
คาํนํา 
 

แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจํา ปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ เกิดจากการระดมสมองของบุคลากรประจาํคณะนิติศาสตร์ ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย อนัไดแ้ก่ ศิษยเ์ก่าศิษยปั์จจุบนั ร่วมกาํหนดกิจกรรม/โครงการเพื�อแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่

การปฏิบติั ประกอบดว้ย พฒันาคุณภาพการศึกษากฎหมาย เพิ�มขีดความสามารถในการสร้างองค์

ความรู้เพื�อแกปั้ญหาและพฒันาสังคมสืบสาน ส่งเสริมและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และบริหาร

จดัการและพฒันาองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ในการดาํเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ได้ดาํเนินการตามความ

เชื�อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ซึ� งการกาํหนดกิจกรรม/โครงการดังกล่าวล้วนตอบสนองตัวบ่งชี� ของ 

การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัและคณะฯอนัส่งผลต่อการพฒันาคณะนิติศาสตร์

ใหเ้กิดวงจรคุณภาพ สร้างผลผลิตอนัเป็นที�พึ�งของสังคมต่อไป 

แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจํา ปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับนี�  จัดทาํขึ�นเพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ 

ให้เกิดการดาํเนินงานที�เป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัในการนี�  ขอขอบคุณผูบ้ริหาร

และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกท่าน ที�เสียสละเวลาอนัมีค่าในการ

ร่วมจดัทาํแผนปฏิบตัิงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ขึ�น หวงัเป็นอยา่งยิ�งว่า แผนปฏิบตัิงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนในสังกดัคณะนิติศาสตร์เพื�อการดาํเนินงานให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

     

คณะนิติศาสตร์ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 



 

 

สารบัญ 
 

  คาํนํา                  หน้า 
  ส่วนที� ๑ 

ขอ้มูลพื�นฐาน           ๑

 โครงสร้างการบริหารคณะนิติศาสตร์        ๘ 

 

ส่วนที� ๒ 

  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม         ๙ 

 

  ส่วนที� ๓ 

แผนปฏิบติังานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๓๗ 

 

ส่วนที� ๔  

ภาคผนวก         ๔๘ 

 

 

   

 

 

 



 
1 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส่วนที� 1 

ข้อมูลพื�นฐาน 

ความเป็นมา 

ในสังคมปัจจุบนั  กฎหมายมีความจาํเป็นที�เขา้ไปมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติั

ราชการ การดาํเนินธุรกิจทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนชีวิตประจาํวนัของทุกคน ประกอบกบัการรวบรวม

ข้อ มู ล กา รศึ ก ษา ใ นหลัก สู ตรนิ ติศ า สตรบัณ ฑิต  ใ นส ถ า บันก า รศึ กษ า ภาค รัฐส่ วนก ล า ง 

(กรุงเทพมหานคร)  พบว่านิสิต  นักศึกษา   ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาในจงัหวดัทางภาคใต้  คิดเป็น

อัตราส่วนที�ค่อนข้างสูง จึงทําให้เห็นว่า กฎหมายเป็นที� นิยมของคนภาคใต้  ทั� งนี�  นับตั� งแต่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มีผลบงัคบัใช้และ    ผลจากการปฏิรูประบบ

ราชการในกระบวนการยุติธรรม ทาํให้มีการจดัตั�งหน่วยงานราชการ และองคก์รอิสระดา้นกฎหมาย

เพิ�มขึ�น ส่งผลให้เกิดความตอ้งการบุคลากรทางด้านกฎหมายสูงขึ�นตามไปด้วย  ตวัอย่างเช่น ศาล

รัฐธรรมนูญ  ศาลปกครอง  ศาลยุติธรรม คณะกรรมการการเลือกตั�ง คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

ผูต้รวจการแผน่ดินรัฐสภา   กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบนันิติ

วิทยาศาสตร์  เป็นต้น รวมถึงบุคลากรสายอาจารย์ทางด้านกฎหมาย ซึ� งสถาบันการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาหลายสถาบนัไดเ้ล็งเห็นความสําคญัและริเริ�มจดัตั�งคณะนิติศาสตร์ขึ�น ประกอบกบั

อตัราค่าตอบแทนทางวิชาชีพที�ค่อนขา้งสูง เช่น ผูพ้ิพากษา ตุลาการ อยัการ พนกังานสอบสวนคดี

พิเศษ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ� งที�ทาํให้บุคลากรในภาครัฐและเอกชนสนใจและมีแนวโน้มที�จะเปลี�ยน

สายงานไปสู่วชิาชีพดงักล่าว  และเมื�อพิจารณาแหล่งที�ตั�งของมหาวทิยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา แลว้ 

ยงัพบวา่ เป็นศูนยร์วมของหน่วยงานราชการในกระบวนการยติุธรรมหลายแห่ง อนัไดแ้ก่ ศาลจงัหวดั

สงขลา ศาลปกครองสงขลา สาํนกังานอยัการจงัหวดัสงขลา เป็นตน้ อีกทั�ง ยงัเป็นที�ตั�งของสํานกังาน

อธิบดีผูพ้ิพากษาภาค 9 สาํนกังานอธิบดีอยัการเขต 9  สาํนกังานตาํรวจภูธรภาค 9  ซึ� งนบัวา่เป็นแหล่ง

เรียนรู้ที�สามารถส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนการสอนในภาคปฏิบติัให้แก่นิสิต โดยการศึกษาดู

งานและฝึกงานในหน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้ไดอี้กดว้ย    

ดงันั�น มหาวิทยาลัยทกัษิณ ในฐานะสถาบนัการศึกษาของรัฐ ซึ� งมีหน้าที�ให้การ

บริการดา้นการศึกษาและบริการดา้นสังคม ไดต้ระหนกัถึงภารกิจนี�  รองศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์  ชิต

พงศ ์อธิการบดีมหาวิทยาลยัทกัษิณ  จึงไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการบริหารโครงการจดัตั�งคณะนิติศาสตร์ 

ตามคาํสั�งที� 772/2547  ลงวนัที� 3 มิถุนายน 2547  ดงัรายชื�อต่อไปนี�  

 



 
2 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย ์  ประธานกรรมการ 

   2. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ     กรรมการ 

       (อาจารย ์ดร.สมศกัดิ�   โชคนุกูล)  

   3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิติพงศ ์  หงัสพฤกษ ์  กรรมการ 

4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 

                    (ผูช่้วยศาสตราจารยภิ์ญโญ  ตนัพิทยคุปต)์  

   5. นายอภิชาติ     เทพหนู     กรรมการ 

   6. นายสัตยา       อรุณธารี     กรรมการ 

7. ศาสตราจารยพ์ิชยัศกัดิ�   หรยางกูร   กรรมการ 

 8. นายศรุต จุ๋ยมณี     กรรมการและ 

เลขานุการ  

คณะกรรมการดงักล่าว  มีหน้าที�จดัทาํหลกัสูตรและจดัตั�งคณะนิติศาสตร์ โดยได้

จดัทาํหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลกัสูตร 4 ปี) สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ซึ� งดาํเนินการรับสมคัรและเปิดสอน  ในภาคเรียนตน้ ปีการศึกษา 

2548 และจดัทาํหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลกัสูตร 3 ปี) สําหรับผูที้�สําเร็จ

ปริญญาตรีทุกสาขา และมีความประสงค์จะศึกษานหลักสูตรนิติศาสตร์เป็นปริญญาตรีใบที�สอง 

ปี 2547 คณะนิติศาสตร์ก็เปิดการเรียนการสอนเป็นปีแรกในภาคเรียนปลายโดยจดัการเรียนการสอนใน

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

สภามหาวทิยาลยัไดมี้มติเห็นชอบให้จดัตั�งคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในเมื�อ

วนัที�  25 กันยายน 2547 ในการประชุมสมัยสามัญครั� งที�  5/2547 คณะนิติศาสตร์  จึงถือว่าวนัที� 

 25 กนัยายนของทุกปี เป็นวนัสถาปนาคณะนิติศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์

เป็นผูรั้กษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์  

ปี 2553 สภามหาวิทยาลัย ครั� งที� 3/2553  เมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม 2553 มีมติให ้

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับนิสิตหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ พื�นที�พนางตุง  เพื�อ

แกปั้ญหาในพื�นที�พนางตุง และในปีการศึกษา 2554 ไดย้า้ยมาจดัการเรียนการสอน ณ พื�นที�ป่าพะยอม 

ปี 2556 มหาวิทยาลยัอนุมติัให้คณะนิติศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนภาคสมทบ 

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

 

 



 
3 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หลกัสูตรที�เปิดสอน 

ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 

โดยจาํแนกเป็น 

- ภาคปกติ(แผนการเรียน 4 ปี)สาํหรับผูที้�สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) 

โดยผา่นการสอบคดัเลือกจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ�งเรียนในเวลาราชการ 

- ภาคสมทบ  (แผนการเรียน 4 ปี)เน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูที้�สําเร็จ

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

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง (ปวส.)ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ ภาคสมทบ

(แผนการเรียน 3 ปี) สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาที�ประสงคจ์ะเรียนนอกเวลาราชการ 

 

บุคลากร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะนิติศาสตร์  มีบุคลากรประจาํรวมทั�งสิ�น 37 คน พนกังาน

ม ห า วิ ท ย า ลัย  2 6   ค น  ลู ก จ้า ง ม ห า วิ ท ย า ลัย  1 1  ค น  จํา แ น ก เ ป็ น ส า ย วิ ช า ก า ร    2 4  ค น  

สายสนบัสนุน 13  คน สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 3 คน ระดบัปริญญาโท 27 คน  ปริญญาตรี  

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

(ดงัตารางที� 2)  และคิดสัดส่วนบุคลากรสายสนบัสนุนต่อบุคลากรสายวชิาการเท่ากบั 1 : 1.846 

 

ตารางที� 1 จาํนวนบุคลากรจาํแนกตามประเภทบุคลากร                                                                                            

  หน่วยนบั : คน 

ประเภทบุคลากร  รวม 

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

24 13 37 

 

หมายเหตุ  

จาํนวนบุคลากรประจาํ ณ วันที� 1 สิงหาคม  2560 

 



 
4 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ตารางที� 2  จาํนวนบุคลากรจาํแนกตามตาํแหน่งทางวชิาการและวฒิุการศึกษา 

หน่วยนบั : คน 

สายวชิาการ สายสนับสนุน 

ตาํแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก โทและ 

น.บ.ท. 

โท รวม โท ตรี รวม 

- 1 1 22 24 3 9 12 24 6 7 13 

หมายเหตุ :จาํนวนบุคลากรประจาํ ณ วนัที� 1 สิงหาคม 2560 

 

ตารางที� 3  จาํนวนอตัรากาํลงัแยกประเภทบุคลากรสายวชิาการและบุคลากรสายสนบัสนุน

วชิาการ 

 

ประเภทบุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน รวม 

พนกังานมหาวทิยาลยั 20 6 26 

ลูกจา้งมหาวทิยาลยั (ลูกจา้งชั�วคราว) 4 7 11 

รวม 24 13 37 

 

หมายเหตุ :จาํนวนบุคลากรประจาํ ณ วนัที� 1 สิงหาคม  2560 

 

 

 

 



 
5 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จํานวนนิสิต 

 ปีการศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร์ มีนิสิตรวมทั �งสิ �น 1,374 คน เรียนที�วิทยาเขตสงขลา 1,109 คน 

เรียนที�วิทยาเขตพัทลุง  265 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1,057 คน ภาคสมทบ 317 คน 

รายละเอียดดงัตารางที� 4 

ตารางที� 4 จํานวนนิสิตในสงักดัคณะนิตศิาสตร์ ประจําปีการศกึษา 2558 

หลกัสูตร/สาขาวชิา สงขลา พทัลุง 

หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต น.บ. (4 ปี)ภาคปกติ 

สาขาวชิานิติศาสตร์ (ภาคปกต)ิ 

- นิสิตชั�นปีที� 5 (รหสั 53) 

- นิสิตชั�นปีที� 4 (รหสั 54) 

- นิสิตชั�นปีที� 3 (รหสั 55) 

- นิสิตชั�นปีที� 2 (รหสั 56) 

- นิสิตชั�นปีที� 1 (รหสั 57) 
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340 
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หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ 4 ปี) 

- นิสิตชั�นปีที� 5 (รหสั 53) 

- นิสิตชั�นปีที� 4 (รหสั 54) 

- นิสิตชั�นปีที� 3 (รหสั 55) 

- นิสิตชั�นปีที� 2 (รหสั 56) 

- นิสิตชั�นปีที� 1 (รหสั 57) 

สาขาวชิานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ 3 ปี) 

- นิสิตชั�นปีที� 4-5 (รหสั 54-53) 

- นิสิตชั�นปีที� 3 (รหสั 55) 

- นิสิตชั�นปีที� 2 (รหสั 56) 

- นิสิตชั�นปีที� 1 (รหสั 57) 
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- 
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3 

3 
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- 

รวมวทิยาเขต 1,109 265 

รวมทั�งสิ�น 1,374 

 

หมายเหตุ  :  ข้อมูล ณ วันที� 7 กันยายน  2559 งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา 

 



 
6 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

โครงสร้างองค์กร 

  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ มีสํานักงานคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานกลางที�มีหน้าที�

สนับสนุนและประสานการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั�งภายในและภายนอกคณะ โดยมีคณบดี   

รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี และหวัหนา้สํานกังานคณะ ทาํหนา้ที�บริหารงานภายในคณะ ภายใตก้ารกาํกบัของ

คณะกรรมการประจาํคณะนิติศาสตร์และการประเมินจากคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ตลอดจนมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมเป็นที�ปรึกษาคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื�อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ 

 รายชื�อผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารยก์รกฎ   ทองขะโชค  คณบดี 

๒. อาจารยศุ์ภวร์ี  เกลี�ยงจนัทร์  รองคณบดี 

๓. อาจารยก์ฤษฎา  อภินวถาวรกุล  รองคณบดี 

๔. อาจารยจิ์รนนัท ์  ไชยบุปผา  ผูช่้วยคณบดี 

๕. อาจารยเ์จษฎา  ทองขาว   ผูช่้วยคณบดี 

๖. อาจารยป์พนธีร์  ธีระพนัธ์  ผูช่้วยคณบดี 

๗. อาจารยอ์านนท ์  ศรีบุญโรจน์  ประธานสาขาวชิานิติศาสตร์ 

๘. นางชาโลมา    กองสวสัดิ�   หวัหนา้สาํนกังานคณะนิติศาสตร์ 

 

คณะนิตศิาสตร์ 

ที�ปรึกษาคณบด ีคณะกรรมการประจาํคณะฯ 

คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพ 

หลกัสูตรนิตศิาสตรบณัฑิต สํานักงานคณะนิตศิาสตร์ 



 
7 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายชื�อคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ 

๑. รองศาสตราจารยก์รกฎ   ทองขะโชค  ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย ์ดร. กิติพงศ ์หงัสพฤกษ ์  กรรมการ 

๓. อาจารยส์ัตยา   อรุณธารี  กรรมการ 

๔. อาจารยป์ระคอง  เตกฉตัร   กรรมการ 

๕. อาจารยศุ์ภวร์ี  เกลี�ยงจนัทร์  กรรมการ 

๖. อาจารยป์พนธีร์  ธีระพนัธ์  กรรมการ 

๗. อาจารยก์ฤษฎา    อภินวถาวรกุล  กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางชาโลมา   กองสวสัดิ�   ผูช่้วยเลขานุการ 

๙. นางสาวอทิตา  มู่สา   ผูช่้วยเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงสร้างการบริหารคณะนิตศิาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบด ี

คณะกรรมการประจาํคณะ 

คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพระดบัคณะ 

ที�ปรึกษาคณบด ี

รองคณบด ี

(วทิยาเขตสงขลา) 

หัวหน้าสํานักงานคณะ 

กลุ่มงานบริหาร 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

ประกนัคุณภาพ 

กลุ่มงานการเงนิ 

และพสัดุ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา กลุ่มงานบริการวชิาการ

และวจิยั 
กลุ่มงานพฒันานิสิต 

รองคณบด ี

(วทิยาเขตพทัลุง) 

ผู้ช่วยคณบด ีประธานสาขาวชิา ผู้ช่วยคณบด ี ผู้ช่วยคณบด ี



 
9 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส่วนที� 2 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมที�เกี�ยวข้อง 

ทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที� 11 

(ที�มา :ทิศทางแผนพฒันาฯฉบบัที� 11, สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2553) 

กรอบแนวคิดของแผนพฒันาฯฉบบัที� 11 เป็นการดาํเนินการเพื�อบรรลุถึงวิสัยทศัน์ประเทศไทย

พ.ศ.2570 ซึ� งกาํหนดไวด้งันี�  

“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยึดมั�นในวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลการบริการสาธารณะขั�นพื�นฐานที�ทั�วถึงมคุีณภาพสังคมมีความปลอดภัย

และมั�นคงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที�ดีเกื�อกูลและเอื�ออาทรซึ�งกันและกันระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม

มคีวามมั�นคงด้านอาหารและพลังงานอยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที�พึ�งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลกสามารถ

อยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมศีักดิ�ศรี” 

โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาํทางและคาํนึงถึงบริบทการเปลี�ยนแปลงที�จะเป็น

ทั�งโอกาสและขอ้จาํกดัของการพฒันาในแนวทางดงักล่าวหลกัการสําคญัของแผนพฒันาฯฉบบัที� 11 จึงมี

ดงันี�  

1. พฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขบัเคลื�อนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัที�ชดัเจน

ยิ�งขึ�นในทุกระดบั 

2. ยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาให้ความสําคญักบัการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนในสังคมและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของประชาชน 

3. พฒันาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอยา่งบูรณาการและเป็นองคร์วม 

4. ยึดวิสัยทศัน์ปีพ.ศ. 2570 เป็นเป้าหมายซึ� งจะส่งผลให้บรรลุการพฒันาที�อยู่บนรากฐานของ

สังคมไทยอยู่บนกรอบแนวคิดของการพฒันาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเทศมีสถาบนั

พระมหากษตัริยเ์ป็นเสาหลกัของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติครอบครัวมีความสุขเป็นพื�นฐานที�สร้าง

คนเป็นคนดีชุมชนมีความเขม้แขง็และมีบทบาทในการพฒันาระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามารถ

ในการแข่งขนัมีการบริการสาธารณะที�มีคุณภาพมีกฎระเบียบและกฎหมายที�บงัคบัใช้อย่างเป็นธรรมและ

ประเทศไทยมีความเชื�อมโยงกบัประเทศภูมิภาคและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามในการจดัทาํ

เป็นแผนพฒันาในระยะ 5 ปีที�สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ระยะยาวดงักล่าวจะตอ้งมีการกาํหนดวิสัยทศัน์พนัธกิจ



 
10 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

วตัถุประสงคย์ทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาที�มีลาํดบัความสําคญัสูงในช่วงระยะ 5 ปีกรอบทิศทางของ

แผนพฒันาฯฉบบัที� 11 จึงประกอบดว้ยวิสัยทศัน์พนัธกิจวตัถุประสงคย์ุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา

ดงันี�  

 

วสัิยทศัน์แผนพฒันาฯฉบับที� 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และพนัธกจิ 

วสัิยทศัน์ 

  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี�ยนแปลง” 

พนัธกจิ 

การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯฉบบัที� 11 ให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์บนหลกัการของ

การนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบติัในทุกมิติของการพฒันามีพนัธกิจดงันี�  

1. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายไดค้วบคู่กบัการสร้างสังคมคุณธรรมเพื�อให้คน

กินดีอยูดี่มีคุณภาพชีวติที�ดีปลอดภยัจากอาชญากรรมอุบติัเหตุยาเสพติดและอบายมุขคนในสังคมอยูร่่วมกนั

อยา่งสันติสุขมีวฒันธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

2. พฒันาฐานการผลิตและบริการให้เขม้แข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความ

สร้างสรรค์ของคนไทยขยายหลกัประกนัทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนสร้างความมั�นคงด้าน

อาหารและพลงังานรวมทั�งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ

พร้อมทั�งปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเ้ป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 

3. สร้างภูมิคุม้กนัให้เขม้แข็งสามารถป้องกนัและรองรับผลกระทบและความเสี�ยงจาก

วิกฤตเศรษฐกิจที�จะเกิดขึ�นในอนาคตพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความรู้และทกัษะสามารถรู้เท่าทนัการ

เปลี�ยนแปลงอยา่งมีเหตุผล 

วตัถุประสงค์ 

1. คนในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสันติดาํรงชีวติไดอ้ยา่งปกติสุขและสังคมมีธรรมาภิบาล 

2. คนชุมชนและสังคมมีความพร้อมเผชิญการเปลี�ยนแปลงและอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงได้

อยา่งเป็นสุข 

3. เศรษฐกิจสังคมและการเมืองมีความมั�นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม 

มีความอุดมสมบูรณ์ประเทศมีการพฒันาอยา่งย ั�งยนื 
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เป้าหมายหลกั 

เป้าหมายหลกัของแผนพฒันาฯฉบบัที� 11 ซึ� งจะมีการกาํหนดเป้าหมายเชิงตวัชี� วดัที�เป็นรูปธรรม

ในขั�นตอนต่อไปของการจดัทาํร่างรายละเอียดของแผนฯไดแ้ก่ 

1. สังคมไทยมีความสงบสุขอยา่งมีธรรมาภิบาล 

2. ประชากรไทยทุกคนมีหลกัประกนัทางสังคมที�มีคุณภาพ 

3. โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุลเขม้แขง็และพึ�งพาตนเองได ้

4. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัสูงขึ�น 

5. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และคุณภาพสิ�งแวดลอ้มดีขึ�น 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

การพฒันาประเทศให้มั�นคงสังคมสงบสันติและประชาชนดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขภายใตก้ระแส

การเปลี�ยนแปลงทั�งภายในและภายนอกที�คาดการณ์ไดย้ากและมีแนวโนม้รุนแรงทั�งการเมืองในประเทศและ

วิกฤติเศรษฐกิจที�เกิดขึ�นบ่อยครั� งและส่งผลกระทบวงกวา้งทิศทางการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ

ฉบบัที� 11 จึงตอ้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัทั�งเพื�อป้องกนัปัจจยัเสี�ยงต่างๆและเสริมรากฐานของประเทศดา้นต่างๆ

ใหเ้ขม้แขง็รวมทั�งสร้างโอกาสใหป้ระเทศสามารถเจริญกา้วหนา้ต่อไปโดยให้ความสําคญักบัยุทธศาสตร์ที�มี

ลาํดบัความสําคญัสูงประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร์คือ (1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

(2) ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งย ั�งยืน (3) ยุทธศาสตร์การสร้างสมดุล

และความมั�นคงของอาหารและพลงังาน (4) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจยั

แวดลอ้ม (5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื�อมโยงกบัเศรษฐกิจในภูมิภาคและ (6) ยุทธศาสตร์การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยนืซึ� งมีกรอบแนวทางเบื�องตน้ดงันี�  

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมเพื�อสร้างโอกาสการเขา้ถึงแหล่งทุนทรัพยากร

การประกอบอาชีพยกระดับรายได้และสร้างความมั�นคงทางสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมายคนยากจนคนดอ้ยโอกาสแรงงานนอกระบบ/ต่างดา้วชนกลุ่มนอ้ยให้เขา้ถึงบริการทางสังคม

อยา่งเท่าเทียมกบักลุ่มอื�นๆสนบัสนุนให้ภาคีพฒันาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาความเหลื�อมลํ�าและ

ความขดัแยง้ในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพร่วมพฒันาประเทศอยา่งเต็มที�และเสริมสร้างความสัมพนัธ์

ของคนในสังคมใหเ้ป็นนํ�าหนึ�งใจเดียวกนั 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งย ั�งยืนเพื�อพฒันาคนไทยทุก

กลุ่มวยัให้มีศกัยภาพดว้ยการเสริมสร้างทกัษะให้มีจิตสาธารณะ 5 ดา้นทั�งการเรียนรู้ต่อเนื�องตลอดชีวิต 
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คิดเป็นทาํเป็นการสังเคราะห์ความรู้สั�งสมและต่อยอดสู่นวตักรรมความรู้การฝึกฝนจนเกิดความคิด

สร้างสรรค์การเปิดใจกวา้งพร้อมรับทุกความคิดเห็นและการปลูกฝังจิตใจที�มีคุณธรรมรวมทั�งเสริมสร้าง

สภาพแวดลอ้มทางครอบครัวชุมชนและสังคมให้มั�นคงและเอื�อต่อการพฒันาคนอยา่งสอดคลอ้งกบับริบท

การเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั�นคงของอาหารและพลงังานเพื�อสร้างฐานภาคเกษตร

ใหเ้ขม้แขง็สามารถผลิตอาหารที�มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผูบ้ริโภคทุกคนภายในประเทศเป็นฐานการผลิตที�

ทาํให้เกิดความมั�นคงในอาชีพและรายได้ให้กบัเกษตรกรสร้างความสมดุลและมั�นคงของการใช้ผลิตผล

การเกษตรเพื�อเป็นอาหารและพลงังานตลอดจนจดัหาพลงังานให้มีความมั�นคงเพียงพอกบัความตอ้งการใช้

ในประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจยัแวดล้อมเพื�อสนับสนุนให้

ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตสินคา้และบริการในภูมิภาคบนพื�นฐานแนวคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้าง

นวตักรรมรวมทั�งต่อยอดองคค์วามรู้ใหส้ามารถสนบัสนุนการสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิต

และบริการในทุกขั�นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื�อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลงัขบัเคลื�อนใหม่ไปสู่

เศรษฐกิจที�สมดุลและย ั�งยืนในระยะยาวพร้อมกบัสร้างระบบประกนัและบริหารจดัการความเสี�ยงในดา้น

เศรษฐกิจสร้างบรรยากาศที�เสรีและเป็นธรรมให้เอื�อต่อการผลิตการคา้และการลงทุนรวมทั�งการพฒันา

ผูป้ระกอบการใหม่สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื�นฐานและโลจิสติกส์ภายในที�เชื�อมโยงกบัประเทศในภูมิภาค 

5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเชื�อมโยงกบัเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื�อเตรียมพร้อมและปรับตวัเขา้สู่

บริบทโลกและภูมิภาคที�เปลี�ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนพร้อมกบัเสริมสร้างความ

ไดเ้ปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศกัยภาพที�ตั�งทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศส่งเสริมบทบาทไทยในเวที

ระหวา่งประเทศใหเ้ด่นชดัรวมทั�งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วมระหวา่งประเทศ 

6. ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยนืเพื�ออนุรักษแ์ละฟื� นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ขบัเคลื�อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็นสังคมที�

เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มและสร้างภูมิคุม้กนัและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตวัต่อผลกระทบ

จากการเปลี�ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
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กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที� 2 พ.ศ. 2551-2565 

(ที�มา :กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบบัที� 2 (พ.ศ.2551-2565) สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ฉบบัที�  2  เมื�อสิ�นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565  คือ 

“การยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื�อผลิตและพฒันาบุคลากรที�มีคุณภาพสามารถปรับตวัสําหรับงานที�

เกิดขึ�นตลอดชีวิตพฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพื�อเพิ�มขีดความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศในโลกาภิวฒัน์สนับสนุนการพฒันาที�ย ั�งยืนของท้องถิ�นไทยโดยใช้กลไกของ 

ธรรมาภิบาลการเงินการกาํกบัมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื�นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความ

หลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”กรอบแผนอุดมศึกษาระยะฉบบัที�สองครอบคลุมช่วงเวลา 15 ปีระหวา่ง 

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) และสถาบนัคลงัสมองของชาติภายใตมู้ลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลยั

ตามนโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการกรอบแผนอุดมศึกษาเกิดจากการสังเคราะห์วิเคราะห์

ขอ้มูลความคิดเห็นที�ไดจ้ากการประชุมระดมสมองประมาณหนึ�งร้อยครั� งระหวา่งผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทั�งจาก

หน่วยงานรัฐการวางแผนการจดัทรัพยากรและการศึกษาไดป้รึกษากบัภาคการผลิตและบริการกลุ่มประชา

สังคมเยาวชนนิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษารวมถึงวิทยาลยัชุมชนมีการสัมภาษณ์ผูรู้้ผูน้าํทางการเมือง

ระดบัประเทศผูน้าํองค์กรปกครองทอ้งถิ�นศึกษาเอกสารวิชาการและทาํวิจยัเพิ�มเติมกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาวฉบบัที�สองนี�ออกแบบโดยคาํนึงถึงมิติบูรณาการและองคร์วมของการพฒันาอุดมศึกษาเพื�อกาํหนด

ทิศทางยุทธศาสตร์(Strategic direction) สาระหลกัมีสองส่วนส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ภาพฉายและนยัยะ

สาํคญัที�เป็นปัจจยัแวดลอ้มรุมเร้าส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละโลกประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษาส่วนสองเป็น

ปัจจยัภายในระบบอุดมศึกษาภาพฉายปัจจุบนัและอนาคต (scenario) มี 7 เรื�องคือความเปลี�ยนแปลงดา้น

ประชากรพลงังานและสิ�งแวดล้อมการมีงานทาํและตลาดแรงงานในอนาคตการจดัการความขดัแยง้และ

ความรุนแรงการกระจายอาํนาจการปกครองเยาวชนไทยนกัศึกษาไทยและบณัฑิตในอนาคตและเศรษฐกิจ

พอเพียงปัจจยัภายในระบบอุดมศึกษาได้พิจารณา 9 ประเด็นได้แก่รอยต่อกบัการศึกษาระดบัอื�นการ

แกปั้ญหาอุดมศึกษาในปัจจุบนัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศการเงินอุดมศึกษาการพฒันาบุคลากรในอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาการพฒันาอุดมศึกษาใน

เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละโครงสร้างพื�นฐานการเรียนรู้ 
 

แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัทกัษณิ พ.ศ. 2558-2567) 
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 ทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. 2558-2567ประกอบด้วย จุดยืนการพฒันา วิสัยทศัน์  

พนัธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ระบบการวดัผลสัมฤทธิ�  และการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั 

โดยการกําหนดกลยุทธ์พร้อมมาตรการการปฏิบัติและผูรั้บผิดชอบในการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ ดัง

รายละเอียดต่อไปนี�  

จุดยืนการพฒันาของมหาวทิยาลยั 10 ปี พ.ศ. 2558-2567 

 จุดยนืการพฒันาของมหาวทิยาลยัเป็นความมุ่งมั�นในการพฒันามหาวทิยาลยัที�จะขบัเคลื�อนผา่น

กลไกของแผนยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย  7  จุดยนื ดงัต่อไปนี�  

1. สร้างปณิธาน และความมุ่งมั�นของมหาวิทยาลยั คณะ วิทยาเขต ในการนาํศาสตร์ทางวิชาการ   

การสร้างองคค์วามรู้นวตักรรม การผลิตบณัฑิตคุณภาพเพื�อรองรับการพฒันาและแกไ้ขปัญหาสังคมในดา้น  

ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี�  

 - ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 - ปัญหาคุณภาพการศึกษา 

 - รองรับสังคมผูสู้งอายุ 

 - คุณภาพชีวติในชุมชน 

 - การกระจายรายไดแ้ละเสริมสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัและเติบโตในระดบัพื�นที� (กบัดกั

ประเทศ 

   ที�มีรายไดป้านกลาง) 

 - สร้างความเขม้แขง็ดา้นภาษาและวฒันธรรมเพื�อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

2. พฒันาขีดความสามารถของมหาวิทยาลยัในการผลิตบณัฑิตคุณภาพ  รองรับความตอ้งการของ

สังคม มีการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการจากวิถีชีวิตจริงในชุมชน มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการผลิตบณัฑิต  

ดา้นการผลิตครู  อุตสาหกรรมการเกษตร ภาษาและวฒันธรรม  และพลงังานทางเลือก  

3. การจดัการศึกษาต่อเนื�องเพื�อสร้างคุณค่า มูลค่าแก่มหาวิทยาลยั และขบัเคลื�อนการพฒันาการ

แข่งขนัขององคก์รรัฐ เอกชน และประเทศในระดบันานาชาติ โดย 

-  แสวงหาโอกาส เพิ�มศกัยภาพทางการจดัการศึกษาเพื�อการผลิตบณัฑิต การศึกษาต่อเนื�อง    การ

วิจยั การบริการวิชาการในระดบันานาชาติรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและสู่ประชาคมโลก  และเป็น

มหาวทิยาลยัพหุวฒันธรรมเพื�อรองรับการจดัการศึกษากลุ่มเป้าหมายในพื�นที� 
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    -  การยกระดบัวิทยาลยัการจดัการเพื�อการพฒันาให้เป็นศูนยศึ์กษาต่อเนื�องมาตรฐาน ทนัสมยั 

และมีความพร้อมในระดบันานาชาติ พร้อมส่งเสริมให้ทุกคณะ/หน่วยงานสร้างระบบการบริหารการจดั

การศึกษาต่อเนื�องใหมี้มาตรฐานทางวชิาการ เนน้การดาํเนินงานบนฐานการมีส่วนร่วม  

4. การเสริมสร้างขีดความสามารถของมหาวิทยาลยัให้มีระบบการบริหารการวิจยัให้มีมาตรฐาน       

มีนกัวิจยัเชี�ยวชาญ มุ่งเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัในการผลิตองค์ความรู้ นวตักรรม ผลงานวิชาการ ที�มีคุณภาพ

รองรับความตอ้งการของสงัคม สร้างคุณค่า มูลค่า ขบัเคลื�อนการพฒันาชุมชนและสังคมในภาพกวา้ง 

5. การพฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นศิลปะและวฒันธรรม ให้เป็นที�ยอมรับใน

ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที�สมบูรณ์ใน

ระดบัอุดมศึกษาและระดบัสากล โดยเฉพาะครูทางดา้นวิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งสร้างสังคมแห่งปัญญาและ

สันติสุขที�ย ั�งยนืดว้ยระบบการบริการวชิาการเชิงรุกสู่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

6. การเตรียมความพร้อมในการพฒันาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ โดยกําหนดช่วง

ระยะเวลาเป็น 3 ระยะดงันี�  

1) ระยะที� 1 ช่วงแรก ( 4 ปี ) พ.ศ. 2558 – 2561แยกการพฒันาเป็น 2 ส่วนดงันี�  

1.1 หน่วยงานเดิม จะผลกัดนัให้ทุกหน่วยงานปฏิบติัภารกิจตามพนัธกิจที�กาํหนดไว้

ให้สําเร็จ อยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมกนัจะเนน้ดาํเนินการในสิ�งที�เป็นจุดแข็งเดิม

ของมหาวทิยาลยัในดา้น  

- การพฒันาการเรียนการสอน โดยเฉพาะการผลติครูทางด้านวทิยาศาสตร์ให ้

  โดดเด่นในภาคใตแ้ละระดบัประเทศ พร้อมพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั  

-   การใชชุ้มชนเป็นฐานในการเรียนรู้/พฒันา โดยการส่งเสริม สนบัสนุน สถาบัน 

    ปฏิบัติการชุมชนเพื�อการศึกษาแบบบูรณาการใหเ้ป็นสะพานเชื�อมระหวา่ง 

    มหาวทิยาลยักบัชุมชน ทาํงานในลกัษณะของการประสานและอาํนวยความ 

    สะดวกใหก้บัส่วนงานวชิาการในการนาํนิสิตและบุคลากร ไปเรียนรู้ในชุมชน  

    และส่งเสริมใหนิ้สิตเป็นคนดี มีปัญญา เพื�อพฒันาตนเองและสังคม 

 -  การพฒันาและส่งเสริมดา้นศิลปะและวฒันธรรม โดยการส่งเสริม สนบัสนุน   

สถาบันทักษิณคดีศึกษาให้เป็นที�ยอมรับในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดับ

นานาชาติ พร้อมทั�งผลักดันให้มีการผลิตบณัฑิตในระดบับณัฑิตศึกษาด้าน

ศิลปะและวฒันธรรม และพฒันาต่อยอดองค์ความรู้ที�มีอยู่เดิมให้มีมูลค่าเพิ�ม

โดยการ บูรณาการร่วมระหวา่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ วทิยาลยัภูมิปัญญาชุมชน  
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 -  ผลกัดนัให้ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง เป็นศูนยก์ลางแหล่ง

เรียนรู้ด้านดนตรีและศิลปะของภาคใต้ รวมทั� งเป็นสถานที�ฝึกปฏิบัติการ

ทางดา้นดนตรีและดา้นศิลปะของนิสิต 

 - ปรับบทบาทวิทยาลัยการจัดการเพื�อการพัฒนา (UMDC) ให้เน้นเรื� องการจดั

การศึกษาต่อเนื�อง การจดัการศึกษาระยะสั�น ทั�งนี�  ในการจดัการเรียนการสอนที�

เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้ดําเนินการในสถานที�ตั� งของ

มหาวทิยาลยั 

1.2 หน่วยงานใหม่ เตรียมการเปิดหลกัสูตรทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

วทิยาศาสตร์สุขภาพ  (วิศวกรรมศาสตร์ , อุตสาหกรรมเกษตร , พลงังานทางเลือก 

,แพทยศาสตร์) โดยเนน้ในดา้น 

-  ขยายงานและพฒันาคณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน ให้เน้นทางด้าน

อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปทางการเกษตร 

-  เปิดหลักสูตรใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ , พลังงานทางเลือกและการ

ดาํเนินการจดัตั�งคณะแพทยศาสตร์ 

2) ระยะที� 2 ช่วงที� 2 ( 3 ปี) พ.ศ. 2562 – 2564จะเนน้การพฒันาในความนานาชาติ ดงันี�  

2.1 กิจกรรมการแลกเปลี�ยนนิสิต / อาจารย ์/ บุคลากร กบัสถาบนัการศึกษาใน 

ระดบันานาชาติ 

2.2  ร่วมมือกบัต่างประเทศในการเปิดสอนหลกัสูตรนานาชาติ 

3) ระยะที� 3 ช่วงที� 3 ( 3 ปี ) พ.ศ. 2565 – 2567จะเนน้การพฒันาโดยการยกระดบัคุณภาพ

ระดบัสากลโดยเนน้เรื�อง 

3.1 การผา่นเกณฑคุ์ณภาพการศึกษา EdPEx , TQC , TQA  

3.2  การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั ในระดบันานาชาติ  

7.  การเสริมสร้างศกัยภาพการพึ�งพาตนเองไดด้ว้ยการจดัการทรัพยากร การบริการวิชาการ และ 

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข วฒันธรรมเข้มแข็ง มีภาพลักษณ์ระดับชั� นนํา อัจฉริยะ ทันสมัยด้วย

เทคโนโลยสีารสนเทศ เปิดสู่สังคมโลก 

 

 

 

 



 
17 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

วสัิยทัศน์ (Vision)  

“มหาวทิยาลัยสมบูรณ์แบบ ที�ผลติบัณฑิต พฒันากาํลงัคน วจัิยและบริการวชิาการ เพื�อรับใช้สังคมท้องถิ�น

ใต้ ประเทศชาติ และอาเซียน ให้เป็นสังคมแห่งปัญญา และสันติสุขที�ยั�งยืน” 

 

มหาวทิยาลัยสมบูรณ์แบบหมายถึง การมีองคป์ระกอบ ดงันี�  

- การมีขอบข่ายสาขาวิชาที�ครอบคลุม 3 สาขาวิชาหลัก คือ สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยทั�ง 3 

สาขาวิชา ตอ้งเน้นการจดัการศึกษาทั�งการสอนและการวิจยัอย่างสมดุลและโดดเด่นในการ

สอนให้ผูเ้รียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื�อง 

(Active Learning)พร้อมมีการเพิ�มขึ�นของปริมาณบณัฑิตคุณภาพในกลุ่มสาขาวิชาหลกัให้มี

มากขึ�น    ทั�งในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 

- มีสาขาวชิาที�เปิดสอนในรูปแบบการศึกษานานาชาติ 

  -    คุณภาพการจดัการศึกษา และการบริหารจดัการของมหาวทิยาลยัมีมาตรฐานในระดบัสากล 

      บุคลากรมีความเชี�ยวชาญเฉพาะทางมีผลงานวชิาการในระดบันานาชาติ มหาวทิยาลยัมีศกัยภาพ 

      ในการพึ�งพาตนเอง 

- มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในระดับสากลที� ร่วมผลิต พัฒนา วิจัย บริการวิชาการ และ

ศิลปวฒันธรรม 

- มีความทันสมัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที�ใช้ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการศึกษา การบริหาร การบริการที�สมบูรณ์แบบ 

- การมีความพร้อมในการจดัการศึกษาดา้นแพทยศาสตร์  

- การจัดการศึกษามีความโดดเด่น และเป็นเลิศในระดับนานาชาติในด้านการผลิตครู 

อุตสาหกรรมการเกษตร ภาษาและวฒันธรรม และพลงังานทางเลือกที�สมบูรณ์ในองคป์ระกอบ  

7 ดา้น ดงันี�   

(1) ผลิตบณัฑิต  

(2) สังคมระดบัประเทศและนานาชาติเชื�อมั�น  

(3) เป็นแหล่งพฒันากาํลงัคน  

(4) เป็นแหล่งอา้งอิงและถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยเีฉพาะดา้น 

(5) เป็นแหล่งสร้างสรรคผ์ลงานวจิยั องคค์วามรู้และนวตักรรมเฉพาะดา้น  

(6) เป็นแหล่งรวมผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะทาง  

(7) มีศกัยภาพในการพึ�งพาตนเองทางการเงินได ้   
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ผลิตบัณฑิต  และพัฒนากําลังคน รับใ ช้ สังคม ท้องถิ�นใ ต้  ประ เทศชาติ  และอา เ ซียนหมายถึง 

การมีองคป์ระกอบ ดงันี�  

- มหาวิทยาลัยเป็นหลักให้กับการผลิตบัณฑิต และพัฒนากําลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในพื�นที�ของจงัหวดัพทัลุง 

ตรัง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  และเปิดกวา้งในกลุ่มเป้าหมายในระดบัประเทศ 

และมีการผลิตบณัฑิต จดับริการวชิาการ และการพฒันากาํลงัคนใหก้บัประชาคมอาเซียน 

- มีความเป็นเลิศในดา้นการบูรณาการการผลิตบณัฑิตกบัการวิจยั และการบริการวิชาการในทุก

สาขาวิชา บณัฑิตมีความเข้าใจ เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากชุมชน เป็นบัณฑิตที�มี        

อตัลกัษณ์“มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และทกัษะสากล ” 

- เป็นหลกั และเป็นแหล่งเรียนรู้การพฒันาดา้นการผลิตครู อุตสาหกรรมการเกษตร ภาษาและ

วฒันธรรม และพลงังานทางเลือกแก่พื�นที�ภาคใตต้อนล่าง และในระดบันานาชาติ 

- มีศูนย์บริการวิชาการที�มีความเข้มแข็ง คล่องตวั และมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

ต่อเนื�องเพื�อการสนองตอบต่อความตอ้งการของประเทศ อาเซียน และนานาชาติทั�งดา้นการ

พฒันา    การใหค้าํปรึกษาทางวชิาการ และการบริการสังคม 

 

ร่วมสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งปัญญา และสันติสุขที�ยั�งยืน หมายถึง การมีองคป์ระกอบ ดงันี�  

- เป็นแหล่งรวบรวมและบริหารจดัการองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาของทอ้งถิ�นใต ้และอาเซียนตอนใต ้

ใหเ้กิดคุณค่าและมูลค่าเพิ�มในการพฒันาที�เป็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษา สังคม  

- มหาวิทยาลยัเป็นแหล่งอา้งอิงทางวิชาการให้กบัพื�นที�ภาคใตต้อนล่าง ที�สามารถเขา้ถึงอย่าง

ทั�วถึง 

- มีผลงานทางวิชาการที�สามารถสนองตอบต่อปัญหา ความตอ้งการ และการชี� นาํการพฒันา

สังคม ความมั�นคง เศรษฐกิจ ในพื�นที�ภาคใตต้อนล่าง 

- มีส่วนร่วมทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างสันติสุข และการพฒันาทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม ความมั�นคง และทรัพยากรธรรมชาติ แก่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

พนัธกจิ (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพื�อผลิตบัณฑิตและพฒันากําลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื�นที� 

ประเทศ และการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

2. สร้างสรรค์ผลงานการวิจยัและพฒันาเพื�อการรับใช้ ชี�นาํการพฒันาให้กบัสังคม และพฒันาสู่

การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัในอนาคต 
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3. บริการวชิาการ ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่สังคมร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที�เขม้แขง็ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การทาํนุบาํรุง รักษา และพฒันา ด้านศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญา และ

สิ�งแวดล้อมของภาคใตต้อนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ�มแก่การพฒันาทอ้งถิ�นประเทศ และ

อาเซียน 

5. พฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบ ที�คาํนึงถึงการสร้างความเขม้แข็งความ

เชี�ยวชาญของบุคลากร วฒันธรรมองคก์ร และความสุขแก่บุคลากรในทุกระดบั 

 

เป้าประสงค์(Goal) 

1. มุ่งสร้างบัณฑิตที�เป็นคนดี  มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะสากลสามารถนําศิลป

วทิยาการ  ไปรับใชส้ังคมร่วมสร้างสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที�ย ั�งยนื 

2. พฒันาให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบเพื�อการรับใช้สังคมที�มีความเป็นเลิศด้านการวิจยั      

เพื�อสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมบนพื�นฐานภูมิปัญญาและวฒันธรรม ผลงานทางวิชาการ      

ที�ตอบสนองความตอ้งการและชี�นาํการพฒันาในพื�นที�ภาคใต ้ประเทศ และประชาคมอาเซียน    

มีเครือข่ายที�เขม้แข็งพร้อมบูรณาการการวิจยัร่วมกบัการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ   

สู่การแกปั้ญหาและพฒันาสังคมภาคใตใ้หส้ันติสุขอยา่งย ั�งยนื 

3. สร้างมาตรฐานการบริการวิชาการในระดับสากลเพื�อสรรค์สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ�มต่อ

มหาวิทยาลยั สังคม ชุมชน และชี� นาํ การพฒันา พร้อมตอบสนองความตอ้งการที�แทจ้ริงของ

ชุมชน ทอ้งถิ�นใต ้ประเทศชาติและอาเซียน 

4. ยกระดับสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตและพฒันากาํลงัคน และงานด้านศิลปวฒันธรรมของ

ภาคใต ้ร่วมสืบสาน ทาํนุ จรรโลงคุณค่า ทางศิลปวฒันธรรมสงัคมภาคใต ้และอาเซียน และเป็น

แหล่งวิจยัพฒันา และอา้งอิงทางดา้นศิลปวฒันธรรมของภาคใต ้และอาเซียนตอนใต ้ (เป็นตกั

ศิลาแห่งศิลปะและวฒันธรรมภาคใต ้และอาเซียนใต)้ 

5. พฒันาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที�มีความสมบูรณ์แบบ ทนัสมยั ที�เป็นเลิศด้านการจดัการ

คุณภาพ   ทั�วทั�งองค์กรตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ มีความมั�นคงทางการเงินการคลงั 

บุคลากรมีความเชี�ยวชาญเฉพาะทางสามารถรองรับการจดัการศึกษาการวิจยั และการบริการ

วิชาการ พร้อมทั�งเป็นองค์กรแห่งความสุขบนฐานของวฒันธรรมและค่านิยมร่วมที�เขม้แข็ง มี

ภาพลกัษณ์เป็นที�ยอมรับและเชื�อมั�นว่าเป็นมหาวิทยาลยัเพื�อสังคมทั�งในระดบัประเทศและ

นานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

1. การพฒันาความเป็นเลิศในการผลิตบณัฑิตคุณภาพระดบัสากล และความเป็นเลิศในการจดั

การศึกษาระดบันานาชาติ 

2. การจดัการศึกษาต่อเนื�องเพื�อการพฒันากาํลงัคนคุณภาพรองรับความตอ้งการของพื�นที� ประเทศ 

และการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

3. การสร้างสรรค์ผลงานการวิจยัและพฒันาเชิงบูรณาการเพื�อการรับใช้ ชี� นาํการพฒันาให้กบั

สังคม และพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัในอนาคต 

4. การจดับริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขบัเคลื�อนการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม 

คุณภาพชีวิต ความมั�นคง และการพฒันาในภาคใตต้อนล่าง และประเทศให้แข่งขนัได้และ

เติบโตอยา่งต่อเนื�อง 

5. การเสริมสร้างความเป็นเลิศดา้น ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาและการจดัการสิ�งแวดลอ้มเพื�อ

การพฒันาสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที�ย ั�งยนื 

6. การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่

มหาวทิยาลยัแห่งความสุข มีวฒันธรรมที�เขม้แขง็ มีธรรมาภิบาล พึ�งพาตนเองได ้  

 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินศักยภาพขององค์กร 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินศกัยภาพขององค์กรเป็นขั�นตอนสําคญั เพื�อให้

การจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงทั�งสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยแบ่ง

ออกเป็น  ดา้น ที�สอดคลอ้งกบัของมหาวทิยาลยัทกัษิณ ดงันี�  

ด้านผลติบัณฑิต 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 ที�ตั�งของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณทั�งวิทยาเขตสงขลา และพทัลุง เอื�อต่อการเป็น

ศูนยก์ลางในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั�งในมิติระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และระดบั

นานาชาติ โดยเฉพาะ อาเซียนตอนใต ้ ซึ� งสามารถเป็นฐานในการที�จะสร้างบณัฑิต การวิจยั 

การบริการวิชาการรองรับในสังคมพื�นที� และสังคมอาเซียนเนื�องจากอยู่ในจงัหวดัที�มีการ

คมนาคมสะดวก เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานด้านการยุติธรรมทั�งระดับจงัหวดัและระดับ

ภูมิภาค 
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S2 กระบวนการจดัการเรียนการสอนหลายวิชาเน้นให้นิสิตฝึกปฏิบติัการโดยใช้พื�นที�ชุมชนเป็น

ฐานในการเรียนรู้ บณัฑิตมีความโดดเด่นผสมผสานทางดา้นวิชาการและทกัษะเชิงปฏิบติัการ  

ทาํใหเ้กิดความรู้ มีความตระหนกัในการเป็นส่วนหนึ�งของการรับใชส้ังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง

ในพื�นที�ภาคใตต้อนล่าง 

S3 การผลิตบณัฑิตไดรั้บความร่วมมือดา้นต่างๆจากหลากหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ ศาลยุติธรรม 

สํานกังานอยัการ มหาวิทยาลยัในพื�นที� หน่วยงานปกครองและทอ้งถิ�น รวมทั�งภาคเอกชนใน

การร่วมกนัจดัการเรียนการสอนเพื�อพฒันานิสิตให้สําเร็จเป็นบณัฑิตที�มีคุณภาพ ได้รับการ

ยอมรับในระดบัประเทศ  บณัฑิตสําเร็จการศึกษาและออกไปรับใช้สังคมในภาพกวา้ง การ

ร่วมมือกบัองค์กรต่างๆพฒันาหลกัสูตรและจดัอบรมพฒันาบุคลากรให้กบัหน่วยงานต่างๆ 

และมีการแลกเปลี�ยนนิสิตกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศเรียนร่วมกนั เป็นตน้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1   กระบวนการในการบริหารจดัการหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื�อการผลิต

บณัฑิตคุณภาพยงัไม่มีจุดเด่น ยงัไม่ทนัสมยัที�ก้าวนาํการเปลี�ยนแปลงในยุคการแข่งขนักับ

สถาบนัการศึกษาทั�งในและต่างประเทศ และหลกัสูตรยงัไม่สามารถดึงดูดผูเ้รียน 

W2  นิสิตบางส่วนขาดความตระหนกัและกระตือรือร้นในการใชท้กัษะสากล ทาํให้เกิดการปิดกั�น

โลกทศัน์ ชีวทศัน์ และการเขา้ถึงองค์ความรู้ในภาพกวา้งมีขอ้จาํกดั ซึ� งส่งผลต่อการพฒันา

ความเป็นเลิศดา้นวชิาการและการปรับตวัสู่การเปลี�ยนแปลงอยา่งเท่าทนัในยุคการแข่งขนัและ

การปรับตวัเท่าทนัการเปลี�ยนแปลง 

W3  ขาดการผสมผสานค่านิยมร่วมของการผลิตบณัฑิตของมหาวทิยาลยั ระหวา่งสองวิทยาเขต  จึง

ส่งผลต่อการกาํหนดเป้าหมาย อตัลกัษณ์ และมาตรฐานการผลิตบณัฑิต ที�มีความแตกต่าง 

หลากหลาย ขาดความผกูพนัเป็นหนึ�งเดียว 

W4 คณะและสาขาวิชา ยงัไม่เปิดตัวเองสู่สังคมนานาชาติ ไม่มีหลักสูตรนานาชาติ 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 ขาดคณาจารยที์�มีความเชี�ยวชาญ และไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลที�จะสามารถดึงดูดผูเ้รียน

ใ น ระ ดับ พื� น ที�  ร ะ ดับ ป ระ เท ศ แ ล ะ น า น า ช า ติ  เ พื� อต อบ ส น อง ต่อ ก า ร แข่ ง ขันท า ง   

การศึกษา อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตําแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ  

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติน้อย 

W6 สถานที�ในการจดัการเรียนการสอนไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

ด้านนิติศาสตร์ เช่น การจดัห้องเรียนด้านกฎหมาย ขนาดห้องเรียนที�เหมาะสมกับจาํนวน 

ผูเ้รียน รวมทั�งมหาวทิยาลยัยงัขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็นและเอื�อต่อการมีคุณภาพชีวิต
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ที�ดีของนิสิต เช่น สถานที�ออกกาํลังกายทั�งในร่มและกลางแจง้ ศูนย์อาหาร สถานพยาบาล  

พื�นฐาน และอาคารกิจกรรมนิสิต ซึ� งไม่เอื�อต่อการเป็นองคก์รแห่งความสุข 

W7 มีอตัราส่วนอาจารยต่์อนิสิตไม่สมดุล 

 

โอกาส (Opportunities) 

O1 บณัฑิตของมหาวิทยาลยันบัถือศาสนาอิสลาม ซึ� งสามารถเชื�อมโยงการบูรณาการพฒันาทาง

การศึกษา การบริการวชิาการ การวจิยั ร่วมกบัประเทศในโลกมุสลิม 

O2 ประชาชนในภาคใตมี้ความนิยมและสนใจทางดา้นนิติศาสตร์  

O3 นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศสนับสนุนในเรื� องการปฏิ รูปการศึกษาให้ มี

ประสิทธิภาพ/นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยยึด Area Based ให้ความสําคญักบั

การพฒันา และสร้างคุณค่าแก่ชุมชนทาํให้มหาวิทยาลัยสามารถขยายช่องทางและโอกาส

ทางการศึกษา เพื�อสนองต่อนโยบายของรัฐ และทาํให้มหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัของปวง

ชน (Mass University)และเนน้การผลิตบณัฑิตวชิาชีพมากยิ�งขึ�น 

O4 จากปัญหาวกิฤตการณ์ชายแดนภาคใต ้ทาํใหรั้ฐบาลเห็นความสาํคญัและสนบัสนุนงบประมาณ

และสร้างความร่วมมือในการสร้างหลกัสูตรการผลิตบณัฑิต การบูรณาการการวิจยั และการ

บริการวิชาการ ได้อย่างมีคุณภาพ เพื�อการแกไ้ขปัญหา และการเสริมสร้างสันติสุขชายแดน

ภาคใต ้เช่น หลกัสูตรประกาศนียบตัร เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต ้การให้ทุนสนบัสนุน

การศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สําหรับนิสิตและบุคลากร ทั� งในและ

ต่างประเทศ เป็นตน้ 

O5 การเปิดประชาคมอาเซียนทาํให้มีตวัเลือกของนิสิตที�จะเขา้มาสู่กระบวนการจดัการศึกษาเปิด

กวา้งมากขึ�นทั�งดา้นการผลิตบณัฑิตในหลกัสูตรปริญญา และการศึกษาต่อเนื�อง 

O6 ความกา้วหน้าทางดา้นวิทยาการการจดัการศึกษา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ

นาํมาใช้เพื�อการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนที�ทนัสมยั และการจดัการสื�อสารใน

ภาพกวา้งทั�งในและต่างประเทศ 

O7 มีเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการกบัสถาบนัการศึกษาในระดบันานาชาติ เป็นโอกาสในการ

พฒันาการเรียนการสอน และคณาจารยข์องคณะ 

ภัยคุกคาม (Threats) 

T1 สถานการณ์ความมั�นคงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่งผลให้เกิดภาพลกัษณ์ความไม่ปลอดภยั

ในการมาศึกษาต่อในพื�นที�จากกลุ่มเป้าหมายนิสิตในพื�นที�อื�นๆ ทั�งในระดบัชาติและนานาชาติ 

และส่งผลให้นิสิตไม่มีความหลากหลาย ไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงพหุวฒันธรรม (Multi - 

cultural Learning) 
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T2 มีการแข่งขนัทางการศึกษาจากมหาวทิยาลยัทั�งในประเทศและต่างประเทศ ทาํใหเ้กิดธุรกิจทาง

การศึกษา และค่านิยมเขา้ศึกษาต่อในสถานศึกษาที�มีชื�อเสียงมากกวา่ ส่งผลใหมี้ผูเ้ขา้ศึกษา

จาํนวนนอ้ย รวมถึงคุณภาพผูเ้ขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัทกัษิณลดตํ�าลง ทาํใหก้ารจดัการเรียน

การสอน ยากขึ�นกวา่เดิม ซึ� งเป็นอุปสรรคต่อความเป็นเลิศทางดา้นวชิาการ 

ด้านวจัิย 

จุดแข็ง (Strengths) 

S4 มีแหล่งงบประมาณเพียงพอสาํหรับสนบัสนุนงานวจิยั สามารถผลกัดนัให้เกิดนกัวิจยัรุ่นใหม่ที�

สร้างผลงานวิจยัที�มีคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและพฒันาสังคมภาคใต ้และมีผลงานการ

วิจยั นวตักรรม  งานสร้างสรรค์เพื�อการพฒันาในพื�นที�ที�ได้รับการยอมรับในประเทศ และ

นานาชาติ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W8 ขาดนกัวจิยัคุณภาพระดบัชาติ นานาชาติ ขาดการบริหารสมรรถนะนกัวจิยัอยา่งเป็นระบบ 

ไม่มีผลงานโดดเด่นในการชี�นาํการพฒันาในพื�นที� ประเทศ และระดบัประชาคมอาเซียน  

ซึ� งเป็นปัญหาหลกัของการสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมเพื�อการพฒันาสังคม 

W9การเชื�อมโยงองคค์วามรู้จากการวจิยัเพื�อบูรณาการร่วมกบัการเรียนการสอนและการบริการ

วชิาการยงัมีนอ้ยไม่มีการนาํองคค์วามรู้จากการทาํวิจยัไปพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะที�พึง

ประสงคแ์ละการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

W10การเผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาติและนานาชาติยงัมีน้อยภาพลกัษณ์ดา้นการวิจยัไม่มีความ

โดดเด่น และขาดความชดัเจนดา้นบทบาททางวชิาการต่อสังคม 

โอกาส (Opportunities) 

O8มีแหล่งภูมิปัญญาและวฒันธรรมที�หลากหลายสามารถพฒันางานการวิจยั นวตักรรมจากพื�นฐาน

ทางภูมิสังคม ภูมิปัญญาและวฒันธรรมที�สามารถต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญาและ

วฒันธรรมภาคใตเ้พื�อการตอบสนองความตอ้งการ และชี�นาํการพฒันาในพื�นที�ภาคใต ้ประเทศ 

และประชาคมอาเซียน 

O9มีเครือข่ายการวิจยัในรูปแบบองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ทั�งภายใน และต่างประเทศที�  

สามารถพัฒนางานวิจัยเพื�อสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมบนพื�นฐานภูมิปัญญาและ

วฒันธรรม ตอบสนองความต้องการและชี� นําการพัฒนาในพื�นที�ภาคใต้ ประเทศ และ

ประชาคมอาเซียน 
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O10     นโยบายและมาตรฐานระดบัอุดมศึกษากาํหนดใหส้ถาบนัการศึกษามีการจดัการเรียนการสอน

ที�บูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการซึ� งสามารถนํามากาํหนดเป็นฐานการวาง

แผนการดาํเนินงานในภาคปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบันโยบายของชาติ 

O11การเปิดเสรีอาเซียนทาํให้มีความสะดวกและความคล่องตวัในการสร้างเครือข่ายด้านการวิจยั        

บูรณาการการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ สู่การแก้ปัญหาและ 

พฒันา สังคมภาคใต ้

O12รัฐบาล หน่วยงานในส่วนกลาง สนบัสนุนงบประมาณจาํนวนมากในการวิจยัเพื�อแกปั้ญหาความ

ไม่สงบในพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใตส้ามารถผลิตผลงานวิจยัที�ตอบสนองความตอ้งการและ

การชี�นาํการพฒันาในพื�นที�ภาคใต ้

O13มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับฯ สามารถกําหนดระเบียบข้อบังคับ ประกาศ   

ที�สนับสนุนงานวิจัยอย่างเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาการวิจัยเพื�อตอบสนองความ 

ตอ้งการและชี�นาํการพฒันาในพื�นที�ภาคใต ้ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

 

ภัยคุกคาม (Threats) 

T3 ปัญหาความไม่สงบในพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทาํให้เกิดความไม่ปลอดภยัในการทาํ 

วิจยัส่งผลให้จาํนวนงานวิจยัที�ตอบสนองความตอ้งการและชี� นําการพฒันาในพื�นที�ภาคใต ้ 

ประเทศมีนอ้ย  

T4 นโยบายทางการเมือง มีการเปลี�ยนแปลงทางการพฒันาในพื�นที�บ่อยครั� ง ทาํให้ทิศทางและการ

สนับสนุนงบประมาณวิจยั การพฒันาในสังคม ชุมชนในพื�นที�ไม่แน่นอน ส่งผลให้งานการ

บริการวชิาการ การพฒันาบุคลากรในพื�นที�เพื�อแกปั้ญหาและพฒันาสังคมภาคใตไ้ม่ย ั�งยนื 

 

ด้านบริการวชิาการ 

จุดแข็ง (Strengths) 

S5 สภามหาวทิยาลยักาํหนดเป็นนโยบายหลกัของมหาวิทยาลยัโดยคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัให้

ความสําคญัในการขบัเคลื�อนทางยุทธศาสตร์อย่างจริงจงัและมอบหมายให้คณะนิติศาสตร์

จดับริการวชิาการแก่สังคมและชุมชนโดยเฉพาะคลีนิกกฏหมายและการใหค้วามช่วยเหลือดา้น

กฎหมายแก่ประชาชนในพื�นที� 

S6 มีบุคลากรที�เชี�ยวชาญ และองคค์วามรู้ที�โดดเด่นในระดบัภาคใตที้�สามารถพฒันาเป็นองคก์รที�

ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม ในการให้ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายแก่ประชาชนในระดบัพื�นที� 

และระดบัภูมิภาค ประเทศและอาเซียน 
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S7 มีบุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะทาง ที�สามารถจดับริการทางวิชาการให้กบัชุมชนในพื�นที�  

จงัหวดัภาคใต ้และไดรั้บการยอมรับจากสังคมในพื�นที� 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W11ขาดนโยบาย เป้าหมาย จุดยนืที�ชดัเจนในการเสริมสร้างรายไดจ้ากการบริการวิชาการ ขาดระบบ

การจดัการรายได้จากการบริการวิชาการจากส่วนงาน หรือคณาจารย ์รูปแบบ กลไกในการ

บริการวิชาการที� มีย ังไม่สามารถแข่งขันได้กับตลาดภายนอกที� รุก เข้ามาทั� งจากมิติ

ภายในประเทศ และนานาชาติ  ขาดการสื�อสารภาพลักษณ์ และการบริหารการตลาดเชิง

วิชาการ ยงัมีลกัษณะการตั�งรับ ยงัเขา้ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที�สามารถสร้างความไดเ้ปรียบและ

โอกาสที�จะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการวชิาการจากคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

W12  ขาดระบบการบริหารการบริการวิชาการ ที�มีคุณค่า มูลค่าที�สามารถสร้างแรงดึงดูดใจในการ

บริการวชิาการที�สามารถสร้างการเปลี�ยนแปลงต่อชุมชน จนเป็นที�ยอมรับจากชุมชน 

W13 ทศันคติการบริการวิชาการมุ่งสนองตอบต่อตวับ่งชี� ของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษายงั 

ไม่สามารถชี�นาํการพฒันาใหก้บัชุมชนได ้

 

โอกาส (Opportunities) 

O14มีพนัธมิตรและเครือข่ายในทอ้งถิ�นใตที้�มีองค์ความรู้ ที�เขม้แข็งมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ

ของมหาวทิยาลยั (โครงการพระราชดาํริฯ+ศอบต.+ตชด.+อบต.+เทศบาล) ซึ� งสามารถ  บูรณา

การความร่วมมือในการสร้างสรรคว์ิชาการให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนทอ้งถิ�น

และประเทศได ้

O15 การเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและการพฒันาในพื�นที�ภาคใตต้อนล่าง IMTGT ทาํให้มีความ 

จาํเป็นในการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร เพื�อรองรับการแข่งขนั  และการเปิดประตูสู่

อาเซียนAEC และไปสู่ประชาคมโลกซึ� งเป็นโอกาสของมหาวิทยาลยัในการร่วมมือกบัสถาน

ประกอบการเพื�อการผลิตและพฒันาบุคลากร 

O16ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทาํให้การบริการวิชาการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

เข้าถึงผูรั้บบริการได้ดียิ�งขึ� น ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดบริการวิชาการได้อย่าง

กวา้งขวาง รองรับความตอ้งการทั�งระดบัภูมิภาค ประเทศ และในระดบันานาชาติ 

O17 นโยบายการกระจายอาํนาจ และการที�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีบทบาทมากขึ�นในการจดั  

การศึกษาทาํใหมี้ความจาํเป็นในการพฒันาบุคลากรทางดา้นการศึกษามารองรับความตอ้งการในพื�นที� 

 

ภัยคุกคาม (Threats) 
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T5 คู่แข่งในระดบัสถาบนัการศึกษาทั�งภายในและภายนอกประเทศที�ให้บริการวิชาการมีจาํนวน

มากขึ�น ซึ� งทาํให้มหาวิทยาลยัจะต้องปรับกลยุทธ์ในการจดับริการวิชาการให้มีคุณค่าและ

มูลค่าเพิ�มสอดรับกบัความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิ�น และประเทศชาติ 

T6 สภาวะความไม่มั�นคงปลอดภยัของสามจงัหวดัชายแดนใต ้กระทบต่อการเลือกตดัสินใจใช้

บริการวิชาการของกลุ่มเป้าหมาย จึงตอ้งเลือกกาํหนดระยะเวลาสถานที�ที�เหมาะสมในการ

ใหบ้ริการวชิาการที�สามารถเอื�อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ   

ด้านทาํนุบํารุงศาสนาศิลปะ วฒันธรรม สิ�งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) 

S8 คณะมีการบูรณาการองค์ความรู้ดา้นกฎหมายกบัการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมร่วมกบั

สาขาวชิาอื�นในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะอยา่งต่อเนื�อง                  

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) 

O18    องค์ความรู้ทางด้านศิลปะภูมิปัญญาและวฒันธรรมที�เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ�นภาคใต ้

สามารถบูรณาการในการบริการวชิาการ ทั�งในระดบัทอ้งถิ�นภาคใต ้ประเทศไทยและอาเซียน 

ภัยคุกคาม (Threats) 

T7ทัศนคติทางสังคมในการจรรโลงไว้ซึ� ง ศิลปะ ว ัฒนะธรรม ประเพณี อย่างซึมซับในวิถี 

เปลี�ยนแปลงไป ทั� งจากความเปลี�ยนแปลงทางสังคม สิ� งเร้าภายนอก   การบุกรุกทาํลาย

ทรัพยากรธรรมชาติสิ� งแวดล้อม การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ

สังคมที�ไม่จริงจงัต่อเนื�อง และกระแสวฒันธรรมต่างชาติมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ

คนในชาติ 

 

ด้านพฒันาองค์กร 

จุดแข็ง (Strengths) 

S9 คณะนิติศาสตร์เป็นองคก์รระดบัส่วนงานขนาดเล็ก ทาํใหก้ารบริหารจดัการมีความคล่องตวั 

S10 วทิยาเขตสงขลา มีพื�นที�ที�เป็นพื�นที�ทางธุรกิจที�สามารถใชป้ระโยชน์เพื�อการหารายไดจ้าก  

 ทรัพยสิ์น   ส่วนวิทยาเขตพทัลุง มีพื�นที�ที�สามารถใช้ประโยชน์จากการพฒันาทางการเกษตร

หรือการบริการอื�น ๆ ทางวิชาการ     ซึ� งมีส่วนสําคญัที�จะทาํให้มหาวิทยาลยัมีความมั�นคง

ทางการเงินการคลงั อีกทั�งมหาวิทยาลยัยงัมีรายไดจ้ากการสร้างความร่วมมือกบัองคก์รภาครัฐ

ขนาดใหญ่ เช่น สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น กระทรวงกลาโหม 

และกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีการเปิดหลกัสูตรจาํนวน 4 หลกัสูตร ทั�ง
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ระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา ซึ� งเป็นการจดัการศึกษาหลกัสูตรต่อเนื�อง โดยมุ่งเนน้การ

พฒันาบุคลากรภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพ และสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัมหาวทิยาลยั 

S11  คณะกรรมการประจาํคณะนิติศาสตร์และที�ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ ประกอบดว้ยผูที้�มีความรู้ 

ความสามารถ และมีประสบการณ์ดา้นกฏหมาย การศึกษา และผูที้�มีประสบการณ์ด้านการ 

บริหารสถาบนัอุดมศึกษา และหน่วยงานกฎหมายภาครัฐ รวมทั�งมีผูท้รงคุณวุฒิในพื�นที� ซึ� ง 

จะช่วยในการกาํหนดนโยบายหรือทิศทางการพฒันาคณะนิติศาสตร์ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W14ขาดวฒันธรรมและค่านิยมร่วมที�เขม้แข็ง ขาดสมรรถนะหลกั   ขาดนกับริหารองคก์รมืออาชีพ 

ระบบและกลไกในการสื�อสารภายใน และการสื�อสารองคก์รสู่สาธารณะยงัไม่มีประสิทธิภาพ   

W15  ระบบสารสนเทศดา้นการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และระบบ MIS ซึ� งมีส่วน

สําคญัที�ทาํให้องค์กรไม่ทนัสมยั และไม่ทนัต่อการเปลี�ยนแปลง วฒันธรรมการทาํงานของ

บุคลากร ส่งผลต่อการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ   

โอกาส (Opportunities) 

O19 นโยบายภาครัฐดา้นการสนับสนุนงบประมาณเพื�อการพฒันาบุคลากรในการศึกษา การวิจยั 

และการบริการวชิาการ ในเขตพฒันาพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั�งในดา้นการฝึกอบรมเพื�อ

การพฒันาตนเอง ทุนการศึกษาทั�งในและต่างประเทศ ทุนการวิจยั ซึ� งจะเอื�อต่อการเสริมสร้าง

ความเชี�ยวชาญเฉพาะของบุคลากรในการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�องเพื�อการรับใชส้ังคม  

O20 มหาวิทยาลยัอยู่ในพื�นที�ศูนยก์ลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ทั�งทางบก ทางราง ทางนํ� า ทาง

อากาศ เชื�อมโยงประเทศไทยกบักลุ่มประเทศอาเซียนตอนใต ้และการเป็นพื�นที�ที�มีจุดเชื�อมโยง

จากฝั�งอ่าวไทย อนัดามนั และอาเซียนตอนใต ้ทาํให้สามารถจดับริการทางวิชาการ ที�สร้าง

รายไดแ้ก่มหาวทิยาลยั 

O21 การเป็นพื�นที�ติดต่อกบัประเทศเพื�อนบา้นในอาเซียนใตแ้ละการเชื�อมต่อไปยงัโลกมุสลิม เป็น

โอกาสในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การบริการวิชาการ การวิจยั ระหวา่งกนั ซึ� งจะเป็นโอกาสใน

การยกระดบัการเป็นมหาวทิยาลยัในระดบันานาชาติ 

O22 นโยบายการจดัการศึกษาของประเทศให้ความสําคญัต่อการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน มี

การประเมิน มีตวับ่งชี�  ในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และมีแนวปฏิบติัที�ดีด้านการ

บริหารจดัการตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ซึ� งมหาวิทยาลยัสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันาการบริหารจดัการของมหาวทิยาลยั 

O23 ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและโซเซี�ยลมีเดีย  ช่วยให้การสื�อสารองค์กรทั�งใน

ประเทศและต่างประเทศ มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 
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O24 มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีระบบบริหารจดัการที�เป็นอิสระ 

คล่องตวัภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสภามหาวิทยาลยั ซึ� งจะทาํให้สามารถบริหารจดัการทาง

การเงินเพื�อผลกัดนันโยบายดา้นต่างๆไดส้ะดวกมากขึ�น 

 

ภัยคุกคาม (Threats) 

  T8สัดส่วนของประชากรในวยัเรียนของประเทศลดลง ทาํให้การรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผน 

ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องมหาวิทยาลยัในการจดัการศึกษา เหตุการณ์ความไม่สงบในพื�นที�

พิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่งผลกระทบต่อจาํนวนและความหลากหลายของการรับนิสิต 

รวมทั�งการสรรหาบุคลากรที�มีคุณภาพ 

   T9 มีสถาบนัการศึกษาทั�งในและต่างประเทศมาเปิดในพื�นที�ใกลเ้คียงกบัมหาวิทยาลยัทาํให้เกิด

การแข่งขนัสูง ส่งผลต่อการสรรหาและการรักษาไวซึ้� งบุคลากรที�มีคุณภาพของมหาวิทยาลยั 

รวมทั�งส่งผลใหก้ารรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผนส่งผลกระทบต่อรายไดข้องมหาวิทยาลยัในการ

จดัการศึกษา  

T10 มหาวิทยาลยัขาดความสามารถในการแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัในกลุ่มเดียวกนั ปัจจุบนั อยู ่  

ในอนัดบัทา้ยๆ และไม่ติด 1 ใน 500 ของอาเซียน ส่งผลให้มหาวิทยาลยัขาดการยอมรับใน

ระดบันานาชาติ 

 

ทั�งนี�สามารถนาํผลการประเมินศกัยภาพและสภาพแวดลอ้มภายนอกมากาํหนดทิศทางการ

พฒันาโดยการใช ้TOW’S Matrix ไดด้งันี�  

2. ทศิทางเชิงรุก (การประสานจุดแข็งกบัโอกาส) มีดังนี� 

1)  ผลิตบณัฑิตคุณภาพ มีทกัษะสากล สมบูรณ์ในอตัลกัษณ์ รองรับความตอ้งการของสังคม  

ผูใ้ช้บณัฑิตทั�วไป เฉพาะกลุ่มพื�นที�ในชุมชนภาคใต ้และอาเซียนตอนใตแ้ละการสร้างความเป็นเลิศในการ

ผลิตบณัฑิตทางกฏหมาย รองรับความตอ้งการในพื�นที� และการเปิดประชาคมอาเซียนผ่านกลไกความ

ร่วมมือกบัเครือข่ายในพื�นที� ประเทศ และระหวา่งประเทศ 

2)  สร้างสภาพแวดล้อมที�น่าอยู่ มีความเป็นสากลและเป็นพหุวฒันธรรม รองรับการจดัการ

จดัการเรียนการสอนกฏหมายในพื�นที�ภาคใต ้ประเทศ  และเชื�อมโยงสู่ประชาคมอาเซียนตอนใต ้

3) พฒันาหลกัสูตร สร้างมาตรฐานการจดัการศึกษาที�ใชชุ้มชนเป็นฐานในการผลิตบณัฑิตเพื�อ

รับใชส้ังคม กา้วทนัโลก และใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาหลกัสูตรเพื�อรองรับความตอ้งการในพื�นที� 

4) ต่อยอดการพฒันาองคค์วามรู้การศึกษาต่อเนื�อง สู่นวตักรรมเชิงสร้างสรรคเ์พื�อสร้างคุณค่า  

มูลค่า และขบัเคลื�อนการพฒันาการแข่งขนัขององคก์รรัฐ เอกชน และประเทศในระดบันานาชาติ 
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5) ผลิตองคค์วามรู้ นวตักรรม ผลงานวชิาการคุณภาพรองรับความตอ้งการของสังคม และชี�นาํ

การพฒันาในพื�นที�ภาคใตต้อนล่าง สังคมในภาพกวา้ง และอาเซียน และต่อยอดองคค์วามรู้เพื�อสร้างคุณค่า 

มูลค่า และขบัเคลื�อนการพฒันาชุมชน และการแข่งขนัของประเทศในระดบันานาชาติ 

6) พฒันาระบบงานการบริการวชิาการดา้นกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที�

มีความคล่องตวั มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที�พึ�งดา้นกฎหมายของประชาชนในพื�นที�ภาคใต ้

7) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปัญญา และสันติสุขที�ย ั�งยืน ด้วยการบูรณาการความรู้ทาง

กฎหมายกบัศิลปะและวฒันธรรมเชิงรุก สู่ชุมชนร่วมสร้างชุมชนฐานความรู้ที�เขม้แข็งพร้อมรับอาเซียนโดย

การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 

8) พฒันาคณะให้มีความเป็นเลิศในการผลิตบณัฑิตและพฒันากาํลงัคนดา้นกฎหมายในพื�นที�

ภาคใต ้ผา่นหลกัสูตรการศึกษาปกติ และหลกัสูตรการศึกษาต่อเนื�องต่างๆ 

9) เสริมสร้างศกัยภาพการพึ�งพาตนเองได ้ดว้ยการจดัการทรัพยากร การจดัการเรียนการสอน

การบริการวชิาการ    พร้อมการพฒันาใหมี้ความพร้อมในทุกดา้นเพื�อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบ

ในระดบัสากล 

 

2. ทศิทางเชิงป้องกนั(การใช้จุดแข็งลดปัจจัยคุกคามจากภายนอก) มีดังนี� 

 1) พฒันาบุคลากรใหมี้ความเชี�ยวชาญกฎหมายดา้นต่างๆ เพื�อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนในระบบ

ปกติและศึกษาต่อเนื�อง รวมทั�งการใชบ้ริการวชิาการแกบุคคลภายนอกและงานวจิยัจากหน่วยงานต่างๆ 

 2) พฒันาระบบการบริการวชิาการ รองรับความตอ้งการในพื�นที�  (S8 , S10 , T8) 

 3)สร้างองคค์วามรู้และพฒันากาํลงัคนคุณภาพดา้นกฎหมายรองรับการพฒันาในพื�นที� 

และการเปลี�ยนแปลงทางวฒันธรรมสากล   

 

3. ทศิทางเชิงแก้ไข(การใช้โอกาสภายนอกมาแก้ไขจุดอ่อนจากภายใน) มีดังนี� 

 1) พฒันาระบบการบริหารขีดความสามารถและความเชี�ยวชาญของคณาจารย ์ เพื�อพฒันาองคก์รสู่

ระดบัสากล   

 2)   สร้างระบบบริการของการศึกษาต่อเนื�อง รองรับความตอ้งการที�หลากหลาย  

  3) สร้างสรรคผ์ลผลิตทางองคค์วามรู้ นวตักรรมหลกัสูตรการศึกษาต่อเนื�อง รองรับความตอ้งการ

ของสังคม และชี�นาํการพฒันาสู่อาเซียน  

 4) สร้างระบบการบริหารการวจิยัใหมี้มาตรฐาน สร้างนกัวจิยัเชี�ยวชาญ เติมขีดความสามารถ

ทางการวจิยัแก่คณาจารย ์บุคลากร นิสิต ที�รับผิดชอบต่อชุมชน 
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 5) นาํวชิาการความรู้ดา้นกฏหมายสร้างสรรคส์ังคมแห่งปัญญาและสันติสุขสู่ชุมชน เพื�อร่วมสร้าง

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวติที�ดีและมั�นคง  

 6)  พฒันาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ องคก์รแห่งปัญญา และองคก์รที�มีวฒันธรรมการสอนกฏหมาย

เพื�อพฒันาสังคมใหเ้ขม้แขง็ มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีภาพลกัษณ์ที�ดี มีความทนัสมยั พร้อมเปิดสู่สังคม

โลก  

4.ทศิทางเชิงรับ(การใช้จุดแข็งลดปัจจัยคุกคามจากภายนอก) มีดังนี� 

 1)   ไม่มี 

 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาคณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษณิประจําปี พ.ศ. 2557-2560 

 

ปรัชญา  

  “ นิติเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม  นาํยติุธรรมสู่สังคม ” 
 

วสัิยทศัน์ 

  “เป็นเลิศทางกฎหมาย  ภายใตห้ลกัธรรมา  บูรณาการองคค์วามรู้  มุ่งพฒันาสู่สากล” 

 เป็นเลิศทางกฎหมาย  ภายใตห้ลกัธรรมา =  Core Purpose 

   บูรณาการองคค์วามรู้     =  Core Value 

   มุ่งพฒันาสู่สากล   =  Visionary Goal 

นิยามศัพท์ 

เป็นเลิศทางกฎหมาย   หมายถึง  ความเป็นเลิศในความรอบรู้เกี�ยวกบักฎหมาย  

  ภายใตห้ลกัธรรมา หมายถึง   มีคุณธรรม  จริยธรรม และยดึหลกั ธรรมาภิบาล 

  บูรณาการองคค์วามรู้ หมายถึง   การบูรณาการระหวา่งการเรียนการสอน การ 

    วจิยั การบริการวชิาการ  และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

มุ่งพฒันาสู่สากล         หมายถึง   มีความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างประเทศมี 

     ผลงานตีพิมพแ์ละเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

 ค่านิยมหลกั(Core Values) 

1. คารวะ(Respect) 

2. ปัญญา(Wisdom) 

3. สามคัค(ีUnity) 
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4. มุ่งผลลพัธ์ที�ดี(Outcome Oriented) 

5. มีความคุม้ค่า(Worthiness) 

6. นาํพาสังคม(Social Responsibility) 

  

พนัธกจิ 

1. ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้สู่สากลและเป็นที�ยอมรับของตลาดแรงงาน ยึดมั�นในคุณธรรม 

จริยธรรมในวชิาชีพ เพื�อจรรโลงความยติุธรรมสู่สังคม 

2. สร้างสรรคผ์ลงานวิจยัอนันาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาเพื�อการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่ง

ย ั�งยนื 

3. เป็นศูนยก์ลางในการบริการวิชาการด้านกฎหมาย และเชื�อมโยงเครือข่ายกบัชุมชน 

ตลอดจนหน่วยงานอื�นเพื�อสร้างความเขม้แขง็ดา้นกฎหมายแก่สังคม 

4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเพื�อสืบสาน ดาํรงไวซึ้� งเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นและชาติ 

นโยบายการบริหารงาน 10 ประการ 

1. พฒันาบุคลากรในเชิงรุก มุ่งสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการและคุณธรรมจริยธรรมของ

บุคลากร 

2. ผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และพร้อมกา้วสู่อาเซียน 

3. บูรณาการการพฒันานิสิตกบัการเรียนการสอน การบริการวชิาการ การวิจยั  และการ

ทาํนุบาํรุงศิลปะฯ สู่บณัฑิตที�พึงประสงค ์

4. ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการเปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาโท และจดัอบรม

หลกัสูตรวชิาชีพทางดา้นกฎหมายเพื�อพฒันาทอ้งถิ�น 

5. ส่งเสริมการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม สร้างจิตสาํนึกความเป็นไทย และเผยแพร่

ความรู้ทางดา้นนิติศาสตร์สู่ชุมชน 

6. เสริมสร้างขีดความสามารถดา้นการวจิยัของบุคลากร 

7.  นาํยติุธรรมสู่สังคม ผา่นโครงการบริการวชิาการที�บูรณาการกบัการเรียนการสอนและ

การวจิยัโดยใชศู้นยใ์หค้าํปรึกษาทางกฎหมาย เป็นที�พึ�งของชุมชน 

8. แสวงหารายไดเ้พื�อพึ�งพาตนเอง 

9. บริหารองคก์รตามหลกัธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย 

10. พฒันาสู่วฒันธรรมองคก์รคุณภาพ และองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1 การพฒันาความเป็นเลิศในการผลติบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศ

ในการจัดการศึกษาระดับนานาชาต ิ

เป้าประสงค์ (Goal) 

 มหาวทิยาลยัทกัษิณเป็นมหาวทิยาลยัคุณภาพนานาชาติ บณัฑิตมีอตัลกัษณ์คุณภาพและสมรรถนะ

สากล เป็นที�ยอมรับและเชื�อมั�นของผูใ้ชบ้ณัฑิตและสังคม 

กลยุทธ์ 

1. ผลิตบณัฑิตคุณภาพมีทกัษะสากลสมบูรณ์ในอตัลกัษณ์ รองรับความตอ้งการของสังคม 

ผูใ้ชบ้ณัฑิตทั�วไป เฉพาะกลุ่มพื�นที�ในชุมชนภาคใตแ้ละอาเซียนตอนใต(้Efficiency perspective) 

2. สร้างสภาพแวดลอ้มให้เป็นมหาวิทยาลยัสากล น่าอยู ่และเป็นมหาวิทยาลยัพหุวฒันธรรม 

รองรับการจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมายในพื�นที�  และเชื�อมโยงประชาคมอาเซียนตอนใต้(Customer 

perspective) 

3. พฒันาหลกัสูตร สร้างมาตรฐานการจดัการศึกษาที�ใช้ชุมชนเป็นฐานมุ่งผลิตบณัฑิตรับใช้

ชุมชน กา้วทนัโลก ( Internal process perspective) 

4. ปฏิรูประบบการบริหารขีดความสามารถและความเชี�ยวชาญของคณาจารย ์รองรับการ

พฒันาสู่มหาวทิยาลยัในระดบัสากล ( Learning and growth perspective) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2  การจัดการศึกษาต่อเนื�องเพื�อการพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของ

พื�นที� ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 

 ผลิตกาํลงัคนคุณภาพรองรับความตอ้งการของพื�นที� ประเทศ และการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

และประชาคมโลกอยา่งเขม้แขง็ 

กลยุทธ์ 

1. ต่อยอดการพฒันาองคค์วามรู้การศึกษาต่อเนื�อง สู่นวตักรรมเชิงสร้างสรรคเ์พื�อสร้างคุณค่า 

มูลค่า และขับเคลื�อนการพัฒนาการแข่งขันขององค์กรรัฐ เอกชน และประเทศในระดับนานาชาติ 

( Efficiency  perspective) 

2. สร้างระบบบริการของการศึกษาต่อเนื�อง รองรับความตอ้งการที�หลากหลาย ( Customer 

perspective) 

3. สร้างนกัพฒันาบุคลากรเชี�ยวชาญ เติมขีดความสามารถทางการศึกษาต่อเนื�องแก่หน่วยงาน

คณะที�จดัการศึกษาต่อเนื�อง ( Learning and growth perspective) 



 
33 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

4. สร้างสรรคผ์ลผลิตทางองคค์วามรู้ นวตักรรมการสร้างหลกัสูตรการศึกษาต่อเนื�อง รองรับ

ความตอ้งการของสังคม และชี�นาํการพฒันาสู่อาเซียน  ( Learning and growth perspective) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3  การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื�อการรับใช้ ชี�นําการ

พฒันาให้กบัสังคม และพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัวจัิยในอนาคต 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 

ผลงานวชิาการของหน่วยงานมีคุณภาพระดบัสากล สามารถสร้างประโยชน์ต่อการพฒันาพื�นที�ได้

อยา่งเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ 

1. สร้างองค์ความรู้ นวตักรรม ผลงานวิชาการคุณภาพรองรับความตอ้งการของสังคม และ

ชี�นาํการพฒันาในพื�นที�ภาคใตต้อนล่าง สังคมในภาพกวา้ง และอาเซียน(Efficiency perspective) 

2. ต่อยอดองค์ความรู้สู่นวตักรรมเชิงสร้างสรรค์เพื�อสร้างคุณค่า มูลค่า และขบัเคลื�อนการ

พฒันาชุมชน และการแข่งขนัของประเทศในระดบันานาชาติ (Customer perspective) 

3. สร้างระบบการบริหารการวิจยัให้มีมาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัในระดบัสากลที�

คาํนึงถึงการรับผดิชอบต่อชุมชน (Internal process perspective) 

4. สร้างนักวิจยัเชี�ยวชาญ เติมขีดความสามารถทางการวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต

(Learning and growth perspective) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 การจัดบริการวชิาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื�อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม คุณภาพชีวติ ความมั�นคง และการพฒันาในภาคใต้ตอนล่าง และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่าง

ต่อเนื�อง 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1) การจดับริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ�มให้กบัมหาวิทยาลยั มีรายไดจ้าก

การบริการวชิาการและการใหค้าํปรึกษา 

2) พื�นที�ภาคใตต้อนล่างไดป้ระโยชน์จากการบริการวชิาการ และการให้คาํปรึกษาทางวิชาการ

ของมหาวทิยาลยั  

กลยุทธ์ 

 พฒันาระบบงานการบริการวิชาการ การใหค้าํปรึกษาที�มีความคล่องตวั มีคุณภาพระดบัมาตรฐาน 

สากล ทนัสมยั (Internal process perspective) 



 
34 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 การเสริมสร้างความเป็นเลศิด้าน ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาและการจัดการ

สิ�งแวดล้อมเพื�อการพฒันาสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที�ยั�งยืน 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1) ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาภาคใต ้เกิดคุณค่า มูลค่าต่อพื�นที�  

2) มีชุมชนสังคมอุดมปัญญาและสันติสุขดว้ยกลไกการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 

กลยุทธ์ 

 สร้างองคค์วามรู้ และพฒันากาํลงัคนคุณภาพทางดา้นศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน

รองรับการพฒันาในพื�นที� และประชาคมอาเซียน และการเปลี�ยนแปลงทางวฒันธรรมสากล ( Internal 

process perspective) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 6  การพฒันามหาวทิยาลยัให้เป็นมหาวทิยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพฒันาทรัพยากร

มนุษย์ สู่มหาวิทยาลยัแห่งความสุข มีวฒันธรรมที�เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ�งพาตนเองได้   
 

เป้าประสงค์ (Goal) 

มหาวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัมาตรฐานตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ สมบูรณ์แบบ และพึ�งพา

ตนเองได ้  
 

กลยุทธ์ 

 เส ริมสร้างศักย ภาพการพึ� งพาตนเองไ ด้ด้วยกา รจัดกา รทรัพย ากรการบริการวิชากา ร 

(Efficiency Perspective) 



แผนผงัแสดงความเชื�องโยงยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัทกัษิณและคณะนิติศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ : แผนบริหารราชการแผ่นดนิ 

(2555-2558) 
นโยบายที� 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ 

แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับที� 11  2555-2559 

ยกระดบัคุณภาพและ

มาตรฐานผูเ้รียน ครู อาจารย ์

บุคลากรทางการศึกษา 

ผลิตและพฒันาคุณภาพกาํลงัคน

รองรับการพฒันา และเสริมสร้าง

ศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ 

 

ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา 

ถ่ายทอดองคค์วามรู้ เทคโนโลย ี

นวตักรรม 

ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทาง

การศึกษา และการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง

ตลอดชีวติ 

ยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ 

 (2557-2560) 

 

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมพร้อม

สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

 

การเพิ�มขีดความสามารถของบณัฑิต

ใหมี้คุณภาพมาตรฐานในระดบัสากล 

การพฒันาความเขม้แขง็ของ

สถาบนัอุดมศึกษาเพื�อการ

พฒันาประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัทักษณิ 

พ.ศ. 2558-2567 

 

การเสริมสร้างความ

เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น  ศิ ล ป ะ 

วฒันธรรม ภูมิปัญญา

แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร

สิ� งแวดล้อม เพื� อการ

พั ฒ น า สั ง ค ม แ ห่ ง

ปัญญาและสันติสุขที�

ย ั�งยืน 
 

การพฒันาความเป็นเลิศ

ในการผลิตบณัฑิต

คุณภาพระดบัสากล 

และความเป็นเลิศใน

การจดัการศึกษาระดบั

นานาชาติ 

 

การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

การสร้างสรรคผ์ลงาน

การวิจยัและพฒันาเชิง

บูรณาการเพื�อการรับ

ใช ้ชี�นาํการพฒันา

ใหก้บัสงัคม และ

พฒันาเป็น

มหาวิทยาลยัวจิยัใน

อนาคต 

พฒันาระบบบริหารจดัการ 

และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี                 

ฉบับที� 2 (2551-2565) 

-2565)

การพฒันาคณาจารยแ์ละ

บุคลากรอุดมศึกษา 

การผลิตและพฒันากาํลงัคน การวจิยัและพฒันา การเชื�อมรอยต่อกบัการศึกษาขั�น

พื�นฐาน 

 

คุณภาพและมาตรฐาน

อุดมศึกษา 

การจดับริการวิชาการ

ร่วมสร้างสงัคมแห่ง

การเรียนรู้ ขบัเคลื�อน

การพฒันาเศรษฐกิจ 

สงัคม คุณภาพชีวิต 

ความมั�นคง และการ

พฒันาในภาคใต้

ตอนล่าง และประเทศ

ใหแ้ข่งขนัไดแ้ละ

เติบโตอยา่งต่อเนื�อง 

ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า

ต่อเนื�องเพื�อการพฒันา

กาํลงัคนคุณภาพรองรับ

ความตอ้งการของพื�นที� 

ประเทศ และการกา้วสู่

ประชาคมอาเซียน และ

ประชาคมโลก 

 

การพฒันามหาวิทยาลยั

ใหเ้ป็นมหาวิทยาลยั

สมบูรณ์แบบ มีการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์

สู่มหาวิทยาลยัแห่ง

ความสุข มีวฒันธรรมที�

เขม้แขง็ มีธรรมาภิบาล 

พึ�งพาตนเองได ้

 



ฏSs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGY MAP LAW 2557-2560 

วสัิยทศัน์ :เป็นเลศิทางกฎหมาย  ภายใต้หลกัธรรมา  บูรณาการองค์ความรู้  มุ่งพฒันาสู่สากล 

 

 
มิติประสิทธิผล พฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ดา้นการผลิตบณัฑิต 

 

สร้างความเขม้แขง็ดา้นการวจิยั 

 

 

สร้างความเป็นเลิศดา้นศิลปะและวฒันธรรม 

การบริการวชิาการ และการพฒันาสงัคม 

 

 
มิติคุณภาพ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั ก ษิ ณ เ ป็ น

มหาวิทยาลัย คุณภาพนานาชาติ 

บัณฑิตมีอัตลักษณ์ คุณภาพและ

สมรรถนะสากล เป็นที�ยอมรับและ

เชื�อมั�นของผูใ้ชบ้ณัฑิตและสงัคม 

ผลิตกาํลงัคนคุณภาพรองรับ

ความตอ้งการของพื�นที� 

ประเทศ และการกา้วสู่

ประชาคมอาเซียน และ

ประชาคมโลกอยา่งเขม้แขง็ 

การจดับริการวิชาการ

สามารถสร้างคุณค่า และ

มูลค่าเพิ�มใหก้บัมหาวิทยาลยั 

มีรายไดจ้ากการบริการ

วิชาการและการใหค้าํปรึกษา 

ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร ข อ ง

หน่วยงานมีคุณภาพระดับ

ส า ก ล  ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง

ประโยชน์ต่อการพัฒนา

พื�นที�ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

พื�นที�ภาคใตต้อนล่างได้

ประโยชนจ์ากการบริการ

วิชาการ และการให้

คาํปรึกษาทางวิชาการของ

มหาวิทยาลยั 

 มิติประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนการสอนและกจิกรรมนิสิต 

แผนพฒันาคุณภาพ

วิชาการ 

พฒันาหลกัสูตร TQF วิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิต 

พฒันาการจดัการ

โครงการบริการวิชาการ 

พฒันาหลกัสูตร

ฝึกอบรมบุคลากร

ทางการศึกษา 

ร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและ

ภายนอกเพื�อจดับริการวิชาการ ส่งเสริมการเผยแพร่

ผลงานวิจยั 

ส่งเสริมความร่วมมือดา้นวจิยั

กบัหน่วยงานภายนอก 

ส่งเสริมการวิจยัในชั�นเรียน 

มีส่วนร่วมกบั

มหาวิทยาลยัและ

หน่วยงานภายนอกใน

การทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม 

ส่งเสริม

กิจกรรมนิสิต 

การบริการวชิาการ การวจิัย การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

 
มิติพฒันาองค์กร 

พฒันาคุณภาพการบริหารจดัองคก์รเชิงกลยทุธ์ พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

พฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พฒันาระบบบริหารจดัการการเงินและงบประมาณ 

พฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร 

พฒันาภาพลกัษณ์คณะ 
ปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนงานและระบบบริหาร 

ควบคุมภายในและบริหารความเสี�ยง 

ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญา

ภาคใต ้เกิดคุณค่า มูลค่าต่อ

พื�นที� / มีชุมชนสงัคมอุดม

ปัญญาและสนัติสุขดว้ยกลไก

การจดัการศึกษาของ

 



 37 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส่วนที� 3 

แผนปฏิบัตงิานคณะนิตศิาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1 การพฒันาความเป็นเลศิในการผลติบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ 

 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ(ปีงบประมาณ 2561) 

ผู้รับผดิชอบ 
ปกศ. 2560 ต.ค –ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

เป้าประสงค์ (Goal) 

มหาวทิยาลยัทกัษิณเป็น

มหาวทิยาลยัคุณภาพนานาชาติ 

บณัฑิตมีอตัลกัษณ์คุณภาพและ

สมรรถนะสากล เป็นที�ยอมรับ

และเชื�อมั�นของผูใ้ชบ้ณัฑิตและ

สงัคม 

 

กลยุทธ์ 

1.ผลิตบณัฑิตคุณภาพมีทกัษะ

สากลสมบูรณ์ในอตัลกัษณ์ 

รองรับความตอ้งการของสงัคม 

ผูใ้ชบ้ณัฑิตทั�วไป เฉพาะกลุ่ม

พื�นที�ในชุมชนภาคใตแ้ละ

อาเซียนตอนใต ้(Efficiency 

perspective) 

1.1 การรับและการ

สาํเร็จการศึกษาของ

นิสิตนกัศึกษา ( C.1) 

3 1.โครงการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรนิติศาสตร

บณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

2.โครงการเสริมสร้างรู้ความเขา้ใจระเบียบ

ขอ้บงัคบังานทะเบียนและพบปะอาจารยที์�

ปรึกษา 

3. โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ภายนอก 

4.โครงการพฒันาระบบสารสนเทศที�ปรึกษา

ทางวชิาการ ระยะที� ๓ 

5.โครงการนิสิตฝึกงาน 

6.โครงการอบรมภาษาองักฤษเพื�อพฒันานิสิต 

7.โครงการอบรมวชิาชีพนกักฎหมายสาํหรับ

นิสิต 

8.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 

    งาน

ประชาสมัพนัธ/์ 

งานบริการ

การศึกษา 

 

 

 

หน.สนง. 

 
งานบริการการศึกษา 

งานพฒันานิสิต 

 

1.2 การไดง้านทาํของ

บณัฑิตหรือการใช้

ประโยชน์ในการ

ประกอบวชิาชีพ ( C.2) 

3 1.โครงการอบรมวชิาชีพนกักฎหมายสาํหรับ

นิสิต  

    งานพฒันานิสิต 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ(ปีงบประมาณ 2561) 

ผู้รับผดิชอบ 
ปกศ. 2560 ต.ค –ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

2.สร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็น

มหาวทิยาลยัสากล น่าอยู ่และ

เป็นมหาวทิยาลยัพหุวฒันธรรม 

รองรับการจดัการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายในพื�นที� และ

เชื�อมโยงประชาคมอาเซียน

ตอนใต(้Customer perspective) 

 

3.พฒันาหลกัสูตร สร้าง

มาตรฐานการจดัการศึกษาที�ใช้

ชุมชนเป็นฐานมุ่งผลิตบณัฑิต

รับใชชุ้มชน กา้วทนัโลก 

(Internal process perspective) 

ปฏิรูประบบการบริหารขีด

ความสามารถและความ

เชี�ยวชาญของคณาจารย ์รองรับ

การพฒันาสู่มหาวทิยาลยัใน

ระดบัสากล ( Learning and 

growth perspective) 

1.3 คุณภาพบณัฑิต 

(C.3) 

3 1.โครงการปฐมนิเทศ  

2.โครงการเสริมสร้างรู้ความเขา้ใจระเบียบ

ขอ้บงัคบังานทะเบียนและพบปะอาจารยที์�

ปรึกษา 

3. โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ภายนอก 

4.โครงการนิสิตฝึกงาน 

5.โครงการอบรมภาษาองักฤษเพื�อพฒันานิสิต 

6.โครงการอบรมวชิาชีพนกักฎหมายสาํหรับ

นิสิต 

7.โครงการวนัรพีวชิาการ 

8.โครงการกีฬาลูกรพีสมัพนัธ ์

9.โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 

10.โครงการแสดงความยนิดีกบับณัฑิตใหม่ 

11.โครงการปัจฉิมนิเทศ 

    งานพฒันานิสิต/ 

งานบริการ

การศึกษา 

 

 

 

 

งานพฒันานิสิต 

 

 

1.4 ผลงานผูเ้รียน (C.4) 3 1.โครงการอจัฉริยะนกักฎหมายขา้มคืน     งานพฒันานิสิต 

1.5 คุณสมบติัของ

อาจารย(์C.5) 

3 1.โครงการสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรคณะ

นิติศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ 2561 

(ศึกษาต่อ) 

 

    งานบุคคล/งาน

การเงิน 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ(ปีงบประมาณ 2561) 
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1.6 บุคลากรไดรั้บการ

พฒันา (C.10) 

3 1. โครงการพฒันาบุคลากรคณะนิติศาสตร์  

2.โครงการ Lean สาํนกังานคณะนิติศาสตร์ 

3.โครงการพฒันาทกัษะและเตรียมความ

พร้อมสู่ความเป็นเลิศของบุคลากรสาย

สนบัสนุน 

    งานบุคคล/ 

หน.สนง./ 

หน.สนง. 

1.7 ขอ้มูลป้อนกลบัจาก

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

(C.11) 

3 1.โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการจดัทาํ

แผนปฏิบติังานคณะนิติศาสตร์ ประจาํปี

งบประมาณ 2562 

2.โครงการประกนัคุณภาพหลกัสูตร ตาม

เกณฑ ์AUN QA 

3.โครงการพฒันาคณะนิติศาสตร์สู่ความเป็น

เลิศ(EdPEx) 

    งานแผนงาน/ 

 

 

งานบริการ

การศึกษา/ 

งานประกนั

คุณภาพฯ 

1.8 ระดบัความสาํเร็จ

ในการเตรียมความ

พร้อมการพฒันา

สมรรถนะสากลของ

นิสิต(TSU 02) 

1 ขอ้ 1.โครงการอบรมภาษาองักฤษเพื�อพฒันานิสิต     งานพฒันานิสิต 

1.9 การพฒันาหลกัสูตร

ความร่วมมือกบั

มหาวทิยาลยั

ต่างประเทศ(1.5.1) 

4 ขอ้ 1.โครงการความร่วมมือทางวชิาการระหวา่ง

คณะนิติศาสตร์ ม.ทกัษิณ และคณะนิติศาสตร์ 

University of Bengkulu 

2.โครงการความร่วมมือทางวชิาการระหวา่ง

คณะนิติศาสตร์ ม.ทกัษิณ และคณะนิติศาสตร์ 

University of Utara Malaysia 

    งานวเิทศสมัพนัธ/์ 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ(ปีงบประมาณ 2561) 

ผู้รับผดิชอบ 
ปกศ. 2560 ต.ค –ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

3.โครงการความร่วมมือทางวชิาการระหวา่ง

คณะนิติศาสตร์ ม.ทกัษิณ และคณะนิติศาสตร์ 

University of Malaya 

1.10 ระดบัความสาํเร็จ

ในการพฒันาหลกัสูตร

ร่วมกบัหน่วยงาน

ภายนอก(1.5.5) 

5 ขอ้ 1.โครงการอบรม/สมัมนาวชิาการ 

 

    งานบริการ

วชิาการ 

 

1.11 ระดบัความสาํเร็จ

ในการพฒันาสมรรถนะ

สากลของบุคคลากร

(1.6.3) 

2 ขอ้ 1.โครงการพฒันาบุคลากรคณะนิติศาสตร์  

 

    คณบดี/รอง

คณบดี/หวัหนา้

สาํนกังาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2  การจัดการศึกษาต่อเนื�องเพื�อการพฒันากาํลงัคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื�นที� ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ(ปีงบประมาณ 2561) 

ผู้รับผดิชอบ 
ปกส. 2560 ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

เป้าประสงค์ (Goal) 

 ผลิตกาํลงัคนคุณภาพรองรับ

ความตอ้งการของพื�นที� ประเทศ 

และการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

และประชาคมโลกอยา่งเขม้แขง็ 

กลยุทธ์ 

1.ต่อยอดการพฒันาองคค์วามรู้

การศึกษาต่อเนื�องสู่นวตักรรมเชิง

สร้างสรรคเ์พื�อสร้างคุณค่า มูลค่า 

และขบัเคลื�อนการพฒันาการ

แข่งขนัขององคก์รรัฐ เอกชน และ

ประเทศในระดบันานาชาติ 

(Efficiency  perspective) 

2.สร้างระบบบริการของการศึกษา

ต่อเนื�อง รองรับความตอ้งการที�

หลากหลาย (Customer 

perspective) 

3.สร้างนกัพฒันาบุคลากรเชี�ยวชาญ 

เติมขีดความสามารถทางการศึกษา

ต่อเนื�องแก่หน่วยงานคณะที�จดั

การศึกษาต่อเนื�อง 

2.1 S1 จาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วมหลกัสูตร

ต่อเนื�องจาก

มหาวทิยาลยั 

(TSU04.,TSU05) 

3 1.โครงการอบรม/สมัมนาวชิาการ 

 

 

 

    กลุ่มงานบริการ

วชิาการ 

2.2 จาํนวนรายไดจ้าก

การจดัการศึกษา

ต่อเนื�องของ

มหาวทิยาลยั (ไม่รวม

รายไดจ้าก

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา)(2.4.1) 

ร้อยละ 20.67 

(28,000 บาท) 

2 คะแนน 

1.โครงการอบรม/สมัมนาวชิาการ 

 

    กลุ่มงานบริการ

วชิาการ 



 42 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ(ปีงบประมาณ 2561) 

ผู้รับผดิชอบ 
ปกส. 2560 ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

(Learning and growth perspective) 

4.สร้างสรรคผ์ลผลิตทางองคค์วามรู้ 

นวตักรรมการสร้างหลกัสูตร

การศึกษาต่อเนื�อง รองรับความ

ตอ้งการของสงัคม และชี�นาํการ

พฒันาสู่อาเซียน 

(Learning and growth perspective) 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3  การสร้างสรรค์ผลงานการวจัิยและพฒันาเชิงบูรณาการเพื�อการรับใช้ ชี�นําการพฒันาให้กบัสังคม และพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัวจัิยในอนาคต 

 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ(ปีงบประมาณ 2561) 

ผู้รับผดิชอบ 
ปกศ. 2560 ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

เป้าประสงค์ (Goal) 

ผลงานวชิาการของหน่วยงานมี

คุณภาพระดบัสากล สามารถสร้าง

ประโยชน์ต่อการพฒันาพื�นที�ได้

อยา่งเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ 

1.สร้างองคว์ามรู้ นวตักรรม ผลงาน

วชิาการคุณภาพรองรับความ

3.1  ผลงานวิชาการ

ของอาจารย์ประจํา

และนกัวจิยั (C.6) 

3 1.โครงการสนบัสนุนการวจิยัคณะ

นิติศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ 2561 

2.โครงการแลกเปลี�ยนเรียนรู้การทาํวจิยั

ดา้นนิติศาสตร์และคลีนิกวจิยั 

    กลุ่มงานวจิยั 

3.2 S2 ผลงานวจิยั

หรืองานสร้างสรรคที์�

นาํไปใชป้ระโยชน์

(TSU 07) 

3 1.โครงการสนบัสนุนการวจิยัคณะ

นิติศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ 2561 

2.โครงการแลกเปลี�ยนเรียนรู้การทาํวจิยั

ดา้นนิติศาสตร์และคลีนิกวจิยั 

    กลุ่มงานวจิยั 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ(ปีงบประมาณ 2561) 

ผู้รับผดิชอบ 
ปกศ. 2560 ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

ตอ้งการของสงัคม และชี�นาํการ

พฒันาในพื�นที�ภาคใตต้อนล่าง 

สงัคมในภาพกวา้ง และอาเซียน

(Efficiency perspective) 

2.ต่อยอดองคค์วามรู้สู่นวตักรรม

เชิงสร้างสรรคเ์พื�อสร้างคุณค่า 

มูลค่า และขบัเคลื�อนการพฒันา

ชุมชน และการแข่งขนัของประเทศ

ในระดบันานาชาติ (Customer 

perspective) 

3.สร้างระบบการบริหารการวจิยัให้

มีมาตรฐานการเป็นมหาวทิยาลยั

วจิยัในระดบัสากลที�คาํนึงถึงการ

รับผิดชอบต่อชุมชน (Internal 

process perspective) 

4.สร้างนกัวจิยัเชี�ยวชาญ เติมขีด

ความสามารถทางการวจิยัแก่

คณาจารย ์บุคลากร นิสิต(Learning 

and growth perspective) 

3.3 ร้อยละของ

นกัวจิยัเชี�ยวชาญต่อ

คณาจารยป์ระจาํ

(3.4.1) 

ร้อยละ 

5 

1.โครงการสนบัสนุนการวจิยัคณะ

นิติศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ 2561 

2.โครงการแลกเปลี�ยนเรียนรู้การทาํวจิยั

ดา้นนิติศาสตร์และคลีนิกวจิยั 

 

 

    กลุ่มงานวจิยั 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 การจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื�อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั�นคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และ

ประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื�อง 

 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ(ปีงบประมาณ 2561) 

ผู้รับผดิชอบ 
ปกศ. 2560 ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1.การจัดบริการวิชาการสามารถ

สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ�มให้กับ

มหาวิทย าลัย  มี รายได้จากกา ร

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ ก า ร ใ ห้

คาํปรึกษา 

2.พื� น ที� ภ า ค ใ ต้ ต อ น ล่ า ง ไ ด้

ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

และการให้คาํปรึกษาทางวิชาการ

ของมหาวทิยาลยั  

กลยุทธ์ 

      พฒันาระบบงานการบริการ

วชิาการ การใหค้าํปรึกษาที�มีความ

คล่องตวั มีคุณภาพระดบัมาตรฐาน 

สากลทนัสมยั (Internal process 

perspective) 

 

4.1 การบริการ

วชิาการแก่สงัคมของ

คณะและสถาบนั

(C.12) 

3 1.โครงการอบรม/สมัมนาวชิาการ 

2.โครงการทกัษิณถิ�นยติุธรรมนาํ

ยติุธรรมสู่สงัคม 

3.โครงการศูนยย์ติุธรรมชุมชน 

 

    /กลุ่มงานบริการ

วชิาการ 

4.2 จาํนวนรายไดจ้าก

การบริการวชิาการ

(TSU 08) 

ร้อยละ 20  1.โครงการอบรม/สมัมนาวชิาการ 

 

    กลุ่มงานบริการ

วชิาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้าน ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาและการจัดการสิ�งแวดล้อมเพื�อการพฒันาสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที�ยั�งยืน 

 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ(ปีงบประมาณ 2561) 

ผู้รับผดิชอบ 
ปกศ. 2560 ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1.ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญา

ภาคใต ้เกิดคุณค่า มูลค่าต่อพื�นที�  

2.มีชุมชนสงัคมอุดมปัญญาและ

สนัติสุขดว้ยกลไกการจดัการศึกษา

ของมหาวทิยาลยั 

 

กลยุทธ์ 

สร้างองคค์วามรู้และพฒันา

กาํลงัคนคุณภาพทางดา้น

ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาของ

ชุมชนรองรับการพฒันาในพื�นที�

และประชาคมอาเซียนและการ

เปลี�ยนแปลงทางวฒันธรรมสากล

(Internal process perspective) 

 

5.1การส่งเสริม

สนบัสนุนศิลปะและ

วฒันธรรม 

(C.13) 

3 1.โครงการทกัษิณถิ�นยติุธรรมสืบสาน

วฒันธรรมสู่สงัคม 

 

    กลุ่มงานพฒันา

นิสิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 6  การพฒันามหาวทิยาลยัให้เป็นมหาวทิยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวทิยาลัยแห่งความสุข มีวฒันธรรมที�เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล 

พึ�งพาตนเองได้   

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ(ปีงบประมาณ 2561) 

ผู้รับผดิชอบ 
ปกศ. 2560 ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

เป้าประสงค์ (Goal) 

มหาวิท ยาลัย เ ป็นมหา วิทยาลัย

มาตรฐานตามเกณฑร์างวลัคุณภาพ

แห่งชาติ สมบูรณ์แบบ และพึ� งพา

ตนเองได ้  

 

กลยุทธ์ 

เสริมสร้างศกัยภาพการพึ�งพาตนเอง

ไดด้ว้ยการจดัการทรัพยากรการ

บริการวชิาการ(Efficiency 

Perspective) 

6.1 การกาํกบั

มาตรฐานหลกัสูตร

(C.7) 

 

3 1.โครงการประกนัคุณภาพหลกัสูตร ตาม

เกณฑ ์AUN QA 

2.โครงการพฒันาคณะนิติศาสตร์สู่ความ

เป็นเลิศ(EdPEx) 

    กลุ่มงานบริการ

การศึกษา/ 

กลุ่มงานประกนั

คุณภาพฯ 

6.2 การปฏิบติัตาม

บทบาทหนา้ที�ของ

ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั

(C.8) 

   C.8.1 การปฏิบติั

ตามบทบาทหนา้ที�

ของสภามหาวทิยาลยั/

กรรมการประจาํคณะ 

   C.8.2 การปฏิบติั

ตามบทบาทหนา้ที�

ของผูบ้ริหารสถาบนั/

ผูบ้ริหารคณะ 

3 1.โครงการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การ

พฒันาคณะนิติศาสตร์ 2561-2564 

2.โครงการสมันาเชิงปฏิบติัการจดัทาํ

แผนปฏิบติังานคณะนิติศาสตร์ ประจาํปี

งบประมาณ 2562 

3.โครงการแลกเปลี�ยนเรียนรู้แนวปฏิบติัที�ดี 

ประจาํปีการศึกษา 2560 

4.โครงการพฒันาคณะนิติศาสตร์สู่ความ

เป็นเลิศ(EdPEx) 

5.โครงการผลกัดนัตามยทุธศาสตร์ของ

มหาวทิยาลยั 

    คณบดี/ 

รองคณบดี/

หวัหนา้

สาํนกังาน/ 

กลุ่มงาน

ยทุธศาสตร์และ

ประกนัคุณภาพฯ 

 

 

6.3 ผลการบริหาร

และจดัการของ

ผูบ้ริหารคณะ/สถาบนั

(C.9) 

3 

 

1.โครงการประกนัคุณภาพหลกัสูตร ตาม

เกณฑ ์AUN QA 

2.โครงการพฒันาคณะนิติศาสตร์สู่ความ

เป็นเลิศ(EdPEx)” 

 

    คณบดี/ 

รองคณบดี/

คณะกรรมการ

ประจาํหลกัสูตร/ 

กลุ่มงาน
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ(ปีงบประมาณ 2561) 

ผู้รับผดิชอบ 
ปกศ. 2560 ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

ยทุธศาสตร์และ

ประกนัคุณภาพฯ 

 

6.4 S3 ร้อยละของ

รายไดอื้�นของ

มหาวทิยาลยั(TSU 

14) 

3 1.โครงการอบรม/สมัมนาวชิาการ 

 

 

    /กลุ่มงานบริการ

วชิาการ 

6.5 ระดบัความสาํเร็จ

ในการพฒันาสู่เกณฑ์

รางวลัคุณภาพ

แห่งชาติ(TSU 16) 

3 ขอ้ 1.โครงการประกนัคุณภาพหลกัสูตรตาม

เกณฑ ์AUN QA 

2.โครงการพฒันาคณะนิติศาสตร์สู่ความ

เป็นเลิศ(EdPEx) 

 

    คณบดี/ 

รองคณบดี/ 

หวัหนา้

สาํนกังาน/กลุ่ม

งานยทุธศาสตร์

และประกนั

คุณภาพฯ 

 6.6 การเสริมสร้าง

องคก์รแห่งความสุข 

(happy workplace : 

happy work-life) 

(TSU 17) 

5 ขอ้ 1.โครง การเสริมสร้างองคก์รแห่งความสุข  

2. โครงการนิติศาสตร์สมัพนัธ์ 2560 

3.โครงการรับฟังเสียงจากผูเ้รียน/

ผูรั้บบริการสาํนกังานคณะนิติศาสตร์ 

4.โครงการ Service Excellence 

5.โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื�อการบริการ/การบริหาร 

 

    คณบดี/ 

รองคณบดี/ 

หวัหนา้สาํนกังาน 
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การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน CUPT QA 
 

4.1 แนวทางการประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะและสถาบัน 
ในการประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและสถาบัน อยูบนพื้นฐานแนวคิดที่ตองการ

พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถาบัน โดยที่คํานึงถึงความตองการของ
สังคมและประเทศ การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบันตามแนวทาง CUPT QA จึงมีดังตอไปนี ้
 1.  องคประกอบรายงานประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน 
  1)  โครงรางองคกร (Organizational Profile, OP) เปนบริบทของคณะ/สถาบัน เพื่อใหทั้ง
ผูบริหาร บุคลากร และผูตรวจประเมินมีความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับบริบทที่สําคัญของคณะ/สถาบันรวมทั้ง
เอกลักษณของคณะ/สถาบัน และอัตลักษณของนิสิต/นักศึกษาที่กําหนดไวเพื่อเปนหลักในการดําเนินการซึ่ง
สามารถสะทอนไดในตัวบงชี้หลัก และเพื่อเปนหลักในการคัดเลือกตัวบงชี้ตามบริบทของสถาบัน (Selective 
indicator)  
  2)  ตัวบงชี้หลัก (Core Indicators) ของระดับคณะและสถาบัน มุงเนนบูรณาการของตัววัดของ 
สมศ.สกอ. AUN-QA, EdPEx และ Internationalization Indicators โดยทําใหวิธีการวัดเปนไปในแบบ
เดียวกันเพื่อลดความสับสนในการทํางาน และเปนวิธีการวัดที่สามารถสะทอนถึงคุณภาพของคณะ/สถาบัน 
สําหรับตัวบงชี้หลักในคูมือฉบับนี้ มีจํานวน 13 ตัวบงชี้หลัก ที่พัฒนามาจากตัวบงชี้ระดับคณะ/สถาบันของ
คูมือฉบับปการศึกษา 2557  
  3)  ตัวบงชี้เลือก (Selective Indicators) เปนตัวบงชี้ที่สถาบันเลือกดําเนินการเพิ่มเติมตามบริบท
ของสถาบัน โดยใหสถาบันกําหนดและดําเนินการเองตามความสําคัญหรือความทาทายตอสถาบันนั้น ๆ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดตัวบงชี้เลือก จํานวน 4 ตัวบงชี้ ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เมื่อวันเสารที่ 21 พฤศจิกายน 2558  
และในปการศึกษา 2559 ปรับลดตัวบงชี้เลือกเหลือ 3 ตัวบงชี้ โดยตัดตัวบงชี้ S.1 จํานวนผูเขารวมหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่องจากมหาวิทยาลัย (TSU04, TSU05) ออก เนื่องจากมีความซ้ําซอนกับการดําเนินงานในสวน
ที่ 2 การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2558-2567 
 2.  การแสดงตัวบงชี้นั้นจะตองอธิบายถึงความสัมพันธที่เกี่ยวของกับ OP ตามบริบทคณะ/สถาบัน 
เพื่อใหเห็นการใชตัวบงชี้เหลานี้ตอบคําถามเชิงคุณภาพตามบริบท นโยบาย วิสัยทัศน และยุทธศาสตร ของแต
ละคณะ/สถาบัน ถึงแมวาการประเมินในหลายตัวบงชี้ปจจุบันจะยังมีเกณฑที่ไมเอื้อหรือไมสามารถสะทอนให
เห็นแนวโนมของการพัฒนา (Improvement Trends) ของคณะ/สถาบันนั้นเทียบกับตัวเองหรือกับคู
เปรียบเทียบไดอยางชัดเจน แตควรแสดงความเห็นของแนวโนมของการพัฒนาที่พบ ไวในรายงานเพื่อใชเปน
รากฐานของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพไปสูระบบที่คณะ/สถาบันมีแนวความคิดของการพัฒนา
คุณภาพดวยตนเอง โดยไมตองรอใหหนวยงานภายนอกกําหนดตัวบงชี้คุณภาพและระดับคุณภาพที่ตองการ ซึ่ง
จะเปนแนวทางทําใหเกิดระบบบริหารคุณภาพของคณะ/สถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
 3.  การประเมินจะใชเกณฑการใหคะแนน 1-7 สําหรับทุกตัวบงชี้ โดยสรุปผลการพิจารณาตามการลง
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ (Consensus) พรอมขอเสนอแนะ เพื่อคณะ/สถาบันไดทราบระดับหรือ
สถานภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนอยูของสถาบัน และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินการในระดับที่สูงขึ้น 
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 4.  การระบุแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ใหคณะกรรมการประเมินเปนผูพิจารณาให
ขอเสนอแนะ การเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ สามารถระบุเปนแตละดาน (Criteria) หรือในภาพรวม
ของคณะ/สถาบันก็ได 
 5.  การดําเนินการตามขอเสนอแนวคิดนี้เปนการบูรณาการเกณฑการประกันคุณภาพระดับคณะและ
สถาบันของ สมศ. และ สกอ. เขาดวยกันแลว ดังนั้น เกณฑนี้จึงเปนเกณฑประกันคุณภาพระดับ คณะ/สถาบัน
ชุดเดียวกันทั้ งภายในและภายนอก เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาไปสู เกณฑคุณภาพของแตละ
สถาบันการศึกษาที่เปนที่ยอมรับและเปนเกณฑในระดับสากล เชน EdPEx เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4-1 องคประกอบของโครงรางองคกร (Organization Profile : OP) 
 
4.2 องคประกอบและเกณฑการประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะและสถาบัน 

องคประกอบของเกณฑการประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะและสถาบันแบงออกเปน 2 
องคประกอบดวยกันคือ 

องคประกอบท่ี 1 โครงรางองคกร (Organizational Profile)  
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ระดับคณะและสถาบัน (CUPT Indicators) ประกอบไปดวย ตัวบงชี้หลัก 

(Core Indicators) และตัวบงชี้เลือกตามบริบทของสถาบัน (Selective Indicators)  
การจัดทําโครงรางองคกรของคณะและสถาบันนั้นจะทําใหคณะและสถาบันไดเขาใจถึงเปาหมายการ

จัดการศึกษา รวมถึงเขาใจบริบทและสถานะขององคกร สามารถกําหนดเปาหมายการดําเนินการของตัวบงชี้

P.1 ลักษณะองคกร 

P.2 สภาวการณขององคกร OP 
วิสัยทัศน 
พันธกิจ  
จุดประสงค 

หลักสูตร 

บริการวิชาการ 

… 

ผูสงมอบ 

คูความรวมมือ 
. 

นักเรียน 

สินทรัพย 

บุคลากร 
กฎ ระเบียบ 

ระบบการปรับปรุง 
ผลการดําเนินการ 
บัณฑิต 

ลูกคากลุมอื่น 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ลําดับการแขงขัน 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน 

ก. สภาพแวดลอมขององคกร 

ข. ความสมัพันธระดับองคกร 

ก. สภาพดานการแขงขัน 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 

ผูใช 

ผูใช 

โครงสรางองคกร 

บริบทเชิงกลยุทธ 
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ระดับคณะและสถาบันไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะทําใหสามารถควบคุมดูแลและบริหารจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามบริบทของสถาบันการศึกษา และนําไปสูการพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถสรางผลลัพธที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศ
และเปนไปตามบริบทของแตะสถาบันการศึกษา 

สําหรับตัวบงชี้ระดับคณะและสถาบัน (CUPT Indicators) แบงออกเปน กลุมตัวบงชี้หลัก (Core  
Indicators) จํานวน 13 ตัวบงชี้ (C.1 ถึง C.13) และตัวบงชี้เลือกตามบริบทของสถาบัน (Selective 
Indicators) จํานวน 4 ตัวบงชี้ (S.1 ถึง S.4)  [20]  

โดยเกณฑในระดับคณะและสถาบันนี้จะครอบคลุมองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 7 
ดาน ของ สมศ. อันไดแก 1. คุณภาพศิษย 2. คุณภาพครู/อาจารย 3. การบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา 4. ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม 5. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6. อัตลักษณและ
เอกลักษณและ 7. มาตรการสงเสริม และครอบคลุมเกณฑประกันคุณภาพตามประกาศเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 ทั้ง 6 ดาน อันไดแก 1. การกํากับมาตรฐาน 2. บัณฑิต 3. นักศึกษา 4. อาจารย 5. 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และ 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

CUPT Indicators แตละตัวบงชี้จะประกอบไปดวย คําอธิบาย ตัวอยางตารางเก็บขอมูลระดับ
หลักสูตร เกณฑระดับหลักสูตร และวิธีการประเมินคะแนนระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ที่เกี่ยวของ 
เกณฑและวิธีการประเมินระดับคณะและสถาบัน และคําถามวินิจฉัย (Diagnostic Questions) ที่ใชเปนแนว
ทางการตอบคําถามเพื่อเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
องคประกอบและตัวบงชี้ CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ปการศึกษา 2559 

CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน ปการศึกษา 2559 
โครงรางองคกร (Organization Profile) 
ตัวบงชี้หลัก 
C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
C.2 การไดงานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 
C.4 ผลงานของผูเรียน 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารคณะ/สถาบัน 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ/สถาบัน 
C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา 
C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
C.12 การบริการวิชาการแกสังคมของคณะและสถาบัน 
C.13 การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
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CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน ปการศึกษา 2559 
ตัวบงชี้เลือก 
S.1 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (TSU07) 
S.2 รอยละของรายไดอื่นของมหาวิทยาลัย (TSU14) 
S.3 Green University 
 
องคประกอบที่ 1 โครงรางองคกร (Organizational Profile)  

การจัดทําโครงรางองคกรในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA นั้น มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อใหคณะและสถาบันการศึกษา ไดศึกษาและทําความเขาใจถึงบริบทและเปาหมายในระยะสั้นและระยะยาว
ของสถาบัน รวมถึงสถานการณปจจุบันทั้งภายนอกและภายในสถาบันที่สงผลถึงการดําเนินการและผลลัพธ
ของการดําเนินการของสถาบัน ทั้งนี้การเขียนโครงรางองคกร ควรระบุหรืออางถึงเปาหมายการดําเนินการของ
ตัวบงชี้หลักและเลือกรวมถึงคูเทียบ (หากม)ี ตามบริบทของสถาบัน ทั้งนี้การเขียนโครงรางองคกรภายใตระบบ 
CUPT QA อาจใชแนวทางของการเขียนโครงรางองคกรของ EdPEx มาใชเปนแนวทางในเบื้องตนดังแสดงใน
รายละเอียดตอไปนี้ 

 
โครงรางองคกร1 คือ ภาพรวมของคณะ/สถาบันเปนสิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลตอวิธีการดําเนินงานและเปน

ความทาทายสําคัญท่ีคณะ/สถาบันเผชิญอยู 
 

P.1 ลักษณะองคกร : คุณลักษณะที่สําคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร 
ใหอธิบายลักษณะสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานของคณะ/สถาบันและความสัมพันธหลักกับผูเรียน

ลูกคากลุมอื่น ผูสงมอบ คูความรวมมือ และผูมีสวนไดสวนเสียโดยตอบคําถามตอไปนี้ 
 

ก. สภาพแวดลอมขององคกร 
(1) หลักสูตรและบริการ 
คณะ/สถาบันมีหลักสูตรและบริการที่สําคัญอะไรบาง ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของแตละหลักสูตร

และบริการตอความสําเร็จของคณะ/สถาบันคืออะไร คณะ/สถาบันใชวิธีการอยางไรในการจัดหลักสูตรและ
บริการ 

(2) วิสัยทัศนและพันธกิจ จุดประสงค 
วิสัยทัศนคานิยมและพันธกิจของคณะ/สถาบันที่ไดประกาศไวคืออะไร สมรรถนะหลักของคณะ/

สถาบันคืออะไร และมีความเกี่ยวของอยางไรกับพันธกิจของคณะ/สถาบัน 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเปนอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ เกี่ยวกับองคประกอบของ

บุคลากรหรือความตองการบุคลากรหรือไม 
                                                           
1 เนื้อหาของหัวขอ "โครงรางองคกร" นําและปรับปรุงมาจาก "เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศฉบับป 
2558-2561 แนวทางที่เปนระบบสูการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร The 2013- 2014 และ 2015-2016 
Education Criteria for Performance Excellence" สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา [6] 
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 คณะ/สถาบันแบงบุคลากรหรือคณาจารย/พนักงานเปนกลุม และประเภทอะไรบาง 

 ขอกําหนดดานคุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย/พนักงานในแตละกลุม แตละประเภท มี
อะไรบาง 

 มีองคประกอบสําคัญอะไรที่ทําใหบุคลากรเขามามีสวนรวมอยางจริงจังเพื่อใหคณะ/สถาบันบรรลุ
พันธกิจและวิสัยทัศน บุคลากรและภาระงานในคณะ/สถาบันมีความหลากหลายอยางไร กลุมที่จัดตั้งใหทํา
หนาที่ตอรองกับคณะ/สถาบันคืออะไร ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัยที่สําคัญของคณะ/
สถาบันคืออะไร 

(4) สินทรัพย 
คณะ/สถาบันมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณสําคัญอะไรบาง ที่มีอิทธิพลตอวิธีการดําเนินงาน 

เพื่อบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศนของคณะ/สถาบัน 
(5) กฏระเบียบขอบังคับ 
คณะ/สถาบันดําเนินการภายใตสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบ ขอบังคับ อะไรบาง รวมถึงกฎระเบียบ

ขอบังคับดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ การรับรอง
คุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอม ดานการเงิน ดาน
หลักสูตรและบริการ มีอะไรบาง 

 
ข. ความสัมพันธระดับองคกร 

(1) โครงสรางองคกร 
โครงสรางและการกํากับดูแลของคณะ/สถาบันมีลักษณะอยางไร และความสัมพันธเชิงการรายงาน

ระหวางสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบัน คณะกรรมการกํากับดูแลองคกร ผูนําระดับสูง และองคกรแมมีลักษณะ
เชนใด 

(2) ผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย2 
สวนตลาด กลุมผูเรียน และลูกคากลุมอื่น และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญของคณะ/สถาบัน มี

อะไรบาง กลุมดังกลาวมีความตองการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรบาง ตอหลักสูตรและบริการ การบริการ
สนับสนุนตอผูเรียนและลูกคากลุมอื่น และการปฏิบัติการ ความตองการและความคาดหวังของสวนตลาดกลุม
ผูเรียนและลูกคากลุมอื่นและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางไร 

(3) ผูสงมอบและคูความรวมมือ 
ผูสงมอบ คูความรวมมือ ที่เปนทางการและไมเปนทางการที่สําคัญมีประเภทอะไรบาง กลุมตาง ๆ 

เหลานี้มีบทบาทอยางไรตอ 

 ระบบงานโดยเฉพาะการสรางหลักสูตรและการดําเนินการของหลักสูตรและบริการและการบริการ
สนับสนุนตอผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

 การสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของสถาบัน 

                                                           
2 ผูมีสวนไดสวนเสีย ในระดับคณะ/สถาบันตามเกณฑ EdPEx [6] อาจแตกตางจาก ผูมีสวนไดสวนเสีย ตามเกณฑ AUN-QA 
ระดับหลักสูตร [12] 
 



 
53 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีการศึกษา 2560 

คณะ/สถาบันมีกลไกที่สําคัญอะไรในการสื่อสารกับผูสงมอบ คูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ กลุมตาง ๆ เหลานี้มีสวนชวยและรวมทําใหเกิดนวัตกรรมของคณะ/สถาบันอยางไร สถาบันมี
ขอกําหนดที่สําคัญสําหรับหวงโซอุปทานอะไรบาง 
หมายเหตุ 

P การตอบคําถามในโครงรางองคกรมีความสําคัญมากขอมูลเหลานี้กําหนดบริบทที่ชวยใหเขาใจ
สถาบันและการปฏิบัติการของสถาบันในการตอบทุกคําถามของสถาบันตามเกณฑควรใหสัมพันธกับบริบทของ
สถาบันตามที่ไดอธิบายไวในโครงรางองคกรซึ่งจะทําใหสถาบันตอบสนองตอคําถามอื่น ๆ ทั้งหมดตามลักษณะ
ที่โดดเดนเฉพาะของสถาบัน 

P.1ก(1) “หลักสูตรและบริการ” หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่ สถาบันนําเขาสูตลาดเพื่อดึงใหผูเรียน
เขามาเรียนรูหรือมีสวนในการศึกษาคนควาและพัฒนาศาสตรหรือองคความรูกระบวนการจัดหลักสูตรและ
บริการตอผูเรียนของสถาบันอาจเปนการจัดใหโดยตรงหรือโดยผานคูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ 

P.1ก(2) “สมรรถนะหลัก” หมายถึง เรื่องที่สถาบันมีความชํานาญที่สุดสมรรถนะหลักเปนขีด
ความสามารถเชิงกลยุทธที่สําคัญซึ่งเปนแกนหลักในการทําใหบรรลุพันธกิจและสรางความไดเปรียบในตลาด
หรือสภาพแวดลอมดานการบริการสมรรถนะหลักมักเปนสิ่งที่คูแขงขันหรือผูสงมอบและคูความรวมมือจะ
ลอกเลียนแบบไดยากและในหลาย ๆ กรณีทําใหสถาบันคงความไดเปรียบในการแขงขัน 

P.1ก(3) กลุมและประเภทของบุคลากรหรือคณาจารย/พนักงาน (รวมถึงหนวยงานที่ทําหนาที่ตอรอง)
อาจจัดแบงตามประเภทของการจางหรือสายการบังคับบัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาวาจางสถานที่ปฏิบัติงาน
รวมถึงการทํางานจากระยะไกลการออกภาคสนามสภาพแวดลอมในการทํางานการนํามาใชซึ่งนโยบาย
บางอยางเพื่อสงเสริมความเปนครอบครัวหรือปจจัยอื่น ๆ 

P.1ก(3) สถาบันที่อาศัยอาสาสมัครในการทําใหงานของสถาบันบรรลุผลควรรวมอาสาสมัครเหลานี้
เขาเปนสวนหนึ่งของบุคลากรของสถาบันดวย 

P.1ก(5) มาตรฐานดานวงการศึกษาอาจครอบคลุมหลักปฏิบัติและนโยบายที่ใชกับภาคธุรกิจทั้งนี้
ขึ้นกับพื้นที่ที่สถาบันปฏิบัติงานสภาพแวดลอมดานกฏระเบียบขอบังคับซึ่งอาจครอบคลุมถึงการปลอยกาซ
เรือนกระจกการควบคุมและการแลกเปลี่ยนคารบอนเครดิต รวมถึงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

P.1ข(2) ลูกคารวมถึงผูใชหรือผูที่มีแนวโนมจะมาใชหลักสูตรและบริการซึ่งเปนผูใชโดยตรง (ผูเรียน
และอาจรวมถึงผูปกครอง) รวมถึงกลุมบุคคลอื่น ๆ ที่นําหลักสูตรและบริการไปใชหรือเปนผูออกคาใชจายให 

P.1ข(2) กลุมของผูเรียนและลูกคากลุมอื่นอาจจัดแบงตามปจจัยรวมของความคาดหวัง พฤติกรรม
ความชอบหรือลักษณะของกลุมภายในแตละกลุมอาจมีการจําแนกเปนลูกคากลุมยอยลงไปอีกตามความ
แตกตางและความเหมือนภายในกลุมเดียวกัน การกําหนดสวนตลาดของสถาบันอาจแบงยอยตามหลักสูตร
บริการหรือคุณลักษณะชองทางการเผยแพรเขตพ้ืนทีห่รือปจจัยอื่น ๆ 

P.1ข(2) ความตองการของกลุมผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และสวนตลาดของสถาบัน อาจรวมถึงเรื่องที่
พัก/การอํานวยความสะดวกที่จัดใหเฉพาะกลุมหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะใหเหมาะกับความตองการความ
ปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยขนาดชั้นเรียนที่เล็กลง การบริการดวยภาษาที่หลากหลาย ขอกําหนด
สําหรับปริญญาที่เหมาะสมกับผูรับบริการ การใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเรียน หลักสูตรเสริมพิเศษสําหรับ
ผูเรียนที่กลับมาเรียนภายหลังการลาออกกลางคัน การลดคาใชจายดานการบริหารจัดการ การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกสและการศึกษาทางไกล ความตองการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมและการใหบริการชุมชน 
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P.1ข(2) และ P.1ข(3) ความตองการและความคาดหวังของผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวน
เสียและกระบวนการปฏิบัติงานจะชวยผลักดันสถาบันใหมีความไวตอการรับรูประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
ชะงักงันของหลักสูตรและบริการ กระบวนการสนับสนุนและหวงโซอุปทานจากสาเหตุตาง ๆ ที่รวมถึงภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอ่ืน ๆ 

P.1b(3) ผูสงมอบและคูความรวมมืออยางเปนทางการรวมถึงโรงเรียนหลักที่เตรียมความพรอมของ
นักเรียนที่จะเขามาเรียนตอในสถาบัน กลไกการสื่อสารควรเปนการสื่อสารสองทางในภาษาที่เขาใจไดและอาจ
กระทําในลักษณะการติดตอโดยบุคคล e-mail, สื่อสังคมออนไลน World Wide Web หรือโดยทางโทรศัพท
ในหลายสถาบันกลไกเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความตองการของตลาดผูเรียน ลูกคา
กลุมอ่ืน หรือผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบัน 

 
P.2 สภาวการณขององคกร: สภาวการณเชิงกลยุทธของคณะ/สถาบันเปนอยางไร 

ใหอธิบายสภาพแวดลอมดานการแขงขันความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สาคัญและ
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ/สถาบัน 

โดยตอบคําถามตอไปนี้: 
 

ก. สภาพดานการแขงขัน 
(1) ลําดับในการแขงขัน 
คณะ/สถาบันอยูที่ลําดับใดในการแขงขัน ใหอธิบายขนาดและการเติบโตของคณะ/สถาบัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับคณะ/สถาบันในภาคการศึกษา หรือตลาดการศึกษา คณะ/สถาบันมีจํานวนและประเภทของ
คูแขงเปนอยางไร 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน 
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งมีผลกระทบตอสถานการณแขงขันของคณะ/สถาบัน รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่สรางโอกาส สําหรับการสรางนวัตกรรม และความรวมมือคืออะไร 
(3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันที่สําคัญที่จะสามารถหาไดจากภายในชุมชนวิชาการมี

อะไรบาง แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญที่มีอยูจากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบาง มีขอจํากัด
อะไรบางในการรวบรวมและใชขอมูลตาง ๆ เหลานี้ (ถาม)ี 

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ 

ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญดานหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ ความ
รับผิดชอบตอสังคมและบุคลากรมีอะไรบาง 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

สวนประกอบที่สําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
ประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สําคัญระดับสถาบัน 
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หมายเหตุ 
P.2(ก) คณะ/สถาบันการศึกษามักจะอยูในสภาพแวดลอมที่มีการแขงขันที่สูงนอกเหนือจากการ

แขงขันโดยตรงเพื่อใหไดผูเรียน สถาบันเหลานี้มักจะตองแขงขันเพ่ือใหเกิดความมั่นคงดานการเงิน การไดมาซึ่ง
อาสาสมัครและบุคลากร การแขงขันนี้อาจเปนภายในกลุมสถาบันการศึกษาดวยกัน เชน เพื่อใหไดรับเงิน
งบประมาณ สนับสนุนหรือโอกาสที่จะใหการบริการเสริมดานอื่น ๆ ในกรณีสถาบันการศึกษาภาครัฐ อาจเปน
การแขงขันกับองคกรภาครัฐ หรือหนวยงานอื่น ๆ เชน การแขงขันภายใตงบประมาณที่จํากัด 

P.2(ข) ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธอาจสัมพันธกับเทคโนโลยีหลักสูตรและบริการ
การเงิน การปฏิบัติงานของคณะ/สถาบัน โครงสรางและวัฒนธรรมของคณะ/สถาบัน ขีดความสามารถของ
องคกรแม ผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และตลาดของสถาบัน ภาคสวนตาง ๆ ในแวดวงการศึกษา ภาพลักษณหรือ
การรับรูของสังคมตอคณะ/สถาบัน ชื่อเสียงโลกาภิวัตนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หวงโซคุณคา (Value 
Chain) ของคณะ/สถาบัน และความไดเปรียบเชิงการแขงขันอาจรวมถึงการสรางความแตกตาง เชนคาเลา
เรียนและคาบริการการออกแบบ การเรียนการสอน และการใหบริการ ชื่อเสียง อัตราการสรางนวัตกรรม ทํา
เลที่ตั้งและการเขาถึงไดโดยสะดวก 

P.2(ค) ในระบบการใหคะแนนตามเกณฑของ EdPEx (หนา 51) ไดใชการเรียนรูและการบูรณาการซึ่ง
เปนมิติหนึ่งในการประเมิน ระดับพัฒนาการของแนวทาง และการถายทอด เพื่อนําไปปฏิบัติเปนเครื่องพิสูจน
ถึงการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ/สถาบัน เจตจํานงของคําถามนี้เพื่อกําหนดบริบทโดยรวมของ
แนวทางที่คณะ/สถาบันใชเพื่อการปรับปรุงผลการดําเนินการ แนวทางดังกลาวควรเกี่ยวเนื่องกับความตองการ
ของคณะ/สถาบัน แนวทางตาง ๆ ที่สอดรับกับระบบโดยรวมภายใตเกณฑ EdPEx นี้อาจรวมถึงการใชวงจร
การปรับปรุงตามวิธีของ P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา) ศึกษาเกณฑ
การประกันคุณภาพดวยตนเอง Completing Accreditation Self-studies การนําระบบการตรวจสอบที่มี
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติมาใชเพื่อปรับปรุงการสอน การประเมินโดยผูประเมินอิสระในระดับ
หลักสูตร ภาควิชาหรือสถาบัน วิธีการตาง ๆ อาจรวมถึงการใชระบบ Lean Enterprise System, Six Sigma, 
มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ เชน ISO 9000 หรือ 14000 การใชศาสตรการตัดสินใจ หรือเครื่องมือการปรับปรุงอื่น ๆ 
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องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้หลักระดับคณะและสถาบัน 
 

ตัวบงชี้หลักของระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มี 13 ตัวบงชี้ ดังตอไปนี้โดยไดแสดง
ความเชื่อมโยงระหวางตัวบงชี้หลักและเกณฑขอยอย (Checklist) ของเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตรมาไว
ดวยกันแลว ความเชื่อมโยงดังกลาวแสดงถึงการใชขอมูลรวมกัน หรือผลการประเมินของระดับหลักสูตรมีความ
เกี่ยวของหรือถูกนําไปใชกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและสถาบัน เปนตน 
 

องคประกอบ CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน องคประกอบ/เกณฑระดับหลักสูตรที่เกี่ยวของ 
โครงรางองคกร (Organization Profile) Program Profile 
ตัวบงชี้หลัก (Core Indicators) ระดับคณะและสถาบัน AUN-QA Criteria No.* 
C.1  การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2 
C.2  การไดงานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชนในการ
ประกอบวิชาชีพ 

11.3 

C.3  คุณภาพบัณฑิต 10.6, 11.5 
C.4  ผลงานของผูเรียน 11.4 
C.5  คุณสมบัติของอาจารย 6.2, 6.4 
C.6  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 6.7, 11.4 
C.7  การกํากับมาตรฐานหลักสูตร องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
C.8  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย 

 C.8.1  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 

 C.8.2  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
สถาบัน/ผูบริหารคณะ 

 

C.9  ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ/สถาบัน  
C.10  บุคลากรไดรับการพัฒนา 6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4, 7.5 
C.11  ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 8.4, 8.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 
C.12  การบริการวิชาการแกสังคมของคณะและสถาบัน  
C.13  การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  
 
* อาจมี AUN-QA Checklist ขออื่นท่ีไมปรากฏในตาราง แตมีความเกี่ยวของกับตัวบงชี้ระดับคณะและสถาบัน 
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C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)  
 
คําอธิบาย 

การดําเนินงานในการรับนิสิตนักศึกษา การคงอยูและระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบการรับ
นักศึกษาและระบบดูแลนักศึกษาระหวางเรียน เปนการแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติ
ของความตองการในการเขาศึกษาของผูเรียน การดูแลนิสิตนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษา
เปนบัณฑิตตามเปาหมายของการจัดการศึกษาได 

ทั้งนี้เปาหมายของการจัดการศึกษานั้นเปนไปตามที่ระบุในโครงรางองคกร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
กําหนดของระดับปริญญาตรีเทากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สําหรับระยะเวลาที่กําหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใชระยะเวลาสําเร็จการศึกษาเทากับ 5 ป และระดับปริญญาเอก
ใชระยะเวลาสําเร็จการศึกษาเทากับ 6 ป 
 
ระดับหลักสูตร 

ดําเนินการเก็บขอมูลการรับเขา การคงอยู และการสําเร็จการศึกษา โดยอาจใชตารางตัวอยางเปน
แนวทางในการเก็บขอมูล และสามารถนําขอมูลไปใชใน AUN.8 Student Quality and Suport ในขอยอย 
AUN 8.1, AUN 8.2 และ AUN 8.3 และ AUN.11 Output ขอยอย AUN 11.1 และ AUN 11.2 ได 
 
ระดับปริญญาตรี 
ตัวอยางตารางเก็บขอมูลการรับเขาของนักศึกษาในหลักสูตร (ใชไดกับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 
ภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษา 
จํานวนผูสมัคร 
(No. Applied) 

จํานวนท่ีประกาศรับ 
(No. Offered) 

จํานวนผูมสีิทธิเขาศึกษา 
(No. Admitted) 

จํานวนท่ีลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

1/2554 298 105 100 96 
1/2555 321 120 122 100 
1/2556 315 105 105 98 
1/2557 327 105 103 102 

*ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ปการศึกษา  
 
ตัวอยางตารางเก็บขอมูลจํานวนนักศึกษาในแตละชั้นป (ใชไดกับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ปการศึกษา 
นักศึกษา 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 4 รวม 

2554 96 87 78 80 10 351 

2555 100 90 85 77 8 360 

2556 98 90 90 83 11 372 

2557 102 95 87 89 9 382 

*ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ปการศึกษา 
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ตัวอยางตารางเก็บขอมูลการคงอยูและการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

รหัสแรกเขา 
จํานวนท่ี

ลงทะเบียน 

จํานวนนิสิตนักศึกษาที่จบ
ภายในระยะเวลา 

จํานวนนิสิตนักศึกษาทีไ่มศึกษาตอในปการศึกษาท่ี* 

 4 ป 4 ป  4 ป 1 2 3 4 เปนตนไป 
2554 96 1 82 3 6 0 1 1 
2555 100 0   10 3   
2556 98    3    
2557 102        

*จํานวนนักศึกษาที่ไมศึกษาตอหมายถึง นักศึกษาที่พนสภาพ ลาออก หรือตกออก ณ ปนั้น  
 
ระดับปริญญาโท 
ตัวอยางตารางเก็บขอมลูการรับเขาของนักศึกษาในหลักสูตร (ใชไดกบัหลักสตูรในทุกระดับการศึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษา 

จํานวนผูสมัคร(No. 
Applied) 

จํานวนท่ีประกาศรับ
(No. Offered) 

จํานวนผูมสีิทธิเขาศึกษา 
(No .Admitted) 

จํานวนท่ีลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

1/2554     
1/2555     
2/2555     
1/2556     
1/2557     
2/2557     
1/2558     

*ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ปการศึกษา และขอมูลสอดคลองกับขอมูลในตารางการคงอยูของหลักสูตร 
 
ตัวอยางตารางเก็บขอมูลจํานวนนักศึกษาในแตละชั้นปของนักเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ปการศึกษา 
นักศึกษา 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 รวม 
2554       
2555       
2556       
2557       

*ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ปการศึกษา 
 
ตัวอยางตารางเก็บขอมูลการคงอยูและการจบการศึกษาของนักเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท 

รหัสแรก
เขา 

จํานวนท่ี
ลงทะเบียน 

จํานวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ป) 
จํานวนนักศึกษาที่ไมศึกษาตอในป

การศึกษาที ่
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 3 เปนตนไป 

1/2554              

1/2555              
2/2555              
1/2556              
1/2557              
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รหัสแรก
เขา 

จํานวนท่ี
ลงทะเบียน 

จํานวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ป) 
จํานวนนักศึกษาที่ไมศึกษาตอในป

การศึกษาที ่
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 3 เปนตนไป 

2/2557              
1/2558              

หมายเหตุ แยกตารางขอมูลระหวางนักศึกษาในแผน ก และ ข (2) หรือนักศึกษาที่รับเขาดวยเงื่อนไขการรับ
และการจบการศึกษาที่แตกตางกัน 
 
ระดับปริญญาเอก 
ตัวอยางตารางเก็บขอมูลการรับเขาของนักศึกษาในหลักสูตร (ใชไดกับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 
ภาคการศึกษา/ป

การศึกษา 
จํานวนผูสมัคร  
(No. Applied) 

จํานวนท่ีประกาศรับ
(No. Offered) 

จํานวนผูมสีิทธิเขาศึกษา 
(No. Admitted) 

จํานวนท่ีลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

1/2552     

2/2552     

1/2553     

1/2554     

1/2555     

1/2556     

1/2557     

2/2557     

*ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ปการศึกษา และขอมูลสอดคลองกับขอมูลในตารางการคงอยูของหลักสูตร 
 

ตัวอยางตารางเก็บขอมูลจํานวนนักศึกษาแตละชั้นปของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ปการศึกษา 
นักศึกษา 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 รวม 
2554        
2555        
2556        
2557        

 

 

ตัวอยางตารางขอมูลการคงอยูและการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

รหัสแรกเขา 
จํานวน
รับใน
รุนนั้น 

จํานวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ป) 
จํานวนนักศึกษาที่ไมศึกษาตอในป

การศึกษาที ่
2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 1 2 3 3 เปนตนไป 

1/2552              
2/2552              
1/2553              
1/2554              
1/2555              
1/2556              
1/2557              
2/2557              
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หมายเหตุ ใหแยกตารางขอมูลระหวางนักศึกษาที่เขาศึกษาในแบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2 หรือนักศึกษาที่
รับเขาดวยเงื่อนไขการรับและการจบการศึกษาที่แตกตางกัน 
 
เกณฑการประเมิน 

ใหใชตารางเกณฑการประเมินตอไปนี้ประเมินคะแนนของหลักสูตร เชน เมื่อยังไมไดทําการเก็บขอมูล
ผลการดําเนินงานในการผลิตบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา หรือไมมีการรายงานผลที่เกีย่วของ จะไดคะแนน 1 โดย
เมื่อดําเนินการเก็บขอมูลในตารางขางตน หรือเริ่มมีระบบเก็บขอมูลแลวจะไดคะแนน 2 และเมื่อเก็บขอมูลมาก
พอสามารถนําไปวิเคราะหเทียบกับเปาหมายของหลักสูตรและเปนไปตามที่คาด (แสดงถึงความเขาใจใน
สถานะการดําเนินการ และเหตุปจจัยของผลที่เกิดขึ้น โดยความคาดหมายไมจําเปนตองเปนผลที่ดีเสมอไป) จะ
ไดคะแนน 3 โดยเมื่อแนวโนมผลการดําเนินการบงชี้ถึงการดําเนินการที่ดีหรือมีแนวโนมผลทแสดงให  ี่  เห็นวา
ระบบการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น จะไดคะแนน 4 หรือในที่นี้หมายถึงระบบการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับ
เกณฑนั้น ๆ ไดรับการบริหารจัดการอยางที่ควรจะเปน (as expected) โดยเมื่อมีการดําเนินการเหนือกวาที่
เกณฑกําหนด เชน มีการวิเคราะหถึงปจจัยที่ทําใหนักศึกษาเลือกเขาเรียน หรือ พนสภาพ หรือไดนําผลการ
วิเคราะหไปใชในการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาหรือ กระบวนการดูแลนักศึกษาอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น จะ
ไดคะแนน 5 เปนตน 
 

ระดับหลักสูตร 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 

ไมมีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑที่
กําหนด 

มีผล
ดําเนินงาน
เบื้องตน 
(เปนขอมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แตยัง
ไมสมบูรณ
ไมสามารถ/
ไมมีการ
วิเคราะห) 

มีการเก็บ
ขอมูลอยาง
เปนระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห
การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เปาหมาย 

3+มี
แนวโนมผล
การ
ดําเนินงาน
ของระบบดี
ทําใหเกิดผล
เปนไป/ใน
ทิศทางตาม
เปาหมายที่
กําหนด 

4มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวาที่
เกณฑ
กําหนด
สงผลใหเกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5มีผลการ
ดําเนินงานที่
เทาหรือสูงกวา
คูเทียบใน
ระดับชั้นนํา
ของประเทศ มี
การดําเนินงาน
ที่ดีตอเนื่อง
สงผลใหการ
ดําเนินงาน
เทียบเทาหรือ
สูงกวาคูเทียบ 
(คูเทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of Word-
class or 
Leading 
Practices) 

* การกําหนดเปาหมายหรือคูเทียบ ตองถูกกําหนดอยูใน Program Profile ของหลักสูตร 
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ระดับคณะ 

  คะแนนที่ไดในระดับคณะ  = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
  จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด 

  
ระดับสถาบัน 

  คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน  =     ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
     จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับอัตราการรับเขาของนิสิตนักศึกษา (Admission Rate) 
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success 

Rate) 
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับอัตราการคงอยูของนิสิตนักศึกษา (Pass Rate) 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนใหการคงอยู และอัตราการสําเร็จ   

การศึกษามีแนวโนมในทิศทางท่ีดี 
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C.2 การไดงานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 
 
คําอธิบาย 
 บัณฑิตที่สําเร็จศึกษาในสาขานั้น ๆ ที่ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใชประโยชนจาก
การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายไดประจําและไมมีรายไดภายในระยะเวลาที่กําหนดตามเปาหมาย
ของผูจัดการศึกษา ความตองการของผูใชบัณฑิต หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ โดยผูจัดการศึกษาควรกําหนด
นิยามความสําเร็จ การมีงานทํา การใชประโยชนหรือระยะเวลาการไดงานทําหรือการใชประโยขนใน Program 
Profile หรือ โครงรางองคกร 
 
หมายเหตุ สําหรับมหาวิทยาลัยไมจํากัดรับ มหาวิทยาลัยสงฆหรือมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ประกอบอาชีพอิสระอยูแลวเปนสวนใหญ หรือหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ควรกําหนดวิธีการประเมินการ
ใชประโยชนที่สะทอนความสําเร็จของบัณฑิตและหลักสูตร ตามบริบทและจุดมุงหมายของสถาบันในโครงราง
องคกร หรือ Program Profile  
 
เกณฑการประเมิน 
 ใหใชตารางเกณฑการประเมินตอไปนี้ประเมินการไดงานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชนในการ
ประกอบวิชาชีพ ในระดับหลักสูตร โดยสามารถนําไปใชประกอบ AUN.11 Output ในเกณฑยอย AUN 11.3 
 
 ระดับหลักสูตร 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไมมีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑที่
กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องตน(เปน
ขอมูลดิบ เริ่ม
มีระบบ แตยัง
ไมสมบูรณไม
สามารถ/ไมมี
การวิเคราะห) 

มีการเก็บ
ขอมูล
อยางเปน
ระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห
การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เปาหมาย 

3มี
แนวโนม
ผลการ
ดําเนินงาน
ของระบบ
ดีทําให
เกิดผล
เปนไป/ใน
ทิศทาง
ตาม
เปาหมาย
ที่กําหนด 

4มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวาที่
เกณฑ
กําหนด
สงผลใหเกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5มีผลการ
ดําเนินงานที่เทา
หรือสูงกวาคู
เทียบใน
ระดับชั้นนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดี
ตอเนื่องสงผลให
การดําเนินงาน
เทียบเทาหรือสูง
กวาคูเทียบ  
(คูเทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
Word-class 
or Leading 
Practices) 

* การกําหนดเปาหมายหรือคูเทียบ ตองถูกกําหนดอยูใน Program Profile ของหลักสูตร 
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 ระดับคณะ 
  คะแนนที่ไดในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
หรือ  
 คณะทําการประเมินระยะเวลาการไดงานทําหรือการใชประโยชนของบัณฑิตของคณะ และประเมิน
คะแนนจากเกณฑ 1-7 ในตารางเกณฑระดับหลักสูตร 
 
 ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
    จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
หรือ 
 คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน  =  คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดในระดับคณะในสถาบันที่มีการจัดการศึกษา 
หรือ 
 สถาบันทําการประเมินระยะเวลาการไดงานหรือการใชประโยชนของบัณฑิต และประเมินคะแนนจาก
เกณฑ 1-7 ในตารางเกณฑระดับหลักสูตร 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับการไดงานทําหรือการใชประโยชน 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรอการดําเนินการใดที่สนับสนุนใหการไดงานทําหรือการใชประโยชนมี

แนวโนมในทิศทางที่ดี 
- สัดสวนการไดงานทํา หรือ อัตราการใชประโยชนหลังสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เปนอยางไร คณะ/สถาบันมีมาตรการใดหากสัดสวนไมเปนไปตามที่คาดหวัง 
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C.3 คุณภาพบัณฑิต 
 
คําอธิบาย  
 คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงคของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/
สถาบัน ที่สามารถใหสะทอนอยูในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตก
ยอยออกเปนผลการเรียนรูคาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรใน
ที่สุด โดยทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะตองสอดคลองสงเสริมกัน 
(Alignment) สอดคลองกับอัตลักษณของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ที่
สะทอนความตองการของผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาที่สะทอนอัตลักษณคุณสมบัติ
บัณฑิตที่เปนที่ตองการตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และมีระบบกลไกในการประเมินผล
คุณลักษณะของบัณฑิตตาม ELOs ที่กําหนดขึ้นเพื่อใชผลสะทอนคุณภาพบัณฑิตในการพัฒนาการจัดการ
การศึกษาที่ตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
สามารถใชวิธีการตาง ๆ ในการไดมาซึ่งขอมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถนําขอมูลไปใชประกอบ AUN.10 
Quality Enhancement เกณฑยอย 10.6 และ AUN.11 Output เกณฑยอย AUN 11.5 ทั้งนี้ควรมีการ
กําหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงคใน Program Profile หรือ โครงรางองคกรของคณะ/สถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน 
 ใหใชตารางเกณฑการประเมินตอไปนี้ประเมินคะแนนคุณภาพบัณฑิต ในระดับหลักสูตร 
 
 ระดับหลักสูตร 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไมมีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ
ที่กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องตน 
(เปนขอมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต
ยังไม
สมบูรณไม
สามารถ/
ไมมีการ
วิเคราะห) 

มีการเก็บ
ขอมูลอยาง
เปนระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห
การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เปาหมาย 

3มี
แนวโนมผล
การ
ดําเนินงาน
ของระบบดี
ทําใหเกิดผล
เปนไป/ใน
ทิศทางตาม
เปาหมายที่
กําหนด 

4มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวาที่
เกณฑกําหนด
สงผลใหเกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5มีผลการ
ดําเนินงานที่เทา
หรือสูงกวาคู
เทียบใน
ระดับชั้นนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดี
ตอเนื่องสงผลให
การดําเนินงาน
เทียบเทาหรือสูง
กวาคูเทียบ (คู
เทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
Word-class 
or Leading 
Practices) 

* การกําหนดเปาหมายหรือคูเทียบ ตองถูกกําหนดอยูใน Program Profile ของหลักสูตร 
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ระดับคณะ 
  คะแนนที่ไดในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบัน 
 
  คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
    จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- อัตลักษณของบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะ/สถาบันคืออะไร มีที่มาอยางไร 
- POs และ ELOs สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียหรือไมอยางไร 
- คณะ/สถาบันมีระบบใดในการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงคหรือคุณภาพบัณฑิตจากผูมีสวนได

สวนเสีย 
- ผูใชบัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือ ELOs 

อยางไร 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผูใชบัณฑิต 
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C.4 ผลงานของผูเรียน 
 
คําอธิบาย 

 การศึกษาจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ เพื่อหาคําตอบหรือความรูใหมที่มีความนาเชื่อถือ
หรือเปนประโยชนการประมวลความรูเพื่อจัดทําผลงาน เปนการแสดงถึงการเรียนรูและความสามารถในการใช
ความรูความสามารถของผูเรียนอยางเปนระบบ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได 

ผลงานของผูเรียน หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสรางสรรคสิ่งประดิษฐผลงานที่ตอบโจทย
อุตสาหกรรม ที่สอดคลองกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา 

ตารางตอไปนี้เปนตัวอยางตารางเก็บขอมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงคใหหลักสูตรรวบรวมขอมูล
ผลงานของผูเรียนหรือผูสําเร็จการศึกษา รวมถึงผลงานที่ทํารวมกับอาจารยประจําและนักวิจัย 

 
ตัวอยางตารางขอมูลผลงานของผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา* 
นักศึกษา/ผูสําเร็จ

การศึกษา 
หลักสูตรระดับตรี/

โท/เอก(ระบ)ุ 
อาจารย/ผูทํา
ผลงานรวม 

ชื่อผลงาน/แหลง
เผยแพร 

วัน/เดือน/ป  
ที่เผยแพร 

     
     
     
ตารางขอมูลนี้สามารถใชกับ C.4 ผลงานของผูเรียน และ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
โดยสามารถนําไปใชประกอบ AUN.11 Output เกณฑยอย AUN 11.4 
 

เกณฑประเมิน 
 ระดับหลักสูตร 
 สําหรับ C.4 ผลงานของผูเรียน ใหประเมินคะแนนจากเกณฑตอไปนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไมมีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑที่
กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องตน
(เปนขอมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แตยัง
ไมสมบูรณ
ไมสามารถ/
ไมมีการ
วิเคราะห) 

มีการเก็บ
ขอมูล
อยางเปน
ระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห
การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เปาหมาย 

3มี
แนวโนมผล
การ
ดําเนินงาน
ของระบบดี
ทําใหเกิดผล
เปนไป/ใน
ทิศทางตาม
เปาหมายที่
กําหนด 

4มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวาที่
เกณฑ
กําหนด
สงผลใหเกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5มีผลการ
ดําเนินงานที่เทา
หรือสูงกวาคูเทียบ
ในระดับชั้นนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดี
ตอเนื่องสงผลใหการ
ดําเนินงานเทียบเทา
หรือสูงกวาคูเทียบ 
(คูเทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of Word-
class or 
Leading 
Practices) 

* การกําหนดเปาหมายหรือคูเทียบ ตองถูกกําหนดอยูใน Program Profile ของหลักสูตร 
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ระดับคณะ 
  คะแนนที่ไดในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
    จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีเปาหมายเกี่ยวกับผลงานของผูเรียนในแตละกลุมอยางไร 
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอยางไรตอผลงานระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา/กลุมหลักสูตร

วิชาชีพ/กลุมหลักสูตรวิชาการ ฯลฯ 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนการทําผลงานของนักศึกษาในแตละกลุม

แตละระดับ รวมถึงผลงานที่ตอบโจทยอุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย 
 
คําอธิบาย 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการ
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นคณะ/สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติ
และความสามารถ ดังนี้ 

- ความสามารถในดานการออกแบบการสอน และถายทอดเนื้อหา 
- ความสามารถในการประยุกตและเลือกใชวิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการ

สอนเพื่อใหบรรลุ ELOs ที่กําหนด 
- ความสามารถในการพัฒนาและใชสื่อการสอนที่หลากหลาย 
- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
 โดยมีจํานวนอาจารยและนักวิจัยเพียงพอและเหมาะสมกับความตองการและบริบทของหลักสูตร
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา เปนไปตาม Program Outcomes หรือสนับสนุนพันธกิจอื่น ๆ 
ของคณะ/สถาบัน ที่ไดกําหนดไวโดยหลักสูตรตองมีการประเมินความสามารถที่พึงประสงคของอาจารยตามที่
ระบุไว 
 
ตัวอยางตารางเก็บขอมูลคณาจารยในระดับหลักสูตร 

ประเภท ชาย หญิง 
รวม จํานวนอาจารย

ที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

จํานวนอาจารยที่
คุณสมบัติเทยีบเทา

ปริญญาเอก 
จํานวน(ราย) FTE 

ศาสตราจารย       
รองศาสตราจารย       
ผูชวยศาสตราจารย       
อาจารย       
อาจารย Part-Time       
อาจารยพิเศษ(Visiting 
professors/lecturers) 

      

รวม       

หมายเหตุ  
1. นับรวมคณาจารยที่สอนหรือมีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตรทั้งหมด โดยหา FTE หรือ Full-Time 
Equivalent จาก 1 FTE = 40 ชั่วโมงงานตอสัปดาห หากสถาบันใชวิธีการคํานวณ FTE อื่น ๆ ใหกําหนด
วิธีการคํานวณใหชัดเจนเพื่อการปฏิบัติที่สอดคลองกันในสถาบัน 
2. ขอมูลคณาจารยในตารางขางตนเปนบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) ที่มีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนการสอน (Academic Work)  
3. คณะ/สถาบัน ตองมีการกําหนดคุณสมบัติอาจารยที่เทียบเทาปริญญาเอก ที่ผานการเห็นชอบของสถาบัน 
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ตัวอยางตารางเก็บขอมูลแสดงอัตราการคงอยูของคณาจารยประจํา (ระดับหลักสูตร) 

ปการศึกษา 
จํานวนอาจารย
ทั้งหมดตนป
การศึกษา 

จํานวนอาจารย
ลาออก/เกษียณใน
ระหวางปการศึกษา 

จํานวนอาจารย
เขาใหมระหวางป

การศึกษา 

จํานวนอาจารย
ทั้งหมดปลายป

การศึกษา 

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล) 

2555      
2556      
2557      

 
ตารางสรุปขอมูลสัดสวนนักศึกษาตออาจารยของหลักสูตร 
ปการศึกษา FTE รวมของนักศึกษา FTE รวมของอาจารยและ

นักวิจัย 
สัดสวนนักศึกษาตออาจารย 

    
    
    
*นําขอมูล FTE ของนักศึกษามาจากขอมูลนักศึกษาใน C.1 และ FTE ของอาจารย C.5 
 
เกณฑประเมิน 
 

 ระดับหลักสูตร 
 สําหรับ C.5 คุณสมบัติของอาจารยในระดับหลักสูตร สามารถประเมินไดจาก AUN.6 Academic 
Staff Quality เกณฑยอย AUN. 6.2 และ 6.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑคะแนนของ AUN-
QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หนา 64) 
 

 ระดับคณะ 
  คะแนนที่ไดในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
 
 ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
    จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- ความรูความสามารถ จํานวนบุคลากรสายวิชาการของคณะ/สถาบันเปนอยางไร เพียงพอและ
สอดคลองกับความตองการหรือไมอยางไร 

- คณะ/สถาบันมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการอยางไร เพื่อใหไดบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถสอดคลองกับความตองการของคณะ/สถาบัน และ/หรือสอดคลองกับเปาหมายของคณะ/
สถาบัน 

- ภาระงานของอาจารยมีความเหมาะสมหรือไมอยางไร สอดคลองกับบริบทของคณะ/สถาบัน
หรือไมอยางไร และมีการดําเนินการใดเพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถสอดคลองกับความตองการของ
คณะ/สถาบัน 
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 1. ประเมินระดับคะแนนของเกณฑขอยอย AUN ที่เก่ียวของแตละขอ 
 2. สรุปคะแนนภาพรวมของเกณฑขอยอยที่เกี่ยวของกับเกณฑระดับคณะ เปนคะแนนภาพรวม
(Overall Score) ของเกณฑในระดับคณะโดยไมใชวิธีการเฉลี่ย แตพิจารณาวาภาพรวมแลวระดับ 
 
 ตัวอยางเชน หลักสูตรประเมินระดับคะแนนของประเด็นของเกณฑขอยอยที่เกี่ยวของ เชน ใน
กรณี C.5 คุณสมบัติอาจารยนั้นจะเกี่ยวของกับ AUN. 6.2 และ 6.4 จากการประเมินตนเองของหลักสูตร
พบวามีคะแนน AUN. 6.2 และ 6.4 เทากับ 4 และ 3 ตามลําดับ โดย AUN 6.4 นั้นไดระดับ 3 เพราะยัง
ไมไดประเมิน Competencies ทางดานการสอนของอาจารยตามที่เกณฑระบุทั้งหมด แตไดดําเนินการ
ประเมินความสามารถในการสอนมาแลวในบางประเด็นตามที่ระบุในเกณฑ และดังนั้นหลักสูตรจึงสรุปวา
ระดับคะแนนโดยรวม (Overall Score) ของ C.5 คุณสมบัติของอาจารยของหลักสูตรดังกลาวเทากับ 4 
เพราะผลกระทบจากการที่ยังไมไดประเมินคุณสมบัติของอาจารยในดานการสอนบางประเด็นนั้นไมมีผลตอ
คุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยและคุณวุฒิทางวิชาชีพและวิชาการของอาจารยสอดคลองกับ
หลักสูตร แตในทางกลับกัน หากพบวาระดับ 3 ของ AUN 6.4 นั้นเนื่องจากการประเมิน Competencies 
ของบุคลากรยังไมครบถวน และเพิ่งเริ่มประเมิน Competencies มีผลสงถึงการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยกรณีนี้หลักสูตรจะสรุปวาระดับคะแนนโดยรวม (Overall Score) ของ C.5 คุณสมบัติของอาจารย
ของหลักสูตรดังกลาวเทากับ 3 ไดเชนกัน 
 

วิธีการประเมินระดับหลักสูตรกรณีใชเกณฑ 7 ระดับของ AUN –QA ระดับหลักสูตร 
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
คําอธิบาย 
 ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้น
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา 
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชน ผลงานวิชาการอาจอยูในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ผลงานสรางสรรคสิ่งประดิษฐหรือผลงานที่ตอบสนองตอความตองการของผูประกอบการใน
ภาคสวนตาง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดวาผลงานหรือ
กิจกรรมนั้นสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะทอนเอกลักษณ
ของคณะ/สถาบัน ดําเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับ
เปาหมายและพันธกิจของคณะและสถาบัน 
 ตารางนี้เปนตารางเก็บขอมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงคใหหลักสูตรรวบรวมขอมูลผลงานของ
นักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษา และผลงานของอาจารย เชน ผลงานวิจัยตีพิมพตามฐานขอมูลตาง ๆ 
สิ่งประดิษฐชิ้นงาน งานออกแบบสรางสรรค งานรวมภาคอุตสาหกรรม ทั้งงานที่มีลิขสิทธิ์หรืองานวิจัยบริการ
วิชาการที่มีความลับทางการคา เปนตน 
 
ตัวอยางตารางขอมูลผลงานของอาจารยและนักวิจัย* 
นักศึกษา/ผูสําเร็จ

การศึกษา 
หลักสูตรระดับตรี/

โท/เอก (ระบ)ุ 
อาจารย/ผูทํา
ผลงานรวม 

ชื่อผลงาน/แหลง
เผยแพร 

วัน/เดือน/ป ที่
เผยแพร 

     
     
     
ตารางขอมูลนี้สามารถใชกับ C.4 ผลงานของผูเรียน และ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
โดยสามารถนําไปใชประกอบ AUN.11 Output เกณฑยอย AUN 11.4 
 
ตัวอยางตารางสรุปขอมูลผลงานของอาจารยและนักวิจัยในหลักสูตร 

ป 
ผลงานเผยแพร 

รวม 
จํานวนผลงาน
ตออาจารย
และนักวิจัย 

ภายในสถาบัน ระดับชาต ิ ระดับภูมิภาค 
ระดับ

นานาชาติ 
       
       
       
       

ตารางขอมูลนี้สามารถประกอบ AUN.6 Academic Staff Quality เกณฑยอย AUN 6.7 และ AUN.11  
Output เกณฑยอย AUN 11.4 
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เกณฑประเมิน 
 ระดับหลักสูตร 
 สําหรับ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารยสามารถประเมินไดจาก AUN.6 Academic Staff Quality 
เกณฑยอย AUN. 6.7 และ AUN. 11 Output เกณฑยอยขอ 11.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ
คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หนา 64) 
 
 ระดับคณะ 
  คะแนนที่ไดในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
 
 ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอยางไรตอผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารยประจําและ

นักวิจัย รวมถึงผลงานที่ตอบโจทยอุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เชนอาจารย
นักศึกษา อุตสาหกรรม หรือชุมชน การทําความรวมมือระหวางหนวยงาน (MOU) เชน การมีทุนวิจัยรวมกัน 
การรวมกันผลิตผลงานของภาคสวนตาง ๆ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
73 แผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปีการศึกษา 2560 

C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
 
คําอธิบาย 
 เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคและรับผิดชอบตอสังคม คณะ/สถาบันจําเปนตองบริหารจัดการ
หลักสูตรและรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแตละคณะ/สถาบันวามีการดําเนินการที่มีมาตรฐานและเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ขอบังคับอื่น ๆ ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และกระทรวงศึกษาธิการ 
คณะ/สถาบัน สามารถพัฒนาระบบเก็บขอมูลผลการกํากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรในคณะ/สถาบันที่ใช
วิธีการเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกํากับมาตรฐานไดตามความเหมาะสม เพื่อแสดงใหเห็นถึงการ
บริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ขอบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
เกณฑการประเมิน 

ระดับหลักสูตร 
 ใชเกณฑการประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑคะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร 
[11] หนา 64) 
 
 ระดับคณะ 
  คะแนนที่ไดในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
 
 ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
    จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีระบบใดในการติดตามและบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่เกี่ยวของ 

- คณะ/สถาบันทราบสถานะหลักสูตรทั้งที่เปนไปตามเกณฑและไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและทราบเหตุผลของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑหรือไมอยางไร 

- คณะ/สถาบันมีมาตรการในการดําเนินการ การสนับสนุนชวยเหลือ ใหกับหลักสูตรที่ไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางไร 
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C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 
คําอธิบาย 

 ผูบริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับลวนแตมีบทบาทและหนาที่ที่สําคัญใน
การนําพาและจัดการมหาวิทยาลัยใหสามารถบรรลุพันธกิจและเปาหมายตาง ๆ ได จึงจําเปนตองประเมิน
บทบาทและหนาที่ของผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใชผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ใหดียิ่งขึ้นตอไป โดยแบงการประเมินออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารคณะ/ผูบริหารสถาบัน 

 
วิธีและเกณฑการประเมิน 

ใชประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมินของ C.8.1 และ C.8.2 ตามที่ระบุในรายละเอียดที่
เกี่ยวของ เมื่อไดผลคะแนนระดับ 1-7 ของ C.8.1 และ C.8.2 แลว ใหใชวิธีการประเมินคะแนนภาพรวมของ 
C.8 จากคะแนนของขอยอยตามแนวทางของ AUN-QA (สรุปคะแนนภาพรวมโดยไมเฉลี่ย แตดูจากระดับ
คุณภาพในภาพรวม) โดยระดับสถาบันใหสรุปคะแนนภาพรวมของ C.8 จาก C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและ
หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย และ C.8.2 อธิการบดี และระดับคณะใหสรุปคะแนนภาพรวมของ C.8.1  
การปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ และ C.8.2 คณบด ี
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C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย 
 
 คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบงชี้นี้แบงออกเปน 2 สวน คือ ระดับสถาบันและระดับ
คณะ /สวนงาน โดยตัวบงชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเทานั้น 
 

 
คําอธิบาย (ระดับสถาบัน-สภามหาวิทยาลัย) 
 สภามหาวิทยาลัย เปนคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแตละแหงจะมีองคประกอบ และบทบาทหนาที่แตกตางกัน
ตามที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติโดยทั่วไปสภามหาวิทยาลัย เปนกลไกที่กําหนดนโยบายสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยวางระเบียบขอบังคับ การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหนวยงานในมหาวิทยาลัย การพิจารณาใหความ
เห็นชอบหลักสูตร การอนุมัติปริญญา การแตงตั้งถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี และผูบริหาร และภารกิจ
อื่น ๆ ตามที่มีกฎหมายกําหนดไวรวมทั้งการกํากับการบริหารมหาวิทยาลัย ใหบรรลุเปาหมายตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นการประเมิน 

ใชการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังตอไปนี้ 
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติ 
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตรทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ 
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 

- เอาใจใส ระมัดระวัง (Duty of Care)  
- ซื่อสัตยสุจริต รักษาผลประโยชนขององคกร (Duty of Loyalty)  
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  
- โปรงใสเปดเผย (Duty of Disclosure)  

5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 
คําอธิบาย (ระดับคณะ – คณะกรรมการประจําคณะ) 
 คณะกรรมการประจําส วนงาน หรือกรรมการประจําคณะ เปนคณะบุคคลคณะหนึ่ ง ใน
สถาบันการศึกษาที่มีองคประกอบและหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติหรือประกาศ/ระเบียบ/
ขอบังคับของสถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําสวนงานเปนหนึ่งในกลไลสําคัญในการบริหารจัดการ
ของสวนงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายตาง ๆ ของสถาบันการศึกษาและของสวนงาน 
 
ประเด็นการประเมิน 

ใชการประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังตอไปนี้ 
1. กรรมการประจําคณะทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ท่ีกําหนดใน พรบ. 
2. กรรมการประจําคณะกําหนดยุทธศาสตรทิศทาง กําหนดนโยบายการบริหารคณะ 
3. กรรมการประจําคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
4. กรรมการประจําคณะติดตามผลการดําเนินงานของคณะใหบรรลุเปาหมาย 
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- เอาใจใส ระมัดระวัง (Duty of Care)  
- ซื่อสัตยสุจริต รักษาผลประโยชนขององคกร (Duty of Loyalty)  
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  
- โปรงใสเปดเผย (Duty of Disclosure)  

5. กรรมการประจําคณะดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 
ขอมูลและวิธีการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ 

ใชแบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอื่น ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 
 
เกณฑการประเมิน 

ใชเกณฑคะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หนา 64) ในการประเมินการ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย โดยใชประเด็นการประเมิน 5 ขอ
ขางตน 
 
Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารคณะ/ผูบริหารสถาบัน 
 

คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบงชี้นี้แบงออกเปน 2 สวน คือ ระดับสถาบัน และ ระดับ
คณะ/สวนงาน โดยตัวบงชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเทานั้น 
 
คําอธิบาย (ระดับสถาบัน – อธิการบด)ี 

การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารสถาบันที่หมายถึงผูบริหารสูงสุด คือ อธิการบดี ใน
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบัน  
สรางความเชื่อมโยงการกํากับดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายในที่มุงเนนการประเมินคุณภาพ
ของการบริหารงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป ความสามารถในการบริหาร และการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 
ประเด็นการประเมิน 

ใหประเมินอธิการบดีในประเด็นดังตอไปนี้ 
1. สมรรถนะอธิการบดี 
2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบงชี้หลัก (High Level KPI) 
3. ผลลัพธของการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวบงชี้สนับสนุน 
4. การแสวงหารายไดและความยั่งยืนของสถาบัน 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

- การบริหารยุทธศาสตร 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรูในสถาบัน 

 
คําอธิบาย (ระดับคณะ – คณบดี) 

การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารสวนงาน หรือ คณบดี ในการบริหารและการ
จัดการใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของคณะ โดยจะมุงเนนการประเมิน
คุณภาพของการบริหารตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป ความสามารถใน
การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสวนงาน 
 
ประเด็นการประเมิน 

ใหประเมินคณบดีในประเด็นดังตอไปนี้ 
1. สมรรถนะคณบดี 
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบงชี้หลักในแผนยุทธศาสตรระดับคณะซ่ึงตองสอดคลองกับ

ระดับสถาบัน 
4. การแสวงหารายได 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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- การบริหารยุทธศาสตร 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรูในคณะ 

 
ขอมูลและวิธีการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ 
ใชแบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอื่น ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 
 
เกณฑการประเมิน 
ใชเกณฑคะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หนา 64) ในการประเมินการปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ของผูบริหารคณะ/ผูบริหารสถาบัน โดยใชประเด็นการประเมิน 5 ขอขางตน 
 
Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ/สถาบัน 
 
คําอธิบาย 

การบริหารและจัดการของผูบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับลวนแตมีบทบาทและหนาที่ที่สําคัญใน
การนําพาและจัดการมหาวิทยาลัยใหสามารถบรรลุพันธกิจและเปาหมายตาง ๆ ได จึงจําเปนตองติดตามและ
ประเมินผลลัพธในดานตาง ๆ ของการบริหารและจัดการของผูบริหารมหาวิทยาลัยในระดบัตาง ๆ เพื่อใชผลใน
การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้นตอไป โดยแบงการประเมินออกเปน 2 ระดับ
สถาบันและระดับคณะ 

คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบงชี้นี้แบงออกเปน 2 สวน คือ ระดับสถาบันและระดับ
คณะ โดยตัวบงชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดบัคณะและสถาบันเทานั้น 
 
ระดับสถาบัน 
 
คําอธิบาย 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมี
การบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวจนสงผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม
องคกร 
 
ประเด็นการประเมิน ระดับสถาบัน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผน 
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผนกลยุทธ 

2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารยบุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน 

5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตาม
ระบบ 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
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7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
ระดับคณะ 
 
คําอธิบาย 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินงานผานคณะ
ดังนั้นคณะตองมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับ
เปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวจนสงผลกระทบถึง
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองคกร 
 
ประเด็นการประเมิน ระดับคณะ 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและพัฒนาไปสูแผน 
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพื่อวิเคราะหความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน 

5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลทักษะของผูมีประสบการณตรงและแหลง
เรียนรูอื่น ๆ ตามประเด็นความรูอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คณุภาพ 
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ขอมูลและวิธีการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ 
รวบรวมนําเสนอและวิเคราะหขอมูลผลลัพธการดําเนินงานที่เกี่ยวของในแตละประเด็นการประเมิน

ทั้ง 7 ขอขางตน 
 
เกณฑการประเมิน 

ใชเกณฑคะแนน 1-7 ของ AUN-QA (เอกสาร [11] หนา 64) ในการประเมินระดับการดําเนินการของ
แตละประเด็นทั้ง 7 ขอขางตน โดยประเมินผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นกับเปาหมายที่เกี่ยวของตาง ๆ ที่ระบุไว
ในโครงรางองคกร และสรุปคะแนนภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ/สถาบัน 
จากผลคะแนนของ 7 ขอโดยใชวิธีประเมินคะแนนภาพรวมของ AUN-QA ที่ไมใชวิธีการเฉลี่ยจากผลคะแนน
ของการดําเนินการทั้ง 7 ขอ 
 
Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา 
 
คําอธิบาย 

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาและสงเสริมเพิ่มพูนทักษะความรู
ความสามารถดานตาง ๆ อยางเปนระบบเพ่ือบรรลุเปาประสงคตามที่ระบุไวในโครงรางองคกร 
 
เกณฑการประเมิน 
 

ระดับหลักสูตร 
ใชหลักการและเกณฑยอย AUN 6.1, 6.5, 6.6 สําหรับบุคลากรสายวิชาการ และ เกณฑยอย 7.1, 7.4 

และ 7.5 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในการประเมินและเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ โดยอาจใชตารางตัวอยาง
ตอไปนี้ทั้งนี้การเก็บขอมูลทั้งของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ใหเก็บขอมูลของบุคลากรทุกคนที่
สังกัดในภาควิชาหรือหนวยงาน และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑคะแนนของ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร (เอกสาร [11] หนา 64) ของเกณฑยอยในแตละขอ แลวสรุปภาพรวมคะแนน C.10 ในระดับ
หลักสูตรโดยไมใชวิธีการเฉลี่ย 
 
ตัวอยางตารางเก็บขอมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการของภาควิชา / หนวยงาน 

ลําดับ 
ชื่อคณาจารย

ประจํา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 
การใชประโยชน/การไดรับ

รางวัลหรือการยอมรับ 
หมายเหตุ 

1 
ศ .ดร .พัฒนา 
วิชาการ 

1. International Conference on….ณ  
เมือง ประเทศ ระหวาง วันเดือนป – วันเดือนป 

ใชในการหาความรวมมือกับ
คณาจารยตางชาติ 

 

  2. สัมมนา.....เรื่อง.....ระหวางวันเดือนป-วันเดือนป ใชในการทําวิจัย  

  
3. Courdera –ชื่อหลักสูตรออนไลน ชื่อเวบไซท 
ระหวางวันเดือนป- วันเดือนป 

นับชั่วโมงเรียนตามที่ระบุใน
หลักสูตร และใชในการสอนใน
วิชา... 

 

 รวม    

2. 
ผศ.ดร.สอนดี 
มีคุณภาพ 

1. International Conference on….ณ  
เมือง ประเทศ ระหวาง วันเดือนป – วันเดือนป 

  

  
2. International Conference on….ณ  
เมือง ประเทศ ระหวาง วันเดือนป – วันเดือนป 

  

 รวม    

3. 
ผ ศ . ด ร . วิ จั ย 
ดีเดน 

1. International Conference on….ณ  
เมือง ประเทศ ระหวาง วันเดือนป – วันเดือนป 

  

  
2. International Conference on….ณ  
เมือง ประเทศ ระหวาง วันเดือนป – วันเดือนป 
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ตัวอยางตารางเก็บขอมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา / หนวยงาน 

ลําดับ 
ชื่อบุคลากรสาย
สนับสนุนประจํา 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน /ฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

หมาย
เหตุ 

1. 
นายสงเสริม 

วิชาการ 
1.สัมมนา......เรื่อง.....ระหวางวันเดือนป- วันเดือนป 

ใชในการควบคุม
หองปฏิบัติการ 

 

  2.อบรม.....เรื่อง......ระหวางวันเดอืนป-วันเดือนป 
ในการการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน 

 

  ........................................................   
 รวม    

2. 
นางรวมใจ 
สนับสนุน 

1. ดูงาน ......เรื่อง.....ระหวางวันเดอืนป-วันเดือนป  
 

 
 ระดับคณะ 
  คะแนนที่ไดในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
 
 ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
    จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีการกําหนดนโยบาย (แผน เวลา งบประมาณ) ในการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู 
ความสามารถดานตาง ๆ 

- บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดความตองการในการพัฒนาตนเองหรือไม อยางไร 
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C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
คําอธิบาย 

การมีขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียเปนสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การใหบริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผูมีสวนไดสวนเสียในระดับหลักสูตร ไดแก
นักศึกษา ผูใชบัณฑติ/ผูใชบริการวิชาการ/ผูใชผลงานวิจัย ศิษยเกา และบุคลากรทั้งสายสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ขอมูลปอนกลับที่ดีควรจะเปนขอมูลที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาการดําเนินการที่เกี่ยวของกับผูมี
สวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้นไปได โดยขอมูลปอนกลับไมจําเปนตองเปนขอมูลระดับคะแนนที่บงบอก
ถึงความพึงพอใจเทานั้น แตอาจเปนขอมูลสถิติที่เกี่ยวของที่เปนประโยชนและสามารถใชในการพัฒนาการจัด
การศึกษาตอไปได 
 
ประเด็นการประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

ประเด็นการประเมินขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียประกอบไปดวย ขอมูลปอนกลับจากผูมี
สวนไดสวนเสีย 5 กลุมดังตอไปนี้  

1. ขอมูลปอนกลับจากนักศึกษา อาจเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตาง ๆ ตอไปนี้ 
- การจัดการเรียนการสอน เชน ELO โครงสรางหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การสอนของ

คณาจารย 
- ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและสิ่งอํานวยความ

สะดวกอ่ืน ๆ เชน ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ฯลฯ 
- ความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อและสนับสนุนการเรียนรู เชน 

หองสมุดฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของ
นักศึกษาฯลฯ 

- การใหคําปรึกษาแนะแนวของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
- การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางาน 

2. ขอมูลปอนกลับจากผูใชบัณฑิต/ผูใชบริการวิชาการ/ผูใชผลงานวิจัย อาจเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการตาง ๆ ตอไปนี้ 

- ความเหมาะสมของหลักสูตร เปาหมายของหลักสูตร ความทันสมัยและตรงกับความตองการ
ของหลักสูตร 

- ความสามารถของบัณฑิต กับ ELO 
- ระบบงานวิจัยและบริหารงานวิจัย 
- ความสามารถของนักวิจัยและคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน 
- ประโยชนจากผลงานวิจัย/บริการวิชาการ 
- ความสัมพันธและชองวางทางการสื่อสารระหวางสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษยเกา 

3. ขอมูลปอนกลับจากศิษยเกา อาจเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตาง ๆ ตอไปนี้ 
- ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/ความสามารถของบัณฑิตปจจุบัน 
- การมีสวนรวมกับเครือขายศิษยเกา/ประโยชนจากการเปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัย 
- การเพ่ิมพูนความรูใหอยางตอเนื่อง 
- ความสัมพันธและชองทางการสื่อสารระหวางสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษยเกา 
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4. ขอมูลปอนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ อาจเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้ 
- ภาระงาน 
- ความกาวหนาในการทํางาน/ความมั่นคงในการทํางาน/ผลตอบแทน 
- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการทํางาน/ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
- สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน 
- การมีโอกาสในการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับปญหาหรือขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

5. ขอมูลปอนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน อาจเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้ 
- ภาระงาน 
- ความกาวหนาในการทํางาน/ความมั่นคงในการทํางาน/ผลตอบแทน 
- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการทํางาน/ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
- สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน 
- การมีโอกาสในการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับปญหาหรือขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

 
วิธีการประเมิน 

การหาขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียอาจใชเครื่องมือที่หลากหลาย เชน การสํารวจ  
การสัมภาษณ การศึกษาจากกลุมเจาะจง (Focus Group) หรือใชขอมูลการดําเนินงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
 
เกณฑการประเมิน 
 

ระดับหลักสูตร 
ใชเกณฑคะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หนา 64) ในการประเมินการ

ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลปอนกลับของแตละกลุม โดยใชเกณฑ AUN.8 Student Quality and 
Supports ขอยอย AUN 8.4 และ AUN 8.5 และ AUN.10 Quality Enhancement ตั้งแต AUN 10.1 ถึง 
10.6 เปนหลักเกณฑประกอบการพิจารณาการดําเนินการและคะแนนของแตละกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และ
สรุปคะแนนการประเมิน C.11 ใหเหลือเพียงคาเดียว โดยไมนําคะแนนของแตละกลุมมาทําการเฉลี่ย 
 
 ระดับคณะ 
  คะแนนที่ไดในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
 
 หรือ 

คณะทําการประเมินผลสะทอนจากผูมีสวนไดสวนเสียขางตน โดยประเมินเฉพาะที่คณะเปนผู
ใหบริการหรือมีสวนเปนผูใหการสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใชเกณฑคะแนน AUN-QA ระดับ
หลักสูตร 
 
 ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสตูรในสถาบัน 
    จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
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 หรือ  
  คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน  =  คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะในสถาบัน 
  
 หรือ 
 สถาบันทําการประเมินผลสะทอนจากผูมีสวนไดสวนเสียขางตน โดยประเมินเฉพาะที่สถาบันเปนผู
ใหบริการหรือมีสวนเปนผูใหการสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใชเกณฑคะแนน AUN-QA ระดับ
หลักสูตร 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและ

สอดคลองกับอัตลักษณหรือเอกลักษณของคณะ/สถาบัน 
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C.12 การบริการวิชาการแกสังคมของคณะและสถาบัน 
 
คําอธิบาย 

การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรคํานึงถึง
กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคมโดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการ
วิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชน โดยมี
การประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคมแลว ยังสงผล
ถงึอัตลักษณ/เอกลักษณของนักศึกษาและบุคลากรในคณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรใหมี
จิตสาธารณะอีกดวย 
หมายเหตุ ตัวบงชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 
 
ระดับคณะและสถาบัน 
 
แนวทางดําเนินการ 

1. มีนโยบาย เปาหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการดําเนินงานโดยเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลการดําเนินงานที่ทําใหชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน 
หมายเหตุ 

1. ควรกําหนดนโยบาย เปาหมาย ที่สอดคลองกับอัตลักษณ เอกลักษณ และพันธกิจ ในโครงราง
องคกร 

2. ไมจําเปนตองลงพื้นที่เดียวกัน และไมจําเปนตองทําโครงการเดียวรวมกัน 
3. กรณีระดับสถาบัน ควรใหทุกคณะมีสวนรวมในการบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบัน 

ใชตารางตอไปนี้ใชในการประเมินการบริการวิชาการแกสังคมของคณะ/สถาบัน ที่มีผลตออัตลักษณและ
เอกลักษณหรือจุดเนน หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศนของ คณะ/สถาบัน ตามที่ไดประกาศไว 
 
เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 

ไมมีการ
รายงานผล
ที่เก่ียวของ 

มีรายงานผล
ที่เก่ียวของ
ในบางดาน
(เชนมีการ
รายงานผลที่
เกิดตอการ
กําหนด
วิสัยทัศน) 

มีรายงานผล
ครบทุกดาน
(อัตลักษณ
และ
เอกลักษณ
หรือจุดเนน
หรือคุณ
ลักษณหรือ
วิสัยทัศน) 

มีรายงานผล
ที่เกิดตอ
คณะ/
สถาบัน
ครบถวน
และมีผลการ
ดําเนินงานที่
ดี 

เริ่มมีการขยาย
ผลไปสูบุคลากร
กลุมอ่ืน สงผล
ใหเกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สรางเครือขาย
ใหม ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการ
แกชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุม
ไปท่ัวทั้ง
องคกรสงผล
ใหเกิดการ
พัฒนาทั้ง
ชุมชนและ
องคกร 

Excellent 
(Leading 
Practices) 
(เกิดเปน
วัฒนธรรม
องคกร) 
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Diagnostic Questions 
- ตอบตามแนวทางการดําเนินงาน 

 
ตัวอยางแนวทางการดําเนินการ 
แนวทางขอที่ 1  (Input + Process) คณะ/มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายดานการ

บริการวิชาการ ในลักษณะตาง ๆ เชน บริการวิชาการเพื่อสังคม เพื่อการคา หรือเชิง
บูรณาการกับพันธกิจตาง ๆ หรืออ่ืน ๆ ตามความถนัดขององคกร โดยควรมีวิธีการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน (มีระบบและกลไก มีการวางแผนโครงการหรือกิจกรรม และมี
งบประมาณ หรือถาไมอยูในแผนอาจมีกรอบการทํางานรองรับ และควรวิเคราะห
ความสําเร็จในการบริการวิชาการวามีผลกระทบตอองคกรในลักษณะใดบาง เชน ทําให
นักศึกษามีจิตสาธารณะมากขึ้น คณะ/สถาบันมีรายไดชวยการพัฒนาดานการเรียนการ
สอน หรือสงผลตอการสรางงานวิจัย เปนตน) 

 หมายเหตุ : ในวิธีการบริหารจัดการที่ดีควรมีระบบ PDCA 
 
แนวทางขอที่ 2  (Process) คณะตาง ๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร มีการทํางานรวมกันกับมหาวิทยาลัย 

หรือระหวางคณะ หรือระหวางสาขา/ภาควิชา เชน 
- มหาวิทยาลัย ใหบริการชุมชน ก แบบใหเปลาเพื่อสรางเปนชุมชนพอเพียงตัวอยาง มี

สาขาวิชาหรือภาควิชา หรือคณะ 5 แหงเขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมอาสาพัฒนาของนักศึกษาสาขาวิชา A ของคณะ A มีสวนรวมของนักศึกษา

สาขาวิชาในคณะอ่ืน ๆ เขารวม 
- โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายไดเชน มหาวิทยาลัยรับเปนที่ปรึกษาพัฒนา

สาธารณูปโภคของภาคอุตสาหกรรม มีคณะที่เกี่ยวของทั้ง 10 คณะที่อยูใน
มหาวิทยาลัยเขารวมดําเนินงาน 

- คณะ B ใหบริการหนวยงานทองเที่ยวเพื่อสรางงานสรางสรรคมีคณะอื่น ๆ อีก 3 คณะ
เขารวม 

หมายเหตุ 
- ควรพิจารณาจํานวนผูเขารวมโครงการหรือกิจกรรม เพื่อใชในการเสนอแนะ 
- โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรที่ทําควรมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในขอ 1 

 
แนวทางขอที่ 3  (Process) ในผลการดําเนินงานที่ทําในขอ 2 อาจทําในลักษณะที่บูรณาการกับการเรียน

การสอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม/การวิจัย หรืออื่น ๆ 
ที่ตนเอง กําหนด เชน 
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
แนวทางขอที่ 4  (output) มีผลงานตามนโยบายที่กอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาชุมชน สังคม หนวยงานรัฐ

ธุรกิจ อุตสาหกรรม อยางตอเนื่อง และสามารถประยุกตหรือสรางแนวทางการดําเนินงาน
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ใหม ดวยตนเอง และในคณะ/มหาวิทยาลัยมีผลการพัฒนาตนเองเชิงสรางสรรคสามารถ
ตอบ อัตลักษณเอกลักษณหรือเห็นแนวทางการปรับปรุงที่ดีขึ้น เชน นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมากกวารอยละ 50 เขารวมงานอาสาพัฒนาชุมชนสังคมในลักษณะตาง ๆ 
หรือคนในองคกรใสใจตอสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น เปนตน (การเกิดวัฒนธรรมในองคกรเชิง
สาธารณะนี้ไมจําเปนตองเปนแบบเดียวกันทั้งหมด ขึ้นอยูกับลักษณะของศาสตรของ
ตนเอง) 

 
หมายเหตุ  ตอเนื่องจากขอ 3 ถาบูรณาการงานบริการวิชาการแลวกอใหเกิดผลงาน / ผลการทํางาน  
หรือจุดเดน เชน ทําใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานในองคกรดีเดนเชิงสาธารณะ / เกิดงานวิจัยเชิงพัฒนาตอ
ชุมชนจนไดรับการยกยอง หรือมีการเรียนการสอนที่สรางความรวมมือกับชุมชนเกิดเปนแบบอยางในการ
เรียนรูแบบใหม หรือการเปนการสรางสรรคงานทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรางวัลในระดับตาง ๆ เปนตน 
สามารถนํามาใชอางอิงในการดําเนินงานในขอ 4 ได 
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C.13 การสงเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม 
 
คําอธิบาย 

เปนกระบวนการและผลการดําเนินงานทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่กอใหเกิดการสงเสริมสนับสนุน
และการพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี/ 
วัฒนธรรม/กิจกรรมดานศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เนนวัฒนธรรมที่เปนรูปแบบ 
กจิกรรม หรือวิธีการดําเนินชีวิต ของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้น ๆ เปนหลัก โดยมีสวนรวมของ
ชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเปนศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร ระบบศีลธรรม จริยธรรม 
หรือวัฒนธรรม 
 

หมายเหตุ  ตัวบงชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 
 
ระดับคณะและสถาบัน 
 
แนวทางดําเนินการ 

1. มีนโยบาย เปาหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการดําเนินงานโดยเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลงานที่กอใหเกิดการพัฒนาคณะและสถาบันใหมีความเจริญงอกงามหรือสอดคลองกับ 

อัตลักษณเอกลักษณ 
5. มีคุณคาอางอิงได หรือกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน สังคม ระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ 
 
ใชตารางตอไปนี้ใชในการวัดผลที่เกิดจากการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลตออัตลักษณ และ
เอกลักษณหรือจุดเนน หรือคุณลักษณหรือวิสัยทัศนของ คณะ/สถาบัน ตามที่ไดประกาศไว 
 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไมมีการ
รายงานผล
ที่เก่ียวของ 

มีรายงานผล
ที่เก่ียวของ
ในบางดาน 
(เปนขอมูล
ดิบ ยังไมมี
การ
วิเคราะห) 

มีรายงานผล
ครบทุกดาน
(อัตลักษณ
และ
เอกลักษณ
หรือจุดเนน
หรือคุณ
ลักษณหรือ
วิสัยทัศน) 

มีรายงานผลที่
เกิดตอคณะ/
สถาบัน
ครบถวนและมี
ผลการ
ดําเนินงานที่ดี 
(วิเคราะห 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ขอมูลดิบ) 

เริ่มมีการ
ขยายผลไปสู
บุคลากรกลุม
อื่นสงผลให
เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สรางเครือขาย
ใหม ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุม
ไปท่ัวทั้ง
องคกรสงผล
ใหเกิดการ
พัฒนาทั้ง
ชุมชนและ
องคกร 

Excellent 
(Leading 
practices) 
(เกิดเปน
วัฒนธรรม
องคกร) 
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หมายเหตุ 
1. ควรกําหนดนโยบาย เปาหมาย ที่สอดคลองกับอัตลักษณ เอกลักษณ และพันธกิจ ในโครงราง

องคกร นโยบายทางดานนี้อาจจะสงเสริมการพัฒนาคน หรือสิ่งของ หรือพ้ืนที่ หรือผลงาน 
2. ในคณะวิชาทางดานศิลปะ สถาปตยกรรม สังคมศาสตร มนุษยศาสตรตองมี Selective Indicator 

ที่เนนอัตลักษณและเอกลักษณของศาสตรจึงจะไดคะแนนในระดับ 4 
 
Diagnostic Questions 

- ตอบตามแนวทางการดําเนินงาน 
 
ตัวอยางแนวทางการดําเนินการ 

แนวทางขอที่ 1  (Input  Process) มีนโยบายและเปาหมายดานศิลปะและวัฒนธรรมอะไรก็ได ตามแต
มหาวิทยาลัยกําหนดจะดําเนินงานประเพณีก็ไดแตตองชัด หรือจะเนนวัฒนธรรมโดยตอง
มีวิธีการบริหารจัดการซึ่งอาจประกอบดวยมีระบบและกลไกและผูรับผิดชอบ หรือมีแผน
โครงการและเงินหรือมีเฉพาะกิจกรรม 

 หมายเหตุ  ในวิธีการบริหารจัดการถาดี ควรมีระบบ PDCA 
 
แนวทางขอที่ 2  (Process) คณะตาง ๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร มีการทํางานรวมกันกับมหาวิทยาลัย 

เชน 
- โครงการ ก ของมหาวิทยาลัย มีคณะ 10 คณะ เขารวม 
- กิจกรรมของนักศึกษามีสวนรวมของคณะ 10 คณะ 
- โครงการ ข ของคณะที่ 1 มีคณะท่ี 3/4/5 เขารวม 
- กิจกรรม ค ของคณะท่ี 2 มีคณะท่ี 6/7/8/9/10 เขารวม 
- กิจกรรม ง ของนักศึกษามีสวนรวมของคณะ 10 คณะ 

 หมายเหตุ  
- โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรที่ทําตองมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในขอ 1 
- ควรพิจารณาจํานวนผูเขารวม เพื่อใชในการเสนอแนะ 

 
แนวทางขอที่ 3 (Process) ในผลการดําเนินงานที่ทําในขอ 2 อาจทําในลักษณะที่บูรณาการกับการเรียน

การสอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม/การวิจัยหรืออื่น ๆ 
ที่ตนเองกําหนด เชน 
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัยและบริการวิชาการ (ไมจําเปนตองแสดงผลงานวิจัย 

อาจเปนเพียงวิธีการหรือแนวทางที่มีการวิจัย) 
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

แนวทางขอที่ 4  (Output) มีผลงานตามนโยบายที่กอใหเกิดสิ่งที่ดีงามในมหาวิทยาลัยหรือสามารถตอบอัต
ลักษณ เอกลักษณ หรือเห็นแนวทางการปรับปรุงที่ดีขึ้น 

 หมายเหตุ ถาบูรณาการแลวกอใหเกิดผลงาน/ผลการทํางาน หรือจุดเดนอะไร เชน ทําให
เกิดวัฒนธรรมการทํางานในองคกรดีเดน/เกิดงานวิจัยที่ใชวิทยาศาสตรสรางงานศิลปะ
แบบใหม 
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แนวทางขอที่ 5 (Output) นอกจากทําใหมหาวิทยาลัยดีขึ้น แตเห็นผลตอชุมชนรอบขางมหาวิทยาลัย 

หรือเปนที่ยอมรับตามนโยบาย เชน 
- มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อศิลปะ หอศิลป/พิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูโปงลางระดับชาติ

เปนแหลงสรางดนตรีพื้นบานระดับโลก (ของไทย) มีศูนยวัฒนธรรมของชาติ 
- ไดรับรางวัลดานคุณธรรม จริยธรรม ระดับองคกร (ไมใชเด็กคนใดคนหนึ่ง) 
- สรางศูนยอนุรักษศิลปะไทยรวมกับชุมชน A กอใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
- Go Green ระดับโลก 
- เปนหนวยงานมีธรรมาภิบาลสูงสุดของชาติ 
- เปนแหลงผลิตผาไทยของชาติ 

 
หมายเหตุ ในกรณีของคณะที่ลักษณะความเปนศิลปะและวัฒนธรรม ตองแสดงอัตลักษณ เอกลักษณ ของ
ศาสตรตัวเองที่เชื่อมโยงไดและตองมีผลงานที่ชี้ใหเห็น จึงจะไดตามแนวทางขอ 4 และเมื่อไดเริ่มรายงาน
ผลกระทบของการสงเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมที่มีตออัตลักษณและเอกลักษณหรือจุดเนน คุณสมบัติ
วิสัยทัศนของคณะ/สถาบันแลว จึงจะไดตามแนวทางขอ 5 
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ตัวบงชี้เลือกระดับคณะและสถาบัน 
 

 ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดตัวบงชี้เลือก จํานวน 4 ตัวบงชี้ ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เมื่อวันเสารที่ 21 พฤศจิกายน 2558  และ
ในปการศึกษา 2559 ปรับลดตัวบงชี้เลือกเหลือ 3 ตัวบงชี้ โดยตัดตัวบงชี้ S.1 จํานวนผูเขารวมหลักสูตร
การศกึษาตอเนื่องจากมหาวิทยาลัย (TSU04, TSU05) ออก เนื่องจากมีความซ้ําซอนกับการดําเนินงานในสวน
ที่ 2 การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2558-2567 

ตัวบงชี้เลือก ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย 
- S.1 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (TSU07) 
- S.2 รอยละของรายไดอื่นของมหาวิทยาลัย (TSU14) 
- S.3 Green University (TSU18) 
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S.1 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (TSU07) 
 

คําอธิบาย 
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใช

ประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุในโครงการ โครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย สามารถนําไปแกปญหาได
อยางเปนรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจน ถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน 
มีหนังสือรับรองการใชประโยชนที่มีการระบุรายละเอียดที่มีการนําไปใชประโยชนตอหนวยงาน หรือมีหนังสือ
ตรวจรับงานวาจางการทําวิจัยจากหนวยงานภายนอกที่สนับสนุนทุนวิจัย หรือมีการใชประโยชนเชิงวิชาการใน
การอางอิง (Citation) ในบทความวิชาการระดับนานาชาต ิ
 
ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค มีดังนี้ 

1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ โดยมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนแกสาธารณชนและมีขอมูล
แสดงใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น 

2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย มีการนําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบายตาง ๆ ของ
หนวยงาน โดยมีหลักฐานแสดงประกอบการนําไปใช 

3. การใชประโยชนเชิงพาณิชย มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ 
หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได รวมทั้งการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

4. การใชประโยชนเชิงวิชาการในการอางอิงสากล (Citation) เปนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารใน
ชวงเวลา 5 ป ยอนหลัง และมีการอางอิงในฐานขอมูล Scopus อยางนอย 1 ครั้ง 

5. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจหรือกอใหเกิด
สุนทรียภาพ จะตองมีผลการศึกษาดังกลาวประกอบเพ่ืออางอิง 
 
การนับจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

ใหนับจากวันที่นําผลงานมาใชและเกิดผลชัดเจน โดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได ใน
กรณีที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา 1 ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้ง
เดียว ยกเวนในกรณีที่มีการใชประโยชนแตกตางกันอยางชัดเจนตามประเภทของการใชประโยชนที่กลาวไว
ขางตน 
 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไมมีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑที่
กําหนด 

มีการ
ดําเนินงาน
เบื้องตน 
(เปนขอมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบแตยัง
ไมสมบูรณ      
ไมสามารถ/

มีการเก็บ
ขอมูลอยาง
เปนระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห
การ
ดําเนินงาน

3+มี
แนวโนมผล
การ
ดําเนินงาน
ของระบบท่ี
ดีขึ้น ทําให
เกิดผล
เปนไป/     

4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวาที่
เกณฑ
กําหนดและ
สงผลใหเกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5+มีผลการ
ดําเนินงานที่เทา
หรือสูงกวาคู
เทียบในระดับชั้น
นําของประเทศ 
มีการดําเนินงาน
ที่ดีตอเนื่องสงผล
ใหการดําเนินงาน

Excellent 
(Example 
of Word-
class or 
Leading 
Practices) 
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไมมีการ
วิเคราะห) 

เทียบกับ
เปาหมาย 

ในทิศทาง
ตาม
เปาหมายที่
กําหนด 

เทียบเทาหรือสูง
กวาคูเทียบ (คู
เทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

 
แหลงขอมูล 

1. เก็บขอมูลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนแยกตามประเภทของการใชประโยชน 
(5 ประเภท) 

2. ผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ใหระบุชื่อเจาของผลงาน ปที่งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ชวงเวลาที่มีการนําไปใชประโยชน ชื่อ หนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมี
หลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงาน และมีรายละเอียดแสดงขอมูลที่ระบุการใชประโยชนที่
ชัดเจน 

3. ผลงานวิจัยที่ใชประโยชนเชิงวิชาการในการอางอิง (Citation) สามารถนับบทความที่เปน 
Research Article และ Review Article ที่มีการตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล Scopus ระหวางสิงหาคม 
ค.ศ. 2012 – กรกฎาคม 2016 (5 ปยอนหลัง ซึ่งนับรวมปที่ประเมิน) และมีการอางอิงในฐานขอมูล Scopus  
อยางนอย 1 ครั้ง โดยใหระบุชื่อบทความ ชื่อเจาของบทความ ชื่อวารสาร ป Volume และ Number ของ
วารสารพรอมระบุจํานวน Citation ของปลาสุดพรอมหลักฐานแนบ 
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S.2 รอยละของรายไดอื่นของมหาวิทยาลัย (TSU14) 
 
คําอธิบาย 
 รายไดอื่น หมายถึง รายไดที่สวนงานวิชาการหรือสวนงานอื่นจัดหารายไดนอกเหนือจากรายไดจาก
การจัดการศึกษา ไดแก  

1. รายไดจากโครงการบริการวิชาการ (ไมหักคาธรรมเนียมบริการวิชาการ) 
2. ทุนวิจัยจากแหลงภายนอก 
3. เงินบริจาค 
4. รายไดจากการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาสวนงาน 
5. โครงการเงินทุนหมุนเวียน 
6. รายไดจากการศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ 
7. รายไดคาธรรมเนียมหลักสูตรตอเนื่อง 
8. เงินรับฝากลักษณะที่ไดรับเปนเงินอุดหนุนหรืองบประมาณจากแหลงภายนอก เชน สกว., วช., 

สสส., สสวท.,สกอ., เปนตน  
9. รายไดอื่น ๆ ที่สวนงานวิชาการหรือสวนงานอื่นไดรับจากการดําเนินกิจกรรมและ/หรือโครงการ 

โดยการจัดหารายไดนั้นตองดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินหรือมีหลักฐานการรับเงินของมหาวิทยาลัยหรือผาน
ระบบการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไมมีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑที่
กําหนด 

มีการ
ดําเนินงาน
เบื้องตน 
(เปนขอมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบแตยัง
ไมสมบูรณ      
ไมสามารถ/
ไมมีการ
วิเคราะห) 

มีการเก็บ
ขอมูลอยาง
เปนระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห
การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เปาหมาย 

3+มี
แนวโนมผล
การ
ดําเนินงาน
ของระบบท่ี
ดีขึ้น ทําให
เกิดผล
เปนไป/     
ในทิศทาง
ตาม
เปาหมายที่
กําหนด 

4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวาที่
เกณฑ
กําหนดและ
สงผลใหเกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5+มีผลการ
ดําเนินงานที่เทา
หรือสูงกวาคู
เทียบในระดับชั้น
นําของประเทศ 
มีการดําเนินงาน
ที่ดีตอเนื่องสงผล
ใหการดําเนินงาน
เทียบเทาหรือสูง
กวาคูเทียบ (คู
เทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of Word-
class or 
Leading 
Practices) 

 
แหลงขอมูล 

1. รายไดจากทุนวิจัยจากแหลงภายนอก (สถาบันวิจัยและการพัฒนา) 
2. รายไดจากโครงการบริการวิชาการ (ฝายการคลังและทรัพยสิน, สวนงานวิชาการหรือ

สวนงานอื่น) 
3. รายไดจากศูนยหนังสือและตํารา (ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ) 
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4. รายไดจากหนวยงานลักษณะพิเศษ เชน ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (Creative Lab 
Center; CLC), ศูนยภาษา 

5. สวนงานวิชาการหรือสวนงานอื่น กรณีหนวยงานดําเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสวนงาน 
หรือ โครงการเงินทุนหมุนเวียน 
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S.3 Green University  
 
คําอธิบาย   

เพื่อแสดงการพัฒนาสถาบัน บุคลากรและนิสิตนักศึกษาของสถาบัน ในทิศทางที่มุงสุความยั่งยืนอยาง
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหสถาบันการศึกษาเปนแบบอยางของสังคมและชุมชนในการ
พัฒนาใหเกิดความยั่งยืน โดยใชเกณฑการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI - Green University) 
เปนแนวทางในการดําเนินการ เพื่อเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรที่ยั่งยืน และสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร มี
จิตสํานึกในการปกปองและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ ตัวบงชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 
 
ตัวอยางตารางเก็บขอมูลระดับสถาบัน (Ranking result ของ UI Green) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนนป 2012  

(ถามี) 
คะแนนป 2013  

(ถามี) 
คะแนน (ใชผลการคะแนน
ของปลาสุด 2014 ถามี) 

Setting and Infrastructures    
Energy and Climate Change    
Waste Management    
Water    
Transportation    
Education    
รวม    
ลําดับที่    
 
เกณฑการประเมิน 

พิจารณาจากเกณฑที่ UI Green (http://greenmetric.ui.ac.id/) ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ โดยในป 
2015 เกณฑ UI Green ประกอบดวยเกณฑ 6 ดาน คือ 

1) ที่ตั้งและโครงสรางพื้นฐาน  15% 
2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 21% 
3) ของเสีย 18% 
4) น้ํา  10% 
5) การขนสง 18% 
6) การจัดการศึกษา 18% 
ทั้งนี้คณะ/สวนงาน ไมจําเปนตองดําเนินงานในทุกหัวขอรายการของเกณฑยอย แตใหรายงานผลการ

ดําเนินการที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ยอยตอไปนี้ตอสถาบัน/มหาวิทยาลัย หรือแสดงผลการดําเนินงานที่เว็บไซต
ของคณะ/สวนงาน มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงการมีสวนรวมและการดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่เก่ียวของกับการสงเสริมเพื่อใหเกิดการพัฒนาไปสูความยั่งยืน และความรับผิดชอบตอสังคม 
โดย UI Green (2015) มีเกณฑหลักและยอยดังตอไปนี ้

1. Setting and Infrastructures (Sl) 
1. Sl 1 The ratio of open space area towards total area 
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2. Sl 2 Theratio of open space area towards campus population 
3. Sl 3 Area on campus covered in forested vegetation 
4. Sl 4 Area on campus covered in planted vegetation 
5. Sl 5 Area on campus covered in non-retentive surfaces 
6. Sl 6 University budget for sustainable effort 

2. Energy and Climate Change (EC) 
1. EC 1a Energy efficient appliances usage 
2. EC 1b Smart building program implementation 
3. EC 2 Renewable energy usage policy 
4. EC 3 Total electricity use/total people 
5. EC 4 Energy conservation program 
6. EC 5 Element of green building implementation 
7. EC 6 Climate change adaptation and mitigation program 
8. EC 7a Greenhouse gas emission reduction policy 
9. EC 7b Carbon footprint policy 
10. The ratio of total carbon footprint towards campus open space area and 

population 
3. Waste (WS) 

1. WS 1 Recycling program for university waste 
2. WS 2 Toxic waste recycling 
3. WS 3 Organic waste treatment (garbage) 
4. WS 4 Inorganic waste treatment (rubbish) 
5. WS 5 Sewerage disposal 
6. WS 3 6 Policy to reduce the use of paper and plastic on campus 

4. Water (WR) 
1. WR 1 Water conservation program 
2. WR 1 Water recycling program 
3. WR 3 The use of water efficient appliances 
4. WR 4 Treated water consumed 

5. Transportation (TR) 
1. TR 1 The ratio of vehicles (cars and motorcycles) towards campus population 
2. TR 2 The ratio ofcampus bus services towards campuspopulation 
3. TR 3 The ratio of bicycles found towards campuspopulation 
4. TR 4 Transportation policy on limiting vehicles on campus 
5. TR 5 Transportation policy on limiting vehicles on campus 
6. TR 6 Bicycle and pedestrian policy 
7. TR 7 Bicycle and pedestrian policy on campus 
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6. Education (ED) 
1. ED 1 The ratio of sustainability courses towards total courses 
2. ED 2 The ratio of sustainability research funding towards totalresearch funding 
3. ED 3 Sustainability publications 
4. ED 4 Sustainability events 
5. ED 5 Sustainability organizations (student) 
6. ED 5 Sustainability website 

 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไมมีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑที่
กําหนด 

มีการ
ดําเนินงาน
เบื้องตน 
(เปนขอมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบแตยัง
ไมสมบูรณ      
ไมสามารถ/
ไมมีการ
วิเคราะห) 

มีการเก็บ
ขอมูลอยาง
เปนระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห
การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เปาหมาย 

3+มี
แนวโนมผล
การ
ดําเนินงาน
ของระบบท่ี
ดีขึ้น ทําให
เกิดผล
เปนไป/     
ในทิศทาง
ตาม
เปาหมายที่
กําหนด 

4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวาที่
เกณฑ
กําหนดและ
สงผลใหเกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5+มีผลการ
ดําเนินงานที่เทา
หรือสูงกวาคู
เทียบในระดับชั้น
นําของประเทศ 
มีการดําเนินงาน
ที่ดีตอเนื่องสงผล
ใหการดําเนินงาน
เทียบเทาหรือสูง
กวาคูเทียบ (คู
เทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of Word-
class or 
Leading 
Practices) 

 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีนโยบาย เปาหมาย เกี่ยวกับการเปนแบบอยางในการสรางความยั่งยืนในฐานที่เปน
สถานศึกษาอยางไร 

- นโยบาย/เปาหมาย/มาตรการ/แนวทางการดําเนินการในแตละประเด็นหลักของเกณฑ UI Green 
Metric เปนอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


