลงทุนและการคา้ชายแดนเพือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเขา้มาลงทุน

ในไทยและประเทศเพือนบา้นรวมทงัส่งเสริมการจดัตงัเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในพืนทีชายแดนโดยให้

ความสาํคญักบัการลงทุนโครงสร้างพืนฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจดัการ

แรงงานต่างดา้วและการใหบ้ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพือช่วยอาํนวยความสะดวกดา้นการคา้ชายแดนและการ

ผา่นแดนระหว่างไทยกบัประเทศในภูมิภาคมากขึน 

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม 

1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพือการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดย

คาํนึงถึงขีดจาํกดัและศกัยภาพในการฟืนตวัปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไมโ้ดยสนธิกาํลงัของทุกภาคส่วนนาํ

ระบบสารสนเทศมาใชเ้พือการบริหารจดัการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพิมพืนที

ป่าไมโ้ดยส่งเสริมการปลูกไมมี้ค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยา่งยงัยนืและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมรวมทงัผลกัดนัแนวทางการประเมินมูลค่าของ

ระบบนิเวศและการสร้างรายไดจ้ากการอนุรักษ์จดัสรรทีดินให้แก่ผูย้ากไร้กระจายการถือครองทีดินจดัทาํ

ฐานขอ้มูลทีดินเพือการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบการจดัเก็บภาษีทีดินในอตัรากา้วหน้ากาํหนดเพดาน

การถือครองทีดินทีเหมาะสมและกาํหนดมาตรการป้องกนัการถือครองทีดินของคนต่างชาติบริหารจดัการ

นาํเพือให้เกิดความยงัยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบสร้างศูนยข์อ้มูลทรัพยากรนาํจดัตัง

องคก์รบริหารจดัการนาํในระดบัพืนทีเช่นคณะกรรมการลุ่มนาํและองคก์รผูน้าํคุม้ครองทรัพยากรทางทะเล

และชายฝังลดความขดัแยง้เชิงนโยบายระหว่างการพฒันาโครงสร้างพืนฐานการท่องเทียวการประมงและวิถี

ชีวิตของชุมชนบริหารจดัการแร่โดยกาํหนดปริมาณทีเหมาะสมในการนาํแร่มาใชป้ระโยชน์คาํนึงถึงความจา้

เป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ทีก่อมลพิษต่อ

สภาพแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชน 

2. การส่งเสริมการบริโภคทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อมสร้างระบบหมุนเวียนวสัดุทีใชแ้ลว้ทีมี

ประสิทธิภาพขับเคลือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและ

ค่าธรรมเนียมเพือสิงแวดลอ้มการศึกษาเพือสิงแวดลอ้มมาตรฐานและฉลากสินคา้เป็นตน้ 

3. การส่งเสริมการผลติการลงทุนและการสร้างงานสีเขียวเพือยกระดบัประเทศสู่เศรษฐกิจ

และสงัคมทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มพฒันาคลสัเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริมผูป้ระกอบการให้สามารถ
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ปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม (Green Supply Chain/Green Value 

Chain) ส่งเสริมการทาํการเกษตรกรรมยงัยืนรวมทงัส่งเสริมภาคบริการทีมีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มน้อย

เพือใหป้ระเทศไทยมีศกัยภาพใหมี้บทบาทมากขึนในการขบัเคลือนเศรษฐกิจ 

4. การจดัการมลพษิและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมดว้ยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทงัทาง

อากาศขยะนาํเสียและของเสียอนัตรายทีเกิดจากการผลิตและบริโภคเพือสร้างคุณภาพสิงแวดลอ้มทีดีให้กบั

ประชาชนเร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะเป็นลาํดบัแรกโดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคดัแยกขยะเพือนาํ

กลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากทีสุดเร่งกาํจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานทีกาํจดัในพืนทีวิกฤตสร้างรูปแบบการ

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายทีเหมาะสมเนน้การแปรรูปเป็นพลงังานสร้างวินยัของคนในชาติมุ่งสู่

การจดัการทียงัยนืโดยใหค้วามรู้แก่ประชาชนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

5. การพฒันาความร่วมมือด้านสิงแวดล้อมระหว่างประเทศผลกัดนัการจดัทาํแผนแม่บท

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของอาเซียนหาแนวทางความร่วมมือกบัอาเซียนและ

อนุภูมิภาคลุ่มนาํโขงในประเด็นการขนส่งขา้มพรมแดนการเคลือนยา้ยแรงงานการบริหารจดัการพลงังาน

และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

6. การเพมิขีดความสามารถในการปรับตวัเพือรองรับการเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศและ

การบริหารจัดการเพือลดความเสียงด้านภัยพิบัติเพิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิมศกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กบัทุกภาคส่วนส่งเสริม

การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมเพือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศพฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบการเตือนภยัตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้านการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบติัทางธรรมชาติให้ความสาํคญักบัการ

ป้องกันน้าท่วมวางแผนป้องกันเมืองและพืนทีชายฝั งพฒันาเมืองทีสามารถปรับตวัและยืดหยุ่นต่อการ

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบ้ริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของ

ภาคเอกชนในการรับมือภยัพิบติัโดยสร้างแนวป้องกนัตามธรรมชาติและการจดัทาํแผนธุรกิจต่อเนืองรวมทงั

การพฒันาระบบการจดัการภยัพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภยัพิบติัทีรุนแรงใน

อนาคต 
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การบริหารราชการแผ่นดินทีมีประสิทธิภาพ 

1. การสร้างความโปร่งใสในทุกขนัตอนของการปฏิบติัราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเขา้ถึงเขา้ตรวจสอบขอ้มูลของภาคราชการและร้องเรียนไดเ้ช่นขอ้มูลการประกวดราคาจดัซือ

จดัจา้งโครงการของทางราชการขอ้มูลการประมูลโครงการผูช้นะการประมูลและราคาปิดประมูลขอ้มูล

ความกา้วหนา้ตามกระบวนการยติุธรรมเช่นคดีทีไม่ดาํเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอร์รัปชนัและ

คดีทีประชาชนใหค้วามสนใจในแต่ละยคุสมยัฯลฯ 

2. การพฒันาบุคลากรภาครัฐใหมี้ความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขบัเคลือนภารกิจ

ภาครัฐร่วมกบัภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทีเปลียนแปลงไปเพือให้ระบบราชการเล็กกะทดัรัดแต่มี

ความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพสูง 

3. การสร้างรูปแบบการพฒันา อปท. ให้เหมาะสมสามารถรับมือการเปลียนแปลงทางดา้น

เศรษฐกิจสงัคมและสิงแวดลอ้มรวมทงัเป็นแกนหลกัในการประสานเครือข่ายและเชือมโยงภาคส่วนต่างๆ

ในระดบัพืนทีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลทีมีประสิทธิภาพสร้างผลงานทีมี

คุณภาพรวดเร็วและน่าเชือถือสามารถเป็นเครืองมือให้กบัคณะรัฐมนตรีประกอบการตดัสินใจในเชิงนโยบาย

ไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยงิการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆทีมีการใชจ่้ายงบประมาณเป็นจาํนวนมากและ

เป็นโครงการทีมีผลกระทบในวงกวา้ง 
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับท ี2 พ.ศ. 2551-2565 

(ทีมา :กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบบัที 2 (พ.ศ.2551-2565) สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ฉบับที  2  เมือสินสุดแผนในปี พ.ศ. 2565  คือ 

“การยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพือผลิตและพฒันาบุคลากรทีมีคุณภาพสามารถปรับตวัสาํหรับงานที

เกิดขึนตลอดชีวิตพฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพือเพิมขีดความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศในโลกาภิวฒัน์สนับสนุนการพฒันาทียงัยืนของทอ้งถินไทยโดยใชก้ลไกของ 

ธรรมาภิบาลการเงินการกาํกบัมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการความ

หลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”กรอบแผนอุดมศึกษาระยะฉบบัทีสองครอบคลุมช่วงเวลา 15 ปีระหว่าง 

พ.ศ.2551 – 2565 จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ภายใต้การกาํกับของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) และสถาบนัคลงัสมองของชาติภายใตมู้ลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลยั

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรอบแผนอุดมศึกษาเกิดจากการสังเคราะห์วิเคราะห์

ขอ้มูลความคิดเห็นทีไดจ้ากการประชุมระดมสมองประมาณหนึงร้อยครังระหว่างผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทงัจาก

หน่วยงานรัฐการวางแผนการจดัทรัพยากรและการศึกษาไดป้รึกษากบัภาคการผลิตและบริการกลุ่มประชา

สังคมเยาวชนนิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษารวมถึงวิทยาลยัชุมชนมีการสัมภาษณ์ผูรู้้ผูน้าํทางการเมือง

ระดบัประเทศผูน้าํองค์กรปกครองทอ้งถินศึกษาเอกสารวิชาการและทาํวิจยัเพิมเติมกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาวฉบบัทีสองนีออกแบบโดยคาํนึงถึงมิติบูรณาการและองคร์วมของการพฒันาอุดมศึกษาเพือกาํหนด

ทิศทางยทุธศาสตร์(Strategic direction) สาระหลกัมีสองส่วนส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ภาพฉายและนัยยะ

สาํคญัทีเป็นปัจจยัแวดลอ้มรุมเร้าส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละโลกประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษาส่วนสองเป็น

ปัจจยัภายในระบบอุดมศึกษาภาพฉายปัจจุบนัและอนาคต (scenario) มี 7 เรืองคือความเปลียนแปลงดา้น

ประชากรพลงังานและสิงแวดลอ้มการมีงานทาํและตลาดแรงงานในอนาคตการจดัการความขดัแยง้และ

ความรุนแรงการกระจายอาํนาจการปกครองเยาวชนไทยนักศึกษาไทยและบณัฑิตในอนาคตและเศรษฐกิจ

พอเพียงปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษาได้พิจารณา 9 ประเด็นได้แก่รอยต่อกับการศึกษาระดับอืนการ

แกปั้ญหาอุดมศึกษาในปัจจุบนัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศการเงินอุดมศึกษาการพฒันาบุคลากรในอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาการพฒันาอุดมศึกษาใน

เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละโครงสร้างพืนฐานการเรียนรู้ 
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2570 

บทนํา 

  จากการทีมหาวิทยาลยัทกัษิณไดด้าํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั

ทกัษิณ พ.ศ. 2558-2567 มาแลว้ระยะหนึง พบว่ายงัมีปัญหาอุปสรรคในการขบัเคลือนแผนไปสู่การปฏิบติั

หลายประเด็น ประกอบกับการเปลียนแปลงจากบริบทภายนอก ซึงจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลยัจึงจาํเป็นตอ้งทบทวนแผนการพฒันามหาวิทยาลยัโดยการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทงัภายในและ

ภายนอก รวมทังการพิจารณาข้อมูลในอดีต ความเป็นมาเพือนําไปสู่การกําหนดทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลยัใหมี้ศกัยภาพเป็นทียอมรับในระดบันานาชาตินอกจากนี เพือเป็นการสร้างความชดัเจน และ

ปรับรายละเอียดของแผนยทุธศาสตร์การพฒันาใหบุ้คลากรทุกระดบัสามารถเขา้ใจและเขา้ถึงไดง่้าย 

 

ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัทักษิณ พ.ศ. 2558 – 2559 

 จากผลการดําเนินงานตามแผนในช่วง 2 ปีทีผ่านมา พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ดาํเนินการบรรลุเป้าหมายตามตวัชีวดั คิดเป็นร้อยละ 45.65 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาํเนินการบรรลุ

เป้าหมายตามตวัชีวดั คิดเป็นร้อยละ 44.83หากพิจารณาผลการดาํเนินงานในแต่ละดา้น พบว่า  

 1) ด้านการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน  โดยเฉพาะการผลิตครูทางด้าน

วิทยาศาสตร์มีความโดนเด่นในภาคใตแ้ละระดบัชาติ รวมทงัการจดัการเรียนการสอนโดย ใชชุ้มชนเป็นฐาน

สามารถผลิตบณัฑิตใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของสงัคมและผูใ้ชบ้ณัฑิต แต่การมุ่งเนน้ความเป็นเลิศใน

การผลิตบณัฑิตในดา้นอืน ๆ ซึงเป็นจุดเน้นอีก 3 ด้านยงัไม่ค่อยมีความชัดเจน นิสิตยงัคงตอ้งไดรั้บการ

พฒันาทักษะสากลให้มากขึน และโครงสร้างพืนฐานของมหาวิทยาลยัยงัไม่สามารถรองรับความเป็น

นานาชาติ   

 2) ด้านการวิจัย จ ํานวนนักวิจัยมีน้อย ส่งผลต่อการจัดทําผลงานวิจัยและการได้รับ

งบประมาณดา้นการวิจยัมีนอ้ยเมือเทียบกบัมหาวิทยาลยัอืน และงานวิจยับางส่วนยงัไม่ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการเชิงสงัคมและเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง   

 3) ด้านการบริการวิชาการ ยงัไม่ไดมุ่้งเน้นการนําองค์ความรู้ทีได้จากการศึกษาวิจัย ไป

บริการวิชาการเพือใหเ้กิดความยงัยนืและสามารถแกปั้ญหาของชุมชนและสงัคม รวมทงัการต่อยอดไปสู่การ

สร้างรายไดใ้หแ้ก่มหาวิทยาลยั 

 4) ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีความโดดเด่นด้านศิลปวฒันธรรม แต่ยงัไม่มีการ

ผลกัดนัไปสู่ความเป็นเลิศและความเป็นนานาชาติอยา่งชดัเจน  
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5) ด้านการบริหารจัดการ มีการกาํหนดนโยบายการพฒันาองค์กรตามแนวทางตามเกณฑ์รางวลั

คุณภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือการดาํเนินการทีเป็นเลิศ (EdPEx) แต่บุคลากร

ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจทีชัดเจน ส่งผลให้การพฒันาไปสู่เกณฑ์คุณภาพดังกล่าวไม่ประสบ

ความสาํเร็จ นอกจากนีรายไดข้องมหาวิทยาลยัยงัมีสัดส่วนน้อยเมือเทียบกบังบประมาณแผ่นดิน แสดงให้

เห็นว่าการดาํเนินงานยงัตอ้งพึงพางบประมาณแผน่ดินเป็นหลกั ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความมนัคงทางการ

เงินในอนาคต 

 

การประเมินศักยภาพของมหาวทิยาลัยและการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 ด้านการผลติบัณฑติ 

ในปีการศึกษา 2559มีการจดัการเรียนการสอน 89 สาขาวิชา จาํแนกเป็นระดบัปริญญาตรี 

55 สาขาวิชา ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 1 สาขาวิชา ระดบัปริญญาโท 28 สาขาวิชา และระดบัปริญญา

เอก 5 สาขาวิชา มีจาํนวนนิสิตรวมทังสิน 12,153 คน จาํแนกเป็นระดับปริญญาตรี 11,054 คน ระดับ

บณัฑิตศึกษา 1,099 คนสัดส่วนระดบัปริญญาตรีต่อระดบับณัฑิตศึกษาเท่ากบั76 : 24 และสัดส่วนบณัฑิต

ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อดา้นสงัคมศาสตร์ เท่ากบั  20 : 80เมือพิจารณา

จาํนวนนิสิตยอ้นหลงั10 ปี พบว่า ตงัแต่ปีการศึกษา 2556 มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเนือง ปัจจุบนัสามารถรับ

นิสิตไดต้าํกว่าแผนร้อยละ 80 ซึงอาจเกิดจากภาวะการแข่งขนัจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ทีมีจาํนวนมากแต่

กลุ่มผูเ้รียนลดลงกระแสความสนใจดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลง หลกัสูตรทีมีความโดดเด่นหรือ

มีอตัลกัษณ์เฉพาะมีนอ้ยนโยบายรัฐบาลเนน้ใหเ้รียนสาขาอาชีวะมากขึน 

  จากผลสาํรวจภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต พบว่า บณัฑิตไดง้านทาํ ร้อยละ 80 ไดง้านทาํ

ตรงสาขาร้อยละ 70 ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 และมีเงินเดือนเฉลีย 12,900บาท 

 ด้านการวจิยั 

ในปีการศึกษา 2558มีงบประมาณสนับสนุนดา้นการวิจยั จาํนวน 39.5278 ลา้นบาท เป็น

แหล่งทุนวิจยัจากภายใน จาํนวน 17.8629 ลา้นบาท และแหล่งทุนวิจยัจากภายนอก จาํนวน 21.6448 ลา้น

บาท เมือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอืนเป็นวงเงินงบประมาณทีค่อนข้างน้อยมีผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรคที์นาํไปใชป้ระโยชน์ จาํนวน 61 ผลงาน ซึงมีจาํนวนลดลงเมือเทียบกบัปีทีผา่นมา 
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 ด้านความเป็นนานาชาต ิ

ปัจจุบนัมีหลกัสูตรนานาชาติในระดบัปริญญาเอก จาํนวน 1 หลกัสูตร มีนิสิตแลกเปลียน

จากต่างประเทศ จาํนวน 6 คน ในปีการศึกษา 2559 มีการส่งนิสิตทีมีความพร้อมทางดา้นภาษาไปฝึกสหกิจ

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

 

เพือรองรับการพฒันาไปสู่ความเป็นนานาชาติจึงไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการพฒันา

ทกัษะด้านภาษาองักฤษของบุคลากรและนิสิตโดยออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลยัอย่างไรก็ตามการ

พฒันาทีมีความจาํเป็นอย่างยิงอีกเรืองคือ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานในทุกดา้นเพือรองรับความเป็น

นานาชาติ ยงัดาํเนินการไปไดน้อ้ยมากการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดบันานาชาติ 

จดัว่าเป็นข้อมูลสาํคญัทีจะแสดงถึงความมีชือเสียงและการเป็นทีรู้จักในสังคมโลกหรือไม่ ซึงผลการจัด

อนัดบัเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั ในปี 2560มหาวิทยาลยัทกัษิณ อยูใ่นอนัดบัที 36 ของประเทศ อนัดบัที 131 ของ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อนัดบัที 1,148 ของเอเชียอนัดับที 3,960 ของโลก และการจัดอนัดบัUI Green 

Metricอยูใ่นอนัดบัที 503 แต่ไม่ปรากฏขอ้มูลใน Ranking ของ QS 

ด้านการบริหารจดัการ 

 ในช่วงทีผ่านมามีการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการโดยใชแ้นวทางของ EdPEx และ 

TQA ซึงมีการกาํหนดหน่วยงานนาํร่องในการดาํเนินการ คือ สาํนกัหอสมุดเป็นหน่วยงานนาํร่องในการนาํ 

TQA มาใช ้ตงัแต่ปี 2553 และคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน เป็นหน่วยงานนาํร่องในการนาํ EdPEx 

มาใช้ ตังแต่ปี 2557 แต่ผลการดาํเนินงานยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว ้เนืองจาก บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจชัดเจนเกียวกับ EdPEx(Education Criteria for Performance 

Excellence) หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือการดําเนินการทีเป็นเลิศนอกจากนีไดมี้การกาํหนดค่านิยม

หลกั เพือปลูกฝังให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร ซึงจะเป็นส่วนทีช่วยและ

สนบัสนุนใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ไดเ้ร็วขึน  

ความมนัคงทางการเงิน 

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

ลา้นบาทเมือพิจารณาแนวโน้มทีผ่านมา พบว่า เงินออมและเงินสะสมของมหาวิทยาลยัมีแนวโน้มเพิมขึน

อยา่งต่อเนือง 
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รายไดม้าจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 81 และรายไดอื้น ร้อยละ 19 ซึงรายไดอื้น

ลดลงเมือเทียบกบัปีทีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวมของสถานะทางการเงินแลว้ จะเห็นว่า

สัดส่วนรายได้จากแหล่งอืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษามีน้อย ในอนาคตจํานวนนิสิตของ

หลกัสูตรปกติจะลดลงแน่นอน ซึงเป็นผลกระทบจากการเปลียนแปลงโครงสร้างประชากรของโลกและของ

ประเทศไทย ก็จะมีผลโดยตรงต่อความมนัคงทางการเงิน หากมหาวิทยาลยัยงัไม่เพิมแนวทางและสัดส่วน

รายไดอื้นให้มากขึน ประกอบกบัค่าใชจ่้ายประจาํมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างเห็นไดช้ดัในอีก 2-3 ปีขา้งหน้า 

เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ค่าใชจ่้ายบุคลากร ซึงเป็นค่าใชจ่้ายทีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย

และเป็นไปไดน้อ้ยทีจะลดค่าใชจ่้ายดงักล่าว  

 

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2558 

   ผลการประเมินพบว่า อยู่ในระดบัคะแนน 3 คือ มีระบบควบคุมการดาํเนินงานและระบบ

ทบทวนการดาํเนินงานของตนเองเทียบกบัค่าเป้าหมายต่างๆ แต่ยงัตอ้งทบทวนการพฒันาอย่างต่อเนือง

เพือใหบ้รรลุเป้าหมายคุณภาพทีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ ของมหาวิทยาลยั จาก 17 

ตัวบ่งชี พบว่า 4 ตัวบ่งชี คือการกาํกับมาตรฐานหลักสูตร ข้อมูลป้อนกลับจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคที์นาํไปใชป้ระโยชน์ และ Green University  ไดร้ะดบัคะแนนเท่ากบั 2  ตอ้ง

เร่งทบทวนและกาํหนดแนวทางพฒันาระบบการดาํเนินงานให้เกิดคุณภาพตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกนั

พบว่ามีตวับ่งชี 2 ตวับ่งชีทีมีระบบการดาํเนินงานทีส่งผลต่อการพฒันามหาวิทยาลยัและมีผลการดาํเนินงาน

ทีดี ไดร้ะดบัคะแนนเท่ากบั 4ไดแ้ก่ การบริการวิชาการแก่สงัคม และร้อยละของรายไดอื้นของมหาวิทยาลยั 

ส่วนอีก 11 ตวับ่งชี พบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกบัภาพรวม ไดร้ะดบัคะแนนเท่ากบั 3 ซึงตอ้งมีการทบทวน

ระบบการทาํงานและควบคุมคุณภาพเพือใหเ้กิดการพฒันาระบบการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายที

ระบุไวใ้นโครงร่างองคก์ร 
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ร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2570 

จากการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั

ทกัษิณ ปี 2558-2559 ทีกล่าวไวแ้ลว้ข้างต้น และการวิเคราะห์บริบททีเกียวข้องทังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั รวมทงันโยบายและแผนฯ ต่าง ๆ ทีมีผลต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั จึงจาํเป็น

อย่างยิ งทีจะต้องมีการปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคลอ้งกับบริบททีเปลียนแปลงและเพือให้การพัฒนา

มหาวิทยาลยัมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศจึงใหมี้การกาํหนดความทา้ทาย ไว ้5 ประเด็น ดงันี 

 ความท้าทาย1 

1. ความเป็นเลิศดา้นการผลิตบณัฑิตทีใชชุ้มชนเป็นฐาน  

2. ความเขม้แข็งดา้นการวิจยั 

3. ความเป็นนานาชาติ 

4. การบริหารจดัการเพือการดาํเนินงานทีเป็นเลิศ 

5. ความมนัคงทางการเงิน 

 

ปรัชญา 

 ปัญญา จริยธรรม นาํการพฒันา 

ปณธิาน 

 มหาวิทยาลยัรับใชส้งัคม 

ค่านิยมหลกั 

 คารวะธรรม 

 ปัญญาธรรม 

 สามคัคีธรรม 

 มุ่งผลลพัธที์ดี 

 มีความคุม้ค่า 

 นาํพาสงัคม 

 

                                                             
1ความทาทาย(เชิงกลยุทธ) หมายถึง ความกดดันตาง ๆ ที่มีผลตอความสําเร็จขององคกรในอนาคต เปนส่ิงที่องคกรตองทํา
หรือกาวขามไปใหได 



 
30 แผนปฏิบติังานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วสัิยทัศน์ 

มหาวิทยาลยัทีมีความเป็นเลิศสอดคลอ้งกบัปัญหาหรือความตอ้งการของสงัคมและชุมชน ภายในปี 

2570 (Excellence Through Relevance in 2027)  

หรือ 

มหาวิทยาลยัทีเนน้การวิจยัเพือรับใชส้งัคมและมีชือเสียงดา้นการผลิตบณัฑิตทีใชชุ้มชนเป็นฐานใน

ระดบัอาเซียน ภายในปี 2570  

พนัธกจิ 

1. จดัการศึกษาเพือผลิตบณัฑิตและพฒันากาํลงัคนคุณภาพรองรับความตอ้งการของพืนที ประเทศ 

และการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

2. สร้างสรรคผ์ลงานการวิจยัและพฒันาเพือการรับใชห้รือชีนาํการพฒันาใหก้บัสงัคม เพือพฒันาสู่

การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัรับใชส้งัคม 

3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่สงัคม ร่วมสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ทีเขม้แข็ง 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การทาํนุบาํรุง รักษา และพฒันา ด้านศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญา และ

สิงแวดลอ้มของภาคใตต้อนล่างใหเ้กิดคุณค่า มูลค่าเพิมแก่การพฒันาทอ้งถิน ประเทศ และอาเซียน  

5. พฒันามหาวิทยาลยัใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัทีใชชุ้มชนเป็นฐานในระดบัอาเซียน ทีคาํนึงถึงการสร้าง

ความเขม้แข็งและความเชียวชาญของบุคลากร วฒันธรรมองคก์ร และความสุขของบุคลากรในทุกระดบั 
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ความท้าทาย – วตัถุประสงค์ – ตวัชีวดัหลกั 

(5 ประเด็น - 13 ตวัชีวดั) 

กลยุทธ์ 

(23 กลยุทธ์) 

1. ความเป็นเลศิด้านการผลติบัณฑติทใีช้ชุมชนเป็นฐาน 

วตัถุประสงค์ 

ผลิตบณัฑิตทีมีคุณภาพไดม้าตรฐานในระดบั

นานาชาติมีอตัลกัษณ์ทีตอบสนองความตอ้งการ

ของสงัคม ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ทีใชชุ้มชนเป็น

ฐาน 

ตวัชีวดัหลกั 

TSU01 ห ลัก สู ตร ทีได้มาต รฐ านต ามร ะบ บ

คุณภาพระดบันานาชาติ 

TSU02การได้งานทําหรือการประกอบอาชีพ

อิสระของบณัฑิต 

TSU03ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

1.1 พฒันาหลกัสูตรทีมีคุณภาพมาตรฐานระดบั

นานาชาติและตอบสนองความตอ้งการของ

สงัคม  

1.2 ปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ทีเนน้การเรียนรู้เชิง

บูรณาการจากแหล่งเรียนรู้หรือประสบการณ์

จริงในชุมชน 

1.3 พฒันาระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ทีสอดคลอ้ง

และเหมาะสมกบัยคุสงัคมดิจิทลั 

1.4 พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้และ

สมรรถนะสากลของอาจารย ์

1.5 พฒันานิสิตใหมี้อตัลกัษณ์ทีตอบสนองความ

ตอ้งการของสงัคม และมีคุณลกัษณะตาม

สมรรถนะสากล  

2. ความเข้มแขง็ด้านการวจิยั 

วตัถุประสงค์ 

ผลิตผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคที์มีคุณภาพ

ระดบันานาชาติ หรือทีนาํไปใชป้ระโยชน์ในเชิง

สงัคมหรือเชิงพาณิชย ์

ตวัชีวดัหลกั 

TSU04 ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีเผยแพร่

และอา้งอิงในระดบันานาชาติ 

TSU05 ผลงานวิจยัทีมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ใน

เชิงสงัคมหรือเชิงพาณิชย ์

2.1กาํหนดนโยบายและจุดเนน้การวิจยัทีตอบสนอง

ความตอ้งการของสงัคม 

2 . 2  พัฒ นา ร ะบ บ บริ ห า รจัด กา ร งา น วิจัย ที มี

ประสิทธิภาพ เพือสนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจ

ในการทาํวิจยั 

2.3  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้าง

ผลง านวิ จัยแ ละ งาน สร้า งสรรค์ ในร ะดับ

นานาชาติ 

2.4 สร้างระบบสนับสนุนการวิจยัรับใชส้ังคมและ
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ความท้าทาย – วตัถุประสงค์ – ตวัชีวดัหลกั 

(5 ประเด็น - 13 ตวัชีวดั) 

กลยุทธ์ 

(23 กลยุทธ์) 

TSU06 เงินทุนเพือการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก การวิจยัสู่เชิงพาณิชย ์

3. ความเป็นนานาชาต ิ

วตัถุประสงค์ 

พฒันาระบบการจดัการศึกษา การบริการ สิง

อาํนวยความสะดวก และสภาพแวดลอ้ม ทีเป็น

นานาชาติ 

ตวัชีวดัหลกั 

TSU07 นิสิตหรือผูรั้บบริการและบุคลากรทีเป็น

ชาวต่างชาติ (Inbound) 

TSU08 นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลยัทีไป

ทาํกิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ 

(Outbound) 

 

 

3.1ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติหรือ

รายวิชาทีชาวต่างชาติสามารถเขา้เรียนได ้ 

3.2พฒันาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใน

ระดบันานาชาติ 

3.3 สนบัสนุนใหเ้กิดการแลกเปลียนและแสวงหา

บุคลากรในระดบันานาชาติ 

3.4 พฒันาสมรรถนะสากลและส่งเสริมใหเ้กิดการ

แลกเปลียนนิสิตระดบันานาชาติ รวมทงัการ

ฝึกสหกิจศึกษาและการฝึกงานในต่างประเทศ 

3.5 พฒันาโครงสร้างพืนฐาน สิงอาํนวยความ

สะดวก สภาพแวดลอ้ม และการใหบ้ริการ ที

สนบัสนุนความเป็นนานาชาติ 

4. การบริหารจดัการเพือการดําเนินงานทเีป็นเลศิ 

วตัถุประสงค์ 

พฒันาระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ มี

พลงัร่วมในการขบัเคลือนการพฒันาทวัทงัองคก์ร

อยา่งมีความสุข 

 

ตวัชีวดัหลกั 

TSU09 การนาํระบบคุณภาพสากลมาใชบ้ริหาร

จดัการทวัทงัองคก์ร 

TSU10 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชันนําตาม

หลกัเกณฑข์อง UI Green 

4.1พฒันาการบริหารจดัการและระบบคุณภาพ

ระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัส่วนงาน ตาม

เกณฑคุ์ณภาพระดบัสากล 

4.2 พฒันาระบบบริหารและทรัพยากรมนุษยที์มี

ประสิทธิภาพ สู่มหาวิทยาลยัแห่งความสุข และ

มีวฒันธรรมองคก์รทีเขม้แข็ง 

4.3 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีสนบัสนุน

การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

4.4 พฒันามหาวิทยาลยัสู่ Green University  
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ความท้าทาย – วตัถุประสงค์ – ตวัชีวดัหลกั 

(5 ประเด็น - 13 ตวัชีวดั) 

กลยุทธ์ 

(23 กลยุทธ์) 

TSU11 ดชันีความสุขของบุคลากร 4.5 พฒันาการสือสารองคก์รใหท้วัถึงและสามารถ

สร้างภาพลกัษณ์ทีดีของมหาวิทยาลยั 

5. ความมนัคงทางการเงิน 

วตัถุประสงค์ 

สร้างความมนัคงดา้นฐานะทางการเงิน ดว้ยการ

หารายได ้การบริหารสินทรัพย ์และการบริหาร

ตน้ทุน 

 

ตวัชีวดัหลกั 

TSU12 การเพิมขึนของรายไดท้ังค่าธรรมเนียม

การศึกษาและรายไดอื้น 

TSU13 ความสามารถในการทาํเงินเหลือจ่าย 

 

5.1 บริหารจดัการสินทรัพยใ์หเ้กิดมูลค่าเพิม 

5.2 บริหารจดัการตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

5.3 ส่งเสริมใหมี้หลกัสูตรต่อเนืองและการบริการ

วิชาการเชิงพาณิชย ์

5.4 จดัการเพือใหไ้ดจ้าํนวนนิสิตหรือผูรั้บบริการ

ตามแผน 
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SWOT Analysis 

 ผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2557-2560 พบว่า คณะ

นิติศาสตร์มีพฒันาการในหลายๆดา้น ทงัการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการ

พฒันาองคก์ร แต่สภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัทีเปลียนแปลงไปทาํให้คณะนิติศาสตร์

ตอ้งทบทวนการวิเคราะห์ SWOT ของคณะนิติศาสตร์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัเพือให้สามารถ

วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาสอดคล้องกับความ

เปลียนแปลงต่างๆทีเกิดขึน 

 SWOT Analysis ของคณะนิติศาสตร์ แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงันี 

ด้านผลติบัณฑติ 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 ทีตงัของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณทงัวิทยาเขตสงขลา และพทัลุง เอือต่อการเป็น

ศูนยก์ลางในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทงัในมิติระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และระดบั

นานาชาติ โดยเฉพาะ อาเซียนตอนใต ้ ซึงสามารถเป็นฐานในการทีจะสร้างบณัฑิต การวิจยั 

การบริการวิชาการรองรับในสังคมพืนที และสังคมอาเซียนเนืองจากอยู่ในจังหวดัทีมีการ

คมนาคมสะดวก เป็นศูนยร์วมของหน่วยงานด้านการยุติธรรมทังระดับจังหวดัและระดับ

ภูมิภาค 

S2 กระบวนการจดัการเรียนการสอนหลายวิชาเน้นให้นิสิตฝึกปฏิบติัการโดยใชพื้นทีชุมชนเป็น

ฐานในการเรียนรู้ บณัฑิตมีความโดดเด่นผสมผสานทางดา้นวิชาการและทกัษะเชิงปฏิบติัการ  

ทาํใหเ้กิดความรู้ มีความตระหนกัในการเป็นส่วนหนึงของการรับใชส้ังคม โดยเฉพาะอย่างยิง

ในพืนทีภาคใตต้อนล่าง 

S3 การผลิตบณัฑิตไดรั้บความร่วมมือด้านต่างๆจากหลากหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ ศาลยุติธรรม 

สาํนกังานอยัการ มหาวิทยาลยัในพืนที หน่วยงานปกครองและทอ้งถิน รวมทงัภาคเอกชนใน

การร่วมกนัจดัการเรียนการสอนเพือพฒันานิสิตให้สาํเร็จเป็นบณัฑิตทีมีคุณภาพ ไดรั้บการ

ยอมรับในระดับประเทศ  บัณฑิตสาํเร็จการศึกษาและออกไปรับใชส้ังคมในภาพกวา้ง การ

ร่วมมือกบัองค์กรต่างๆพฒันาหลกัสูตรและจดัอบรมพฒันาบุคลากรให้กบัหน่วยงานต่างๆ 

และมีการแลกเปลียนนิสิตกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศเรียนร่วมกนั เป็นตน้ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
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W1   กระบวนการในการบริหารจดัการหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนการสอนเพือการผลิต

บณัฑิตคุณภาพยงัไม่มีจุดเด่น ยงัไม่ทนัสมยัทีกา้วนําการเปลียนแปลงในยุคการแข่งขันกับ

สถาบนัการศึกษาทงัในและต่างประเทศ และหลกัสูตรยงัไม่สามารถดึงดูดผูเ้รียน 

W2  นิสิตบางส่วนขาดความตระหนกัและกระตือรือร้นในการใชท้กัษะสากล ทาํให้เกิดการปิดกนั

โลกทัศน์ ชีวทศัน์ และการเขา้ถึงองค์ความรู้ในภาพกวา้งมีขอ้จาํกดั ซึงส่งผลต่อการพฒันา

ความเป็นเลิศดา้นวิชาการและการปรับตวัสู่การเปลียนแปลงอยา่งเท่าทนัในยคุการแข่งขนัและ

การปรับตวัเท่าทนัการเปลียนแปลง 

W3  ขาดการผสมผสานค่านิยมร่วมของการผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลยั ระหว่างสองวิทยาเขต  จึง

ส่งผลต่อการกาํหนดเป้าหมาย อตัลกัษณ์ และมาตรฐานการผลิตบณัฑิต ทีมีความแตกต่าง 

หลากหลาย ขาดความผกูพนัเป็นหนึงเดียว 

W4 คณะและสาขาวิชา ยงัไม่เปิดตัวเองสู่สังคมนานาชาติ ไม่มีหลกัสูตรนานาชาติ แม้จะมิ  

ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ แต่ยงัมีกิจกรรมความร่วมมือกัน 

น้ อ ย ม า ก  อ า จ า ร ย์  บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นิ สิ ต ย ัง ข า ด ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ภ า ษ า  ทํา ใ ห้ ไ ม่ 

สามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอนในระดบันานาชาติได ้

W5 ขาดคณาจารยที์มีความเชียวชาญ และไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลทีจะสามารถดึงดูดผูเ้รียน

ใน ระ ดับพื นที  ระ ดับป ระ เ ทศ แ ละ นา น าช า ติ  เ พื อ ตอ บ สน อง ต่ อก า รแ ข่ง ขันท า ง   

การศึกษา อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตําแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ  

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติน้อย 

W6 สถานทีในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

ดา้นนิติศาสตร์ เช่น การจัดห้องเรียนดา้นกฎหมาย ขนาดห้องเรียนทีเหมาะสมกับจาํนวน 

ผูเ้รียน รวมทงัมหาวิทยาลยัยงัขาดสิงอาํนวยความสะดวกทีจาํเป็นและเอือต่อการมีคุณภาพชีวิต

ทีดีของนิสิต เช่น สถานทีออกกาํลงักายทงัในร่มและกลางแจง้ ศูนยอ์าหาร สถานพยาบาล  

พืนฐาน และอาคารกิจกรรมนิสิต ซึงไม่เอือต่อการเป็นองคก์รแห่งความสุข 

W7 มีอตัราส่วนอาจารยต่์อนิสิตไม่สมดุล 

W8 อตัราการคงอยูข่องนิสิตตาํ มีการลาออกกลางคนัจาํนวนมาก 

W9 นิสิตขาดทกัษะเชิงปฏิบติั 

W10 กลุ่มเรียนขนาดใหญ่มีจาํนวนนิสิตต่อกลุ่มจาํนวนมาก 
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โอกาส (Opportunities) 

O1 บณัฑิตของมหาวิทยาลยันับถือศาสนาอิสลาม ซึงสามารถเชือมโยงการบูรณาการพฒันาทาง

การศึกษา การบริการวิชาการ การวิจยั ร่วมกบัประเทศในโลกมุสลิม 

O2 ประชาชนในภาคใตมี้ความนิยมและสนใจทางดา้นนิติศาสตร์  

O3 นโยบายการจดัการศึกษาของประเทศสนับสนุนในเรืองการปฏิรูปการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ/

นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยยึด Area Based ให้ความสําคญักบัการพฒันา และ

สร้างคุณค่าแก่ชุมชนทาํใหม้หาวิทยาลยัสามารถขยายช่องทางและโอกาสทางการศึกษา เพือสนอง

ต่อนโยบายของรัฐ และทาํให้มหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัของปวงชน (Mass University)และ

เนน้การผลิตบณัฑิตวิชาชีพมากยงิขึน 

O4 จากปัญหาวิกฤตการณ์ชายแดนภาคใต ้ทาํให้รัฐบาลเห็นความสําคญัและสนับสนุนงบประมาณ

และสร้างความร่วมมือในการสร้างหลกัสูตรการผลิตบณัฑิต การบูรณาการการวิจัย และการ

บริการวิชาการ ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เพือการแกไ้ขปัญหา และการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต ้

เช่น หลกัสูตรประกาศนียบตัร เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต ้การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก สําหรับนิสิตและบุคลากร ทงัในและต่างประเทศ เป็นตน้ 

O5 การเปิดประชาคมอาเซียนทาํใหมี้ตวัเลือกของนิสิตทีจะเขา้มาสู่กระบวนการจดัการศึกษาเปิดกวา้ง

มากขึนทงัดา้นการผลิตบณัฑิตในหลกัสูตรปริญญา และการศึกษาต่อเนือง 

O6 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการการจัดการศึกษา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ

นาํมาใชเ้พือการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีทนัสมยั และการจดัการสือสารในภาพ

กวา้งทงัในและต่างประเทศ 

O7 มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัการศึกษาในระดบันานาชาติ เป็นโอกาสในการ

พฒันาการเรียนการสอน และคณาจารยข์องคณะ 

 

ภยัคุกคาม (Threats) 

T1 สถานการณ์ความมนัคงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่งผลให้เกิดภาพลกัษณ์ความไม่ปลอดภยัใน

การมาศึกษาต่อในพืนทีจากกลุ่มเป้าหมายนิสิตในพืนทีอืนๆ ทงัในระดบัชาติและนานาชาติ และ

ส่งผลให้นิสิตไม่มีความหลากหลาย ไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงพหุวฒันธรรม (Multi - cultural 

Learning) 

T2 มีการแข่งขนัทางการศึกษาจากมหาวิทยาลยัทงัในประเทศและต่างประเทศ ทาํใหเ้กิดธุรกิจทาง

การศึกษา และค่านิยมเขา้ศึกษาต่อในสถานศึกษาทีมีชือเสียงมากกวา่ ส่งผลใหมี้ผูเ้ขา้ศึกษาจาํนวน

นอ้ย รวมถึงคุณภาพผูเ้ขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัทกัษิณลดตาํลง ทาํใหก้ารจดัการเรียนการสอน ยาก

ขึนกวา่เดิม ซึงเป็นอุปสรรคตอ่ความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการการเรียนการสอนออนไลน์ 
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ด้านวจิยั 

จุดแข็ง (Strengths) 

S4 มีแหล่งงบประมาณเพียงพอสาํหรับสนบัสนุนงานวิจยั สามารถผลกัดนัใหเ้กิดนกัวิจยัรุ่นใหม่ที

สร้างผลงานวิจยัทีมีคุณภาพ สามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาสังคมภาคใต ้และมีผลงานการ

วิจยั นวตักรรม  งานสร้างสรรค์เพือการพฒันาในพืนทีทีไดรั้บการยอมรับในประเทศ และ

นานาชาติ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W11 ขาดนกัวจิยัคุณภาพระดบัชาติ นานาชาติ ขาดการบริหารสมรรถนะนกัวิจยัอยา่งเป็นระบบ 

 ไม่มีผลงานโดดเด่นในการชีนาํการพฒันาในพืนที ประเทศ และระดบัประชาคมอาเซียน  

ซึงเป็นปัญหาหลกัของการสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมเพือการพฒันาสงัคม 

W9 การเชือมโยงองคค์วามรู้จากการวจิยัเพือบูรณาการร่วมกบัการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการยงัมีนอ้ยไม่มีการนาํองคค์วามรู้จากการทาํวจิยัไปพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะทีพึง

ประสงคแ์ละการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

W10 การเผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาติและนานาชาติยงัมีนอ้ยภาพลกัษณ์ดา้นการวิจยัไม่มีความ

โดดเด่น และขาดความชดัเจนดา้นบทบาททางวิชาการต่อสงัคม 

โอกาส (Opportunities) 

O8 มีแหล่งภูมิปัญญาและวฒันธรรมทีหลากหลายสามารถพฒันางานการวิจัย นวตักรรมจาก

พืนฐานทางภูมิสงัคม ภูมิปัญญาและวฒันธรรมทีสามารถต่อยอดการเรียนรู้ทางดา้นภูมิปัญญา

และวฒันธรรมภาคใตเ้พือการตอบสนองความตอ้งการ และชีนาํการพฒันาในพืนทีภาคใต ้

ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

O9 มีเครือข่ายการวิจยัในรูปแบบองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ทงัภายใน และต่างประเทศที  

สามารถพัฒนางานวิจัยเพือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบนพืนฐานภูมิปัญญาและ

วฒันธรรม ตอบสนองความต้องการและชีนําการพัฒนาในพืนทีภาคใต้ ประเทศ และ

ประชาคมอาเซียน 

O10     นโยบายและมาตรฐานระดบัอุดมศึกษากาํหนดใหส้ถาบนัการศึกษามีการจดัการเรียนการสอน

ทีบูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการซึงสามารถนํามากาํหนดเป็นฐานการวาง

แผนการดาํเนินงานในภาคปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบันโยบายของชาติ 

O11 การเปิดเสรีอาเซียนทาํใหมี้ความสะดวกและความคล่องตวัในการสร้างเครือข่ายดา้นการวิจยั        

บูรณาการการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ สู่การแก้ปัญหาและ 

พฒันา สงัคมภาคใต ้
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O12 รัฐบาล หน่วยงานในส่วนกลาง สนับสนุนงบประมาณจาํนวนมากในการวิจยัเพือแกปั้ญหา

ความไม่สงบในพืนทีจังหวดัชายแดนภาคใต้สามารถผลิตผลงานวิจัยทีตอบสนองความ

ตอ้งการและการชีนาํการพฒันาในพืนทีภาคใต ้

O13 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับฯ สามารถกําหนดระเบียบข้อบังคับ ประกาศ   

ทีสนับสนุนงานวิจัยอย่างเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาการวิจัยเพือตอบสนองความ 

ตอ้งการและชีนาํการพฒันาในพืนทีภาคใต ้ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

 

ภัยคุกคาม (Threats) 

T3 ปัญหาความไม่สงบในพืนทีจังหวดัชายแดนภาคใต้ ทาํให้เกิดความไม่ปลอดภยัในการทาํ 

วิจยัส่งผลให้จาํนวนงานวิจยัทีตอบสนองความตอ้งการและชีนําการพฒันาในพืนทีภาคใต ้ 

ประเทศมีนอ้ย  

T4 นโยบายทางการเมือง มีการเปลียนแปลงทางการพฒันาในพืนทีบ่อยครัง ทาํให้ทิศทางและการ

สนับสนุนงบประมาณวิจัย การพฒันาในสังคม ชุมชนในพืนทีไม่แน่นอน ส่งผลให้งานการ

บริการวิชาการ การพฒันาบุคลากรในพืนทีเพือแกปั้ญหาและพฒันาสงัคมภาคใตไ้ม่ยงัยนื 

 

ด้านบริการวชิาการ 

จุดแข็ง (Strengths) 

S5 สภามหาวิทยาลยักาํหนดเป็นนโยบายหลกัของมหาวิทยาลยัโดยคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัให้

ความสาํคญัในการขับเคลือนทางยุทธศาสตร์อย่างจริงจงัและมอบหมายให้คณะนิติศาสตร์

จดับริการวิชาการแก่สงัคมและชุมชนโดยเฉพาะคลีนิกกฏหมายและการใหค้วามช่วยเหลือดา้น

กฎหมายแก่ประชาชนในพืนที 

S6 มีบุคลากรทีเชียวชาญ และองคค์วามรู้ทีโดดเด่นในระดบัภาคใตที้สามารถพฒันาเป็นองค์กรที

ใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม ในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นกฎหมายแก่ประชาชนในระดบัพืนที 

และระดบัภูมิภาค ประเทศและอาเซียน 

S7 มีบุคลากรทีมีความเชียวชาญเฉพาะทาง ทีสามารถจดับริการทางวิชาการให้กบัชุมชนในพืนที  

จงัหวดัภาคใต ้และไดรั้บการยอมรับจากสงัคมในพืนที 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W11 ขาดนโยบาย เป้าหมาย จุดยืนทีชดัเจนในการเสริมสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ ขาด

ระบบการจดัการรายไดจ้ากการบริการวิชาการจากส่วนงาน หรือคณาจารย ์รูปแบบ กลไกใน
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การบริการวิชาการทีมียงัไม่สามารถแข่งขันได้กับตลาดภายนอกทีรุกเข้ามาทังจากมิติ

ภายในประเทศ และนานาชาติ  ขาดการสือสารภาพลกัษณ์ และการบริหารการตลาดเชิง

วิชาการ ยงัมีลกัษณะการตงัรับ ยงัเขา้ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายทีสามารถสร้างความไดเ้ปรียบและ

โอกาสทีจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการวิชาการจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

W12 ขาดระบบการบริหารการบริการวิชาการ ทีมีคุณค่า มูลค่าทีสามารถสร้างแรงดึงดูดใจในการ

บริการวิชาการทีสามารถสร้างการเปลียนแปลงต่อชุมชน จนเป็นทียอมรับจากชุมชน 

W13 ทศันคติการบริการวิชาการมุ่งสนองตอบต่อตวับ่งชีของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษายงั 

ไม่สามารถชีนาํการพฒันาใหก้บัชุมชนได ้

 

โอกาส (Opportunities) 

O14 มีพนัธมิตรและเครือข่ายในท้องถินใต้ทีมีองค์ความรู้ ทีเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลยั (โครงการพระราชดาํริฯ+ศอบต.+ตชด.+อบต.+เทศบาล) ซึงสามารถ  

บูรณาการความร่วมมือในการสร้างสรรค์วิชาการให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน

ทอ้งถินและประเทศได ้

O15  การเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและการพฒันาในพืนทีภาคใต้ตอนล่าง IMTGT ทาํให้มีความ 

จาํเป็นในการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร เพือรองรับการแข่งขนั  และการเปิดประตูสู่

อาเซียนAEC และไปสู่ประชาคมโลกซึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลยัในการร่วมมือกบัสถาน

ประกอบการเพือการผลิตและพฒันาบุคลากร 

O16 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ทาํใหก้ารบริการวิชาการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

เข้าถึงผูรั้บบริการได้ดียิ งขึน ส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัสามารถจัดบริการวิชาการได้อย่าง

กวา้งขวาง รองรับความตอ้งการทงัระดบัภูมิภาค ประเทศ และในระดบันานาชาติ 

O17 นโยบายการกระจายอาํนาจ และการทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีบทบาทมากขึนในการจดั  

 การศึกษาทาํใหมี้ความจาํเป็นในการพฒันาบุคลากรทางดา้นการศึกษามารองรับความตอ้งการ

ในพืนที 

ภัยคุกคาม (Threats) 

T5 คู่แข่งในระดบัสถาบนัการศึกษาทงัภายในและภายนอกประเทศทีให้บริการวิชาการมีจาํนวน

มากขึน ซึงทาํให้มหาวิทยาลยัจะต้องปรับกลยุทธ์ในการจดับริการวิชาการให้มีคุณค่าและ

มูลค่าเพิมสอดรับกบัความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิน และประเทศชาติ 

T6 สภาวะความไม่มนัคงปลอดภยัของสามจงัหวดัชายแดนใต ้กระทบต่อการเลือกตดัสินใจใช้

บริการวิชาการของกลุ่มเป้าหมาย จึงตอ้งเลือกกาํหนดระยะเวลาสถานทีทีเหมาะสมในการ

ใหบ้ริการวิชาการทีสามารถเอือใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ   



 
40 แผนปฏิบติังานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ด้านทํานุบํารุงศาสนาศิลปะ วฒันธรรม สิงแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) 

S8 คณะมีการบูรณาการองค์ความรู้ดา้นกฎหมายกบัการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมร่วมกบั

สาขาวิชาอืนในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะอยา่งต่อเนือง                  

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) 

O18    องค์ความรู้ทางด้านศิลปะภูมิปัญญาและวฒันธรรมทีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถินภาคใต ้

สามารถบูรณาการในการบริการวิชาการ ทงัในระดบัทอ้งถินภาคใต ้ประเทศไทยและอาเซียน 

ภัยคุกคาม (Threats) 

T7 ทัศนคติทางสังคมในการจรรโลงไวซึ้งศิลปะ ว ัฒนะธรรม ประเพณี อย่างซึมซับในวิถี 

เปลียนแปลงไป ทังจากความเปลียนแปลงทางสังคม สิงเร้าภายนอก   การบุกรุกทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดลอ้ม การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ

สงัคมทีไม่จริงจงัต่อเนือง และกระแสวฒันธรรมต่างชาติมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ

คนในชาติ 

 

ด้านการบริหารจดัการ 

จุดแข็ง (Strengths) 

S9 คณะนิติศาสตร์เป็นองคก์รระดบัส่วนงานขนาดเลก็ ทาํใหก้ารบริหารจดัการมีความคล่องตวั 

S10 วิทยาเขตสงขลา มีพืนทีทีเป็นพืนทีทางธุรกิจทีสามารถใชป้ระโยชน์เพือการหารายไดจ้าก  

 ทรัพยสิ์น   ส่วนวิทยาเขตพทัลุง มีพืนทีทีสามารถใชป้ระโยชน์จากการพฒันาทางการเกษตร

หรือการบริการอืน ๆ ทางวิชาการ     ซึงมีส่วนสาํคญัทีจะทาํให้มหาวิทยาลยัมีความมนัคง

ทางการเงินการคลงั อีกทงัมหาวิทยาลยัยงัมีรายไดจ้ากการสร้างความร่วมมือกบัองค์กรภาครัฐ

ขนาดใหญ่ เช่น สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน กระทรวงกลาโหม 

และกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีการเปิดหลกัสูตรจาํนวน 4 หลกัสูตร ทงั

ระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา ซึงเป็นการจดัการศึกษาหลกัสูตรต่อเนือง โดยมุ่งเน้นการ

พฒันาบุคลากรภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพ และสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัมหาวิทยาลยั 

S11  คณะกรรมการประจาํคณะนิติศาสตร์และทีปรึกษาคณะนิติศาสตร์ ประกอบดว้ยผูที้มีความรู้ 

ความสามารถ และมีประสบการณ์ดา้นกฏหมาย การศึกษา และผูที้มีประสบการณ์ด้านการ 

บริหารสถาบนัอุดมศึกษา และหน่วยงานกฎหมายภาครัฐ รวมทงัมีผูท้รงคุณวุฒิในพืนที ซึง 

จะช่วยในการกาํหนดนโยบายหรือทิศทางการพฒันาคณะนิติศาสตร์ 



 
41 แผนปฏิบติังานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W14 ขาดวฒันธรรมและค่านิยมร่วมทีเขม้แข็ง ขาดสมรรถนะหลกั   ขาดนกับริหารองค์กรมืออาชีพ 

ระบบและกลไกในการสือสารภายใน และการสือสารองคก์รสู่สาธารณะยงัไม่มีประสิทธิภาพ   

W15  ระบบสารสนเทศดา้นการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และระบบ MIS ซึงมีส่วน

สาํคญัทีทาํให้องค์กรไม่ทันสมยั และไม่ทนัต่อการเปลียนแปลง วฒันธรรมการทาํงานของ

บุคลากร ส่งผลต่อการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ   

โอกาส (Opportunities) 

O19 นโยบายภาครัฐดา้นการสนับสนุนงบประมาณเพือการพฒันาบุคลากรในการศึกษา การวิจยั 

และการบริการวิชาการ ในเขตพฒันาพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทงัในดา้นการฝึกอบรมเพือ

การพฒันาตนเอง ทุนการศึกษาทงัในและต่างประเทศ ทุนการวิจยั ซึงจะเอือต่อการเสริมสร้าง

ความเชียวชาญเฉพาะของบุคลากรในการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนืองเพือการรับใชส้งัคม  

O20 มหาวิทยาลยัอยูใ่นพืนทีศูนยก์ลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ทงัทางบก ทางราง ทางนาํ ทาง

อากาศ เชือมโยงประเทศไทยกบักลุ่มประเทศอาเซียนตอนใต ้และการเป็นพืนทีทีมีจุดเชือมโยง

จากฝั งอ่าวไทย อนัดามนั และอาเซียนตอนใต้ ทาํให้สามารถจดับริการทางวิชาการ ทีสร้าง

รายไดแ้ก่มหาวิทยาลยั 

O21 การเป็นพืนทีติดต่อกบัประเทศเพือนบา้นในอาเซียนใตแ้ละการเชือมต่อไปยงัโลกมุสลิม เป็น

โอกาสในการแลกเปลียนเรียนรู้ การบริการวิชาการ การวิจยั ระหว่างกนั ซึงจะเป็นโอกาสใน

การยกระดบัการเป็นมหาวิทยาลยัในระดบันานาชาติ 

O22 นโยบายการจดัการศึกษาของประเทศใหค้วามสาํคญัต่อการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน มี

การประเมิน มีตวับ่งชี ในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และมีแนวปฏิบติัทีดีดา้นการ

บริหารจดัการตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ ซึงมหาวิทยาลยัสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันาการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั 

O23 ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและโซเซียลมีเดีย  ช่วยให้การสือสารองค์กรทงัใน

ประเทศและต่างประเทศ มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

O24 มหาวิทยาลยัทักษิณเป็นมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ มีระบบบริหารจัดการทีเป็นอิสระ 

คล่องตวัภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสภามหาวิทยาลยั ซึงจะทาํให้สามารถบริหารจัดการทาง

การเงินเพือผลกัดนันโยบายดา้นต่างๆไดส้ะดวกมากขึน 

 

ภัยคุกคาม (Threats) 

  T8 สัดส่วนของประชากรในวยัเรียนของประเทศลดลง ทาํให้การรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผน 

ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องมหาวิทยาลยัในการจดัการศึกษา เหตุการณ์ความไม่สงบในพืนที
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พิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่งผลกระทบต่อจาํนวนและความหลากหลายของการรับนิสิต 

รวมทงัการสรรหาบุคลากรทีมีคุณภาพ 

   T9 มีสถาบนัการศึกษาทงัในและต่างประเทศมาเปิดในพืนทีใกลเ้คียงกบัมหาวิทยาลยัทาํให้เกิด

การแข่งขนัสูง ส่งผลต่อการสรรหาและการรักษาไวซึ้งบุคลากรทีมีคุณภาพของมหาวิทยาลยั 

รวมทงัส่งผลใหก้ารรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผนส่งผลกระทบต่อรายไดข้องมหาวิทยาลยัในการ

จดัการศึกษา  

T10 มหาวิทยาลยัขาดความสามารถในการแข่งขันกบัมหาวิทยาลยัในกลุ่มเดียวกนั ปัจจุบนั อยู ่  

ในอนัดบัทา้ยๆ และไม่ติด 1 ใน 500 ของอาเซียน ส่งผลให้มหาวิทยาลยัขาดการยอมรับใน

ระดบันานาชาติ 

 

ทงันีสามารถนาํผลการประเมินศกัยภาพและสภาพแวดลอ้มภายนอกมากาํหนดทิศทางการ

พฒันาโดยการใช ้TOW’S Matrix ไดด้งันี 

1. ทิศทางเชิงรุก (การประสานจุดแข็งกบัโอกาส) มดีังนี 

1)  ผลิตบณัฑิตคุณภาพ มีทกัษะสากล สมบูรณ์ในอตัลกัษณ์ รองรับความตอ้งการของสงัคม  

ผูใ้ชบ้ณัฑิตทวัไป เฉพาะกลุ่มพืนทีในชุมชนภาคใต ้และอาเซียนตอนใตแ้ละการสร้างความเป็นเลิศในการ

ผลิตบัณฑิตทางกฏหมาย รองรับความต้องการในพืนที และการเปิดประชาคมอาเซียนผ่านกลไกความ

ร่วมมือกบัเครือข่ายในพืนที ประเทศ และระหว่างประเทศ 

2)  สร้างสภาพแวดลอ้มทีน่าอยู่ มีความเป็นสากลและเป็นพหุวฒันธรรม รองรับการจดัการ

จดัการเรียนการสอนกฏหมายในพืนทีภาคใต ้ประเทศ  และเชือมโยงสู่ประชาคมอาเซียนตอนใต ้

3) พฒันาหลกัสูตร สร้างมาตรฐานการจดัการศึกษาทีใชชุ้มชนเป็นฐานในการผลิตบณัฑิตเพือ

รับใชส้งัคม กา้วทนัโลก และใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาหลกัสูตรเพือรองรับความตอ้งการในพืนที 

4) ต่อยอดการพฒันาองคค์วามรู้การศึกษาต่อเนือง สู่นวตักรรมเชิงสร้างสรรคเ์พือสร้างคุณค่า  

มูลค่า และขบัเคลือนการพฒันาการแข่งขนัขององคก์รรัฐ เอกชน และประเทศในระดบันานาชาติ 

5) ผลิตองคค์วามรู้ นวตักรรม ผลงานวิชาการคุณภาพรองรับความตอ้งการของสงัคม และชีนาํ

การพฒันาในพืนทีภาคใตต้อนล่าง สงัคมในภาพกวา้ง และอาเซียน และต่อยอดองค์ความรู้เพือสร้างคุณค่า 

มูลค่า และขบัเคลือนการพฒันาชุมชน และการแข่งขนัของประเทศในระดบันานาชาติ 

6) พฒันาระบบงานการบริการวิชาการดา้นกฎหมายและการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายที

มีความคล่องตวั มีคุณภาพมาตรฐานเป็นทีพึงดา้นกฎหมายของประชาชนในพืนทีภาคใต ้

7) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปัญญา และสันติสุขทียงัยืน ด้วยการบูรณาการความรู้ทาง

กฎหมายกบัศิลปะและวฒันธรรมเชิงรุก สู่ชุมชนร่วมสร้างชุมชนฐานความรู้ทีเขม้แข็งพร้อมรับอาเซียนโดย

การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 
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8) พฒันาคณะใหมี้ความเป็นเลิศในการผลิตบณัฑิตและพฒันากาํลงัคนดา้นกฎหมายในพืนที

ภาคใต ้ผา่นหลกัสูตรการศึกษาปกติ และหลกัสูตรการศึกษาต่อเนืองต่างๆ 

9) เสริมสร้างศกัยภาพการพึงพาตนเองได ้ดว้ยการจดัการทรัพยากร การจดัการเรียนการสอน

การบริการวิชาการ    พร้อมการพฒันาใหมี้ความพร้อมในทุกดา้นเพือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบ

ในระดบัสากล 

 

2. ทิศทางเชิงป้องกนั(การใช้จุดแขง็ลดปัจจยัคุกคามจากภายนอก) มดีังน ี

 1) พฒันาบุคลากรใหมี้ความเชียวชาญกฎหมายดา้นต่างๆ เพือดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนในระบบ

ปกติและศึกษาต่อเนือง รวมทงัการใชบ้ริการวิชาการแกบุคคลภายนอกและงานวิจยัจากหน่วยงานต่าง  ๆ

 2) พฒันาระบบการบริการวิชาการ รองรับความตอ้งการในพืนที  (S8 , S10 , T8) 

 3)สร้างองคค์วามรู้และพฒันากาํลงัคนคุณภาพดา้นกฎหมายรองรับการพฒันาในพืนที 

และการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมสากล   

 

3. ทิศทางเชิงแก้ไข(การใช้โอกาสภายนอกมาแก้ไขจุดอ่อนจากภายใน) มดีังน ี

 1) พฒันาระบบการบริหารขีดความสามารถและความเชียวชาญของคณาจารย ์ เพือพฒันาองคก์รสู่

ระดบัสากล   

 2)   สร้างระบบบริการของการศึกษาต่อเนือง รองรับความตอ้งการทีหลากหลาย  

 3) สร้างสรรคผ์ลผลิตทางองคค์วามรู้ นวตักรรมหลกัสูตรการศึกษาต่อเนือง รองรับความตอ้งการ

ของสงัคม และชีนาํการพฒันาสู่อาเซียน  

 4) สร้างระบบการบริหารการวจิยัใหมี้มาตรฐาน สร้างนกัวจิยัเชียวชาญ เติมขีดความสามารถ

ทางการวจิยัแก่คณาจารย ์บุคลากร นิสิต ทีรับผดิชอบต่อชุมชน 

 5) นาํวิชาการความรู้ดา้นกฏหมายสร้างสรรคส์งัคมแห่งปัญญาและสนัติสุขสู่ชุมชน เพือร่วมสร้าง

เศรษฐกิจ สงัคม คุณภาพชีวติทีดีและมนัคง  

 6)  พฒันาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ องคก์รแห่งปัญญา และองคก์รทีมีวฒันธรรมการสอนกฏหมาย

เพือพฒันาสงัคมใหเ้ขม้แข็ง มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีภาพลกัษณ์ทีดี มีความทนัสมยั พร้อมเปิดสู่สงัคม

โลก  

4.ทิศทางเชิงรับ(การใช้จุดแขง็ลดปัจจยัคกุคามจากภายนอก) มดีงัน ี

 1)   ไม่มี 

 

 



 
 

ส่วนที  3 

แผนกลยุทธ์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

พ.ศ. 2561-2564 

 

ปรัชญา  

  “ นิติเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม  นาํยติุธรรมสู่สงัคม ” 

 

วสัิยทัศน์ 

  “เป็นคณะชนันาํดา้นการผลิตบณัฑิตระดบัชาติในปี 2568โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน” 

 ตวัชีวดั  1.การรับนิสิตอยูใ่น 1 ใน 7 ของประเทศ 

   2.จาํนวนการมีงานทาํของบณัฑิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ไม่นับรวมผูที้ 

    ศึกษาต่อ) 

 ค่านิยมหลกั(Core Values) 

1. คารวะ(Respect) 

2. ปัญญา(Wisdom) 

3. สามคัคี(Unity) 

4. มุ่งผลลพัธที์ดี(Outcome Oriented) 

5. มีความคุม้ค่า(Worthiness) 

6. นาํพาสงัคม(Social Responsibility) 

  

 พนัธกจิ 

1. ผลิตบณัฑิตทีทกัษะเชิงปฏิบติั เพือสร้างความยติุธรรมแก่ชุมชน 

2.สร้างสรรคผ์ลงานวิจยั อนัจะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาเพือการพฒันาสงัคม 

3. เป็นศูนยก์ลางในการบริการวิชาการดา้นกฎหมาย เชือมโยงเครือข่ายชุมชน เพือสร้างความ

เขม้แข็งดา้นกฎหมายแก่สงัคม 
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แผนกลยุทธการพัฒนาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2564 

ความทาทาย 
โอกาสเชิงกลยุทธ 
ความไดเปรียบ 

วัตถุประสงค แผนปฏิบัติการ 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ปกศ.) 

61 62 63 64 

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

 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีอัต
ลักษณท่ี
ตอบสนองความ
ตองการของสังคม 
ดวยกระบวนการ
เรียนรูจาก
ประสบการณตรง
ในชุมชน 
 

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

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

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

7.4ก-7 รอยละหลักสูตรท่ีผานการกํากับมาตรฐาน 

รอยละ 50 
 

คาเฉล่ีย 4.10 
 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 
 

คาเฉลี่ย 
3.90 
2.80 

รอยละ 100 
(1 หลกัสตูร) 

55 
 

4.20 
 

100 
 

100 
 

3.90 
 

2.85 
100 

60 
 

4.30 
 

100 
 

100 
 

3.95 
 

2.90 
100 

70 
 

4.40 
 

100 
 

100 
 

4.00 
 

3.00 
100 

1.2 ปฏิรูปการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนการเรียนรู
เชิงบูรณาการจาก
แหลงเรียนรูหรือ
ประสบการณตรงใน
ชุมชนโดยการมีสวน
รวมของหนวยงาน
ตางๆ 

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

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

รอยละ 25 
รอยละ 10 

 
1 ชุมชน 

 
1 ชุมชน 

 
 
 

50 
15 
 
1 
 
1 
 

75 
20 
 
2 
 
1 

100 
30 
 
2 
 
1 
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ความทาทาย 
โอกาสเชิงกลยุทธ 
ความไดเปรียบ 

วัตถุประสงค แผนปฏิบัติการ 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ปกศ.) 
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1.3พัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนรูท่ี
สอดคลองและ
เหมาะสมกับยุคสังคม
ดิจิทัล 

 1.สงเสริมใหมีการทบทวนบทเรียน
ผานส่ือสังคมออนไลน 
2.สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช
เพื่อกระตุนการเรียนรู 
 

7.1ก(ฉ-2) รอยละของรายวิชาในหลักสูตรท่ีจัดใหมีการ
ทบทวนบทเรียนผานระบบสารสนเทศ 
 

รอยละ 10 20 30 40 

1.4พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูเพื่อ
มุงใหผูเรียนเกิดทักษะ
เชิงปฏิบัติทาง
กฎหมายและ
สมรรถนะสากลของ
อาจารย 

 1.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให
เกิดทักษะแกผูเรียน 
2.สงเสริมบุคลากรสายวิชาการให
เรียนรูประสบการณในการใช
กฎหมายเชิงบูรณาการกับศาสตร
อื่น โดยผลักดันเขาสูหนวยงาน
วิชาชีพ/สถานประกอบการ 
 

7.1ก(ฉ-1) รอยละของรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการ

สอน โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติทางดาน

กฎหมาย 

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

- จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 10 
 
 
 

คาเฉล่ีย 4.40 
 

รอยละ 8.33 
 

2 คน 
 

รอยละ 12.5 
 

3คน 

15 
 
 
 

4.50 
 

12 
 
3 
 

16 
 
4 

20 
 
 
 

4.60 
 

16 
 
4 
 

20 
 
5 

25 
 
 
 

4.70 
 

20 
 
5 
 

25 
 
6 

1.5พัฒนานิสิตตามอัต
ลักษณของ
มหาวิทยาลัยและมี
ทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 

 1.สงเสริมใหมีกิจกรรมท่ีพัฒนา
นิสิตใหมีอัตลักษณที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคม และมี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 
 

7.1ก-3 รอยละผลงานวิชาการและงานสรางสรรคของ
นิสิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการเผยแพร 
7.1ก-3.1 ระดับชาติ 
 
7.1ก-3.2 ระดับนานาชาติ 
 
7.1ข-4 รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบผาน

รอยละ 0.62 
 

รอยละ 0.62 
 
0 
 
 

1 
 
1 
 
0 
 
 

2 
 
2 
 
1 
 
 

3 
 
3 
 
2 
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ความทาทาย 
โอกาสเชิงกลยุทธ 
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สมรรถนะทักษะสากล 
1) ดานภาษาอังกฤษ 
2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
รอยละ 8 
รอยละ 78 

 
15 
80 

 
20 
85 

 
25 
90 

1.6.จัดการเรียนการ
สอนโดยมุงเนนการบูร
ณาการองคความรู
และพัฒนาระบบใน
การฝกทักษะนิสิต 

 1.สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะบูรณาการกับการ
วิจัยและการบริการวิชาการ 
2.สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการ
สอนรวมกับศาสตรอื่นๆ 
-หลักสูตรมีรายวิชาท่ีมีการบูรณา
การศาสตรทางกฎหมายกับศาสตร
อื่นๆเพิ่มเติม 

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

รอยละ 20 
 

รอยละ 20 
 

รอยละ 25 
 
 

25 
 

25 
 

50 

30 
 

30 
 

75 

35 
 

35 
 

100 

1.7เพ่ิมอัตราการ
สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

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

7.1ข-1 รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7.1ข-3 อัตราการคงอยูของนิสิตระดับปริญญาตรี(ไม
รวมนิสิตชั้นปที่ 1) 
 
7.2ก-7 อัตราการลาออกของนิสิตระดับปริญญาตรี 
 
 

รอยละ 35 
 

รอยละ 65 
 
 

รอยละ 3 
 
 

40 
 

70 
 
 
3 

50 
 

80 
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60 
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1 
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ความทาทาย โอกาส
เชิง 

กลยุทธ ความ
ไดเปรียบ 
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2. ความเขมแข็ง
ดานการวิจัยท่ี
สอดคลองกับความ
ตองการของสงัคม 
2.1.พัฒนาสู
มหาวิทยาลัยที่มุงเนน
การวิจัยและนวตักรรม 
 

ผลิตผลงานวิจัย
และงาน
สรางสรรคท่ีมี
คุณภาพสามารถ
นําไปใชประโยชน
ในเชิงวิชาการเชิง
สังคมหรือเชิง
พาณิชย 
 

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

7.1ก-13 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอ
คณาจารยและนักวจิัย 
  - จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
 
 

60,000/คน 
 
1,320,000 
 

 

65,0
00 

70,0
00 

80,0
00 

2.2.พัฒนาศักยภาพ
นักวจิัยใหสามารถ
สรางผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคใน
ระดับนานาชาติ 
ตอบสนองยุทธศาสตร
ดนการวิจัยของ
ประเทศ 

 

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

7.3ก-5 รอยละอาจารยประจําและนักวิจยัท่ีไดรับทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรคจากแหลงทุนภายนอก 

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

 

 1.พัฒนาเครือขายในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพ่ือใชผลิตผล
งานวิจัยผานศูนยยุติธรรมชุมชน 
2.สงเสริมและสนับสนุนนักวจิัยรุน
ใหมใหไดทําวิจัยอยางตอเนื่อง 
3.สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย
และผลิตผลงานตีพิมพในระดับ
นานาชาติ 
 

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

 
 
 

รอยละ 75 
(18ผลงาน) 

รอยละ 16.67 
(4 ผลงาน) 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

80 
 

20 
 
 
 
 
1 
- 

 
 
 

90 
 

25 
 
 
 
 
2 
- 

 
 
 

100 
 

30 
 
 
 
 
3 
1 

2.4.พัฒนาศูนยวจิัย
เฉพาะทางที่
ตอบสนองความ
ตองการของสังคมและ
ยุทธศาสตรชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.สงเสริมและสนับสนุนนักวจิัยรุน
ใหม ใหนําโจทกจากชุมชน/ สังคม
เปนเปาหมายของการทํางานวิจัย
เพื่อประโยชนตรงตอผูใช
ผลงานวิจัย 
2.พัฒนาทักษะการวิจัยแกนิสิต
กลุมเปาหมาย 
3.สงเสริมการผลิตงานวิจัยท่ีให
นิสิตมีสวนรวม 

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

รอยละ 16.67 
 
 
 

4 ผลงาน 
 
 

20 
 
 
 
5 

30 
 
 
 
7 

50 
 
 
 

11 
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ความทาทาย โอกาส
เชิง 

กลยุทธความ
ไดเปรียบ 

วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการ 

การประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ปกศ.) 
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3.การบริหาร
จัดการเพ่ือ
ดําเนินงานที่เปน
เลิศ 

 
3.1.พัฒนาการบริหาร
จัดการและระบบ
คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยและ
ระดับสวนงาน ตาม
เกณฑคุณภาพระดับ
สากล 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมี
ธรรมมาภิบาล 

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

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 รอยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมายตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา(ปงบประมาณ) 
7.4ข-2 รอยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําป(ปงบประมาณ) 
7.1ค-6 รอยละของเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับตางประเทศที่มีการดําเนินงาน 

คาเฉล่ีย 3.65 
 

รอยละ 0.45 
 

ระดับ 3 
คาเฉลี่ย3.65 

 
80 คะแนน 

 
ระดับ 4.40 

 
รอยละ 81 

 
รอยละ 81 

 
รอยละ 50 

3.70 
 

0.40 
 

3.50 
4.00 

 
85 
 

4.50 
 

85 
 

85 
 

75 

3.75 
 

0.30 
 

4.00 
4.25 

 
90 
 

4.60 
 

90 
 

90 
 

100 

3.80 
 

0.20 
 

4.50 
4.50 

 
95 
 

4.70 
 

95 
 

95 
 

100 
 

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

 1.สงเสริมใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพมี
วัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็งและ
เสริมสรางองคกรแหงความสุข 
2.สงเสริมใหบุคลากรเขาสู
ตําแหนงที่สูงข้ึน 
 

7.3ก-4 รอยละของอาจารยท่ีไดรับรางวัล 
 
7.3ก-7 อัตราการคงอยูของบุคลากร 
 
7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดาน
บรรยากาศการทํางาน 
7.3ก-8 ระดับความผูกพันของบุคลากร 
 

รอยละ 4.71 
 

รอยละ 98 
 

คาเฉล่ีย 3.35 
 

คาเฉล่ีย 3.90 
 

9 
 

100 
 

3.5 
 

4.00 
 

13 
 

100 
 

3.75 
 

4.25 
 

18 
 

100 
 

4.00 
 

4.50 
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ความทาทาย โอกาส
เชิง 

กลยุทธความ
ไดเปรียบ 

วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการ 

การประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ปกศ.) 

61 62 63 64 

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

รอยละ 68 
 

รอยละ 100 
 
 

รอยละ 100 
 

70 
 

100 
 
 

100 

75 
 

100 
 
 

100 
 

80 
 

100 
 
 

100 

3.3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 1.พัฒนาระบบสารสนเทศคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ี
ครอบคลุมพันธกิจดานการจัดการ
เรียนการสอน 
2.พัฒนาระบบสารสนเทศที่
ตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ 

-มีจํานวนระบบสารสนเทศดานการจัดการเรียนการสอน
หรือพัฒนาระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความตองการ
ของผูบริหาร 

1 2 3 4 

3.4.พัฒนาการส่ือสาร
องคกรใหท่ัวถึงและ
สามารถสราง
ภาพลักษณท่ีดีของ
คณะและมหาวิทยาลัย 

 1.พัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึง
ประชาชนท่ัวไป/ชุมชนเปาหมาย 
2.พัฒนารูปแบบการส่ือสารภายใน
องคกร 

     

3.5.สงเสริมความ
รับผิดชอบตอสังคม 

 1.สงเสริมความรับผิดชอบตอ
สังคมโดยการสรางความศรัทธา
และพัฒนาชุมชนเปาหมายอยาง
ตอเนื่อง 
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ความทาทาย โอกาส
เชิง 

กลยุทธ ความ
ไดเปรียบ 

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการ 

การประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ปกศ.) 

60 61 62 63 

4.ความม่ันคง
ทางการเงิน 
4.1. การพัฒนาพื้นท่ี
เชิงพานิชย 

 

สรางความม่ันคง
ดานฐานะทาง
การเงิน ดวยการ
เพ่ิมรายไดและ
การบริหารการเงิน
ใหมีประสิทธิภาพ 

 
 
1.การจัดการทรัพยากรท่ีมีใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

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

4.2. พัฒนาระบบ
บริหารการเงินและ
การจัดการตนทุนใหมี
ประสิทธิภาพ 

 1.วางแผนการใชจายงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพ 
 
 

     

4.3. สงเสริมใหมี
หลักสูตรตอเนื่องและ
การบริการวิชาการ
เพื่อการหารายได 

 

 1.จัดทําหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องที่สอดคลองกับหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต 
2.จัดหารายไดโดยผานการบริการ
วิชาการ 

7.5-5จํานวนเงินจากการบริการวิชาการท่ีไดรับจาก
แหลงภายนอก 
 
7.2ก-5 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการวิชาการ 

1,678,467 

 

คาเฉล่ีย 4.71 

2
ลาน 

 
4.80 

2.5 
ลาน 

 
4.90 

3 
ลาน 

 
5.00 

 
4.4.พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธเพื่อให
เขาถึงลูกคาและ
ผูรับบริการ 

 1.ประชาสัมพันธการรับนิสิตเชิง
รุกเพื่อใหไดนิสิตหรือผูรับบริการ
ตามแผน 
2.พัฒนาระบบสารสนเทศการ
สมัคร/ลงทะเบียนของผูรับบริการ
หลักสูตรฝกอบรม ศึกษาตอเนื่อง 

7.5-6รอยละการรับนิสิตใหมตามแผนการรับนิสิต 
 

รอยละ 91 
 
 

92 93 95 

 



้ ่ ้ ีรายงานแผนการใชจายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

่แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ ้แผนการใชงาน รวม

รายการ จัดสรร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มหาวิทยาลัยทักษิณ 14,185,500 1,658,800 1,038,800 1,580,400 1,061,700 981,800 1,845,700 851,700 1,116,700 998,800 746,700 684,700 1,619,700 14,185,500

ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 14,185,500 1,658,800 1,038,800 1,580,400 1,061,700 981,800 1,845,700 851,700 1,116,700 998,800 746,700 684,700 1,619,700 14,185,500

้ ้ ์ผลผลิตที่ 3 : ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 14,185,500 1,658,800 1,038,800 1,580,400 1,061,700 981,800 1,845,700 851,700 1,116,700 998,800 746,700 684,700 1,619,700 14,185,500

้ ์กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร 11,555,600 1,097,800 936,900 1,465,400 1,001,700 936,800 1,033,700 791,700 716,700 943,800 701,700 659,700 1,269,700 11,555,600

์สำนักงานคณะนิติศาสตร 11,555,600 1,097,800 936,900 1,465,400 1,001,700 936,800 1,033,700 791,700 716,700 943,800 701,700 659,700 1,269,700 11,555,600

่ ้1.  คาจางชั่วคราว 3,078,000 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 3,078,000

่ ้1) คาจางชั่วคราว 3,078,000 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 3,078,000

่ ้ ้- คาจางลูกจางของมหาวิทยาลัย 3,078,000 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 256,500 3,078,000

่ ้2.  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 4,011,200 396,900 401,800 495,100 401,800 406,900 431,800 306,800 291,800 351,900 301,800 119,800 104,800 4,011,200

่1) คาตอบแทน 671,300 59,000 64,000 72,300 54,000 59,000 64,000 69,000 54,000 59,000 54,000 39,000 24,000 671,300

่ ่ ้ ่- เงินประจำตำแหนง และคาตอบแทนผูมีเงินประจำตำแหนง 288,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 288,000

่ ์- คาตอบแทนการสอนภาคปกติของอาจารยพิเศษ 200,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - 200,000

่- คาเบี้ยประชุม 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - - 50,000

่- คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 30,000 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 30,000

่ ่- คาตอบแทนนิสิตชวยงาน 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - - 50,000

่- คาตรวจกระดาษคำตอบ 50,000 - 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - - - 10,000 - 50,000

่- คาตอบแทนอื่นๆ 3,300 - - 3,300 - - - - - - - - - 3,300

่ ้2) คาใชสอย 2,839,900 297,900 297,800 347,800 297,800 297,900 327,800 197,800 197,800 217,900 197,800 80,800 80,800 2,839,900

่- คารับรองและพิธีการ 300,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000

่ ้ ่- คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 1,600,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - 1,600,000

้หนาที่ 1/5



้ ่ ้ ีรายงานแผนการใชจายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

่แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ ้แผนการใชงาน รวม

รายการ จัดสรร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

่ ้- คาประกันสังคมในฐานะนายจาง 153,900 12,900 12,800 12,800 12,800 12,900 12,800 12,800 12,800 12,900 12,800 12,800 12,800 153,900

่ ้- คาจางเหมาบริการ 686,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 43,000 43,000 686,000

่ ่ ์- คาซอมแซมครุภัณฑอาคารสถานที่ 100,000 - - 50,000 - - 30,000 - - 20,000 - - - 100,000

่3) คาวัสดุ 500,000 40,000 40,000 75,000 50,000 50,000 40,000 40,000 40,000 75,000 50,000 - - 500,000

่- คาวัสดุสำนักงาน 200,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - 200,000

่ ์- คาวัสดุคอมพิวเตอร 100,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 100,000

่ ่- คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 100,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 100,000

่- คาวัสดุหนังสือ ตำรา และวารสาร 100,000 - - 35,000 10,000 10,000 - - - 35,000 10,000 - - 100,000

่3.  คาสาธารณูปโภค 100,800 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 100,800

่1) คาสาธารณูปโภค 100,800 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 100,800

่- คาสาธารณูปโภค 100,800 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 100,800

่ ์ ่ ้4.  คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 140,000 100,000 30,000 10,000 - - - - - - - - - 140,000

์1) ครุภัณฑ 140,000 100,000 30,000 10,000 - - - - - - - - - 140,000

่ ์ ่ ่ ่ ้- คาครุภัณฑที่มีราคาตหนวยต่ำกวา 1 ลานบาท 140,000 100,000 30,000 10,000 - - - - - - - - - 140,000

5.  เงินอุดหนุน 2,525,600 336,000 240,200 595,400 235,000 265,000 237,000 20,000 160,000 127,000 35,000 275,000 - 2,525,600

1) เงินอุดหนุนทั่วไป 2,525,600 336,000 240,200 595,400 235,000 265,000 237,000 20,000 160,000 127,000 35,000 275,000 - 2,525,600

่ ้ ่- คาใชจายสวัสดิการ 21,000 - - 7,000 - - 7,000 - - 7,000 - - - 21,000

์- โครงการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN QA 60,000 - - 20,000 - - 20,000 - 20,000 - - - - 60,000

- โครงการศึกษาดูงานระดับหลักสูตร 100,000 - 100,000 - - - - - - - - - - 100,000

้ ้- โครงการอบรมการวัดและการประเมินผลใหสอดคลองกับ ELOs 20,000 - 20,000 - - - - - - - - - - 20,000

้หนาที่ 2/5



้ ่ ้ ีรายงานแผนการใชจายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

่แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ ้แผนการใชงาน รวม

รายการ จัดสรร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

้ ่ ์- โครงการศึกษาเรียนรูผานประสบการณจริง 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - - - - - 50,000

ึ- โครงการนิสิตฝกงาน 50,000 - - 25,000 - - 25,000 - - - - - - 50,000

้ ้- โครงการพัฒนาทักษะการสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษ.. 30,000 - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000

้ ่- โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน(คลินิกเด็กออน) 10,000 10,000 - - - - - - - - - - - 10,000

์ ่- โครงการ Law Achievement (เชิญศิษยเกามาแลกเปลี่ยน) 20,000 - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000

ี- โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตชั้นปที่ 4 ประจ.. 60,000 - - - - 60,000 - - - - - - - 60,000

- โครงการสหกิจศึกษา 50,000 - - 25,000 - - 25,000 - - - - - - 50,000

็ ้- โครงการอบรมทักษะความเปนผูประกอบการสำหรับนักกฎหมาย 30,000 - - - 30,000 - - - - - - - - 30,000

่ ้- โครงการสงเสริมทักษะปฏิบัติงานดานกฎหมาย 40,000 - - - 40,000 - - - - - - - - 40,000

ึ ้ ี- โครงการฝกเขียนตอบขอสอบกฎหมาย (สำหรับนิสิตชั้นปที่.. 30,000 - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000

้ ้ ่- โครงการเสริมสรางสมรรถนะสากลใหแกนิสิต (อบรมภาษาอัง.. 40,000 - - 20,000 20,000 - - - - - - - - 40,000

์- โครงการปฐมนิเทศคณะนิติศาสตร 100,000 - - - - - - - - 100,000 - - - 100,000

่ ์- โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมคณะนิติศาสตร 100,000 - - - - - 100,000 - - - - - - 100,000

ั ์- โครงการปจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร 60,000 - - - - 60,000 - - - - - - - 60,000

์- โครงการกีฬาลูกรพีสัมพันธ 80,000 - - - - 80,000 - - - - - - - 80,000

่- โครงการแนะแนวการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 50,000 - - - - - 50,000 - - - - - - 50,000

์ ์- โครงการศูนยยนิติศาสตรชุมชน 250,000 - 10,000 15,000 35,000 55,000 10,000 10,000 10,000 10,000 35,000 60,000 - 250,000

์- โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศ.. 50,000 10,000 - 10,000 - - - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 50,000

์ ่ ็- โครงการพัฒนาคณะนิติศาสตรสูความเปนเลิศ(EdPEx) ประจ.. 100,000 70,000 - - - - - - 30,000 - - - - 100,000

์ ่- โครงการแลกเปลี่ยนอาจารยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 30,000 - - 30,000 - - - - - - - - - 30,000
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้ ่ ้ ีรายงานแผนการใชจายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

่แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ ้แผนการใชงาน รวม

รายการ จัดสรร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

่- โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 50,000 - - - 50,000 - - - - - - - - 50,000

่ ่- โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือในระดับนานาชาติ 30,000 - 30,000 - - - - - - - - - - 30,000

- โครงการ International Workshop on Asian Legal Issue .. 50,000 - - 50,000 - - - - - - - - - 50,000

์- โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีคณะนิติศาสตร 50,000 50,000 - - - - - - - - - - - 50,000

้ ้ ้- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางงานวิจัยรับใชสังคม.. 50,000 - 50,000 - - - - - - - - - - 50,000

์- โครงการสนับสนุนการวิจัยคณะนิติศาสตร 250,000 - - 125,000 - - - - - - - 125,000 - 250,000

์ ี- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร ประจำปงบประม.. 100,000 - - - - - - - 100,000 - - - - 100,000

้ ์ ่ ี- โครงการเสริมสรางองคกรแหงความสุข ประจำปงบประมาณ พ.. 50,000 50,000 - - - - - - - - - - - 50,000

์ ์- โครงการนิติศาสตรสัมพันธ 2563 50,000 - - 50,000 - - - - - - - - - 50,000

- โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 86,000 86,000 - - - - - - - - - - - 86,000

้ ์- โครงการสัมมนาผูบริหารและคณะกรรมการคณะนิติศาสตร 208,400 - - 208,400 - - - - - - - - - 208,400

์- โครงการพี่เลี้ยงนักวิเคราะหและนักวิจัย 20,200 - 20,200 - - - - - - - - - - 20,200

์- โครงการจัดทำวารสารวิชาการนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิ.. 100,000 50,000 - - 50,000 - - - - - - - - 100,000

่6.  รายจายอื่น 1,700,000 - - 100,000 100,000 - 100,000 200,000 - 200,000 100,000 - 900,000 1,700,000

่1) รายจายอื่น 1,700,000 - - 100,000 100,000 - 100,000 200,000 - 200,000 100,000 - 900,000 1,700,000

- งบกลาง 300,000 - - 100,000 - - 100,000 - - 100,000 - - - 300,000

่- งบสำรองจาย 1,100,000 - - - - - - 100,000 - 100,000 - - 900,000 1,100,000

่ ้ ่ ่- คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ 300,000 - - - 100,000 - - 100,000 - - 100,000 - - 300,000

้ ์กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตรภาคสมทบ 2,629,900 561,000 101,900 115,000 60,000 45,000 812,000 60,000 400,000 55,000 45,000 25,000 350,000 2,629,900

์โครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ สาขา น.บ.นิติศาสตร 2,629,900 561,000 101,900 115,000 60,000 45,000 812,000 60,000 400,000 55,000 45,000 25,000 350,000 2,629,900
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้ ่ ้ ีรายงานแผนการใชจายงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

่แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หนวยงาน งบประมาณ ้แผนการใชงาน รวม

รายการ จัดสรร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

่ ้1.  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 2,629,900 561,000 101,900 115,000 60,000 45,000 812,000 60,000 400,000 55,000 45,000 25,000 350,000 2,629,900

่1) คาตอบแทน 2,379,900 541,000 81,900 45,000 40,000 25,000 792,000 40,000 380,000 35,000 25,000 25,000 350,000 2,379,900

่- คาตอบแทนการสอนภาคสมทบ 1,806,000 506,000 - - - - 700,000 - 300,000 - - - 300,000 1,806,000

่ ้- คาตอบแทนการออกขอสอบภาคสมทบ 25,000 10,000 - - - - 10,000 - 5,000 - - - - 25,000

่- คาตอบแทนการคุมสอบภาคสมทบ 213,900 - 56,900 - 25,000 - 57,000 - 50,000 - - - 25,000 213,900

่ ้- คาตอบแทนการตรวจขอสอบภาคสมทบ 50,000 - - 20,000 - - - 20,000 - 10,000 - - - 50,000

่- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 285,000 25,000 25,000 25,000 15,000 25,000 25,000 20,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 285,000

่2) คาวัสดุ 250,000 20,000 20,000 70,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - 250,000

่- คาวัสดุสำนักงาน 100,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 100,000

่ ์- คาวัสดุคอมพิวเตอร 100,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 100,000

่ ่- คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000 - - 50,000 - - - - - - - - - 50,000
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