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ค าน า 
 แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 จัดท าขึ้นภายใต้กรอบนโยบายและทิศ

ทางการบริหารคณะนิติศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 

2561-2564 สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นคณะชั้นน าด้านการผลิตระดับชาติในปี 

2568 โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” เชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร ตามมาตรฐานของ   AUN-QA         

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทางในการวางแผนอัตราก าลังคนของ

คณะ เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์ (demand) อุปทาน (supply) ของก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ สามารถธ ารงรักษาและวางแผนก าลังคนให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด การจัดท าแผนอัตราก าลังคน

จะเน้นการใช้ประโยชน์จากอัตราก าลังที่มีอยู่ เพ่ือเพ่ิม Productivity มากกว่าการเพ่ิมก าลังคน  สอดคล้องกับ

มาตรการบริหารพัฒนาก าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557-2561 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ 

พ.ศ.  2561-2565 เ พ่ือให้บรรลุ เป้าหมายตามพันธกิจกหลักขององค์กร และแผนกลยุทธ์  4 ปี                          

โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2562       

เมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 

 คณะนิติศาสตร์ มีความคาดหวังให้แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 ฉบับนี้ 

จะเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถบริหารอัตราก าลังคนของคณะไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้                    

และพร้อมที่จะขับเคลื่อนคณะไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป 

 

  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กุมภาพันธ์ 2561 
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บทที่ 1 บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในหมวด 5 ได้ให้ความส าคัญกับวิธีการ

ของหน่วยงานในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และอัตราก าลัง เพ่ือน าไปสู่ผลการด าเนินการที่โดด

เด่น การบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังเพ่ือให้งานของหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจ และเป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้เล็งเห็นความส าคัญในการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

โดยการประเมินความต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องมีการรับรองและระดับก าลังคนที่ต้องมีในแต่ละ

พันธกิจ เพ่ือการด าเนินงานสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  จึงไดจ้ัดท าแผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น 

โดยอยู่บนพ้ืนฐานของระบบสมรรถนะ (Competency) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางกาพัฒนาคณะและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 

ตลอดจนมีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดระบบและบริหารบุคลากร ที่พร้อมปฏิบัติงานเพ่ือ

บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของหน่วยงานอย่างเต็มที่ ส่งเสริม

สนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามารถ

และอัตราก าลังคนเพ่ือให้มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง 

1.2 วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้คณะนิติศาสตร์ มีการด าเนินการก าหนดแผนอัตราก าลังคนที่เหมาะสม ซึ่งรวมทั้งกรอบอัตราก าลังและ

การก าหนดต าแหน่งงาน 

2) เพ่ือให้คณะนิติศาสตร์มีแนวทางในการบริหารก าลังคนที่เหมาะสม และตอบสนองภารกิจในปัจจุบันและ

อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาระบบงานอ่ืนๆ ของคณะนิติศาสตร์ต่อไป 

 
1.3 ขอบเขตของแผนอัตราก าลัง 

 ครอบคลุมแผนอัตราก าลังคนระยะยาว 4 ปี และระยะสั้น 1 ปี ทั้งอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  
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1.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

 

รูปที ่1 ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลังคน 
ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 6 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ขององค์กร (Analyzing Organization Objective) พิจารณาจาก 
1. เป้าหมายตามพันธกิจหลักขององค์กร 
2. เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร 
3. เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
4. เป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี 
ทั้งนี้วัตถุประสงค์ขององค์กรจะเกี่ยวข้องกับการระบุอัตราก าลังคนของ Key Position ขององค์กรโดยตรง 

ขั้นตอนที่ 2 การส ารวจสภาพก าลังคนในปัจจุบัน (Inventory of Present Human Resource) ดังนี้ 
1. จ านวนก าลังคนรวมทั้งองค์กร 
2. จ านวนก าลังคนจ าแนกตามประเภทของบุคลากร 
3. จ านวนก าลังคนรวมของทุกหน่วยงาน 
4. จ านวนก าลังคนจ าแนกตามระดับ/แท่งในองค์กร 
5. จ านวนก าลังคนจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
6. จ านวนก าลังคนจ าแนกตามต าแหน่งงานและระดับ 
7. จ านวนก าลังคนแต่ละหน่วยงาน จ าแนกตามต าแหน่งและระดับ 
8. Knowledge and Skill of  Human Resources 

1. การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของ

องค์กร

2. การส ารวจสภาพ
ก าลังคนในปัจจุบัน

3. การพยากรณ์อุป
สงค์และอุปทาน           
ของก าลังคน

4. การประเมิน
ช่องว่างระหว่าง

ก าลังคนปัจจุบันและ
ก าลังคนที่ต้องการใน

อนาคต

5. การจัดท าแผนอัตรา
ก าลังคน

6. การติดตามและ
ประเมินผลแผนอัตรา

ก าลังคน
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ขั้นตอนที่ 3 การพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานของก าลังคน (Forecasting Demand and Supply of 
Human Resource) โดยประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. การพยากรณ์อุปสงค์ (Demand Forecasting) จากแหล่งข้อมูลความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 
ภายใน ภารกิจในแผนแม่บท/แผนกลยุทธ์ แผน แผนงาน โครงการ กิจกรรมในอนาคตของทุกหน่วยงาน Productivity 
ขององค์กร หน่วยงาน ต าแหน่งงาน ปัจจัยส าคัญ (Key Success Factors) ที่ส่งผลกระทบต่องานในต าแหน่ง และ
กฎหมายและ/หรือมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดไว้ โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น การ
วิเคราะห์ผลิตภาพ (Productivity) การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) การวิเคราะห์อัตราส่วนระหว่าง
อัตราก าลังคนในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกัน ระยะเวลามาตรฐาน และการวิเคราะห์จากก าลังคนที่จะต้องมีตาม
กฎหมาย และระเบียบ  

2. วิเคราะห์และพยากรณ์อุปทานก าลังคน โดยพิจารณาจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของจ านวนอัตรา
ก าลังคนขององค์กร ได้แก่  การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง การโย กย้าย/การหมุนเวียนงาน/การยืมตัว                            
การเกษียณอายุ การออกจากงาน-ลาออก, Early Retirement , ให้ออก การตาย และการยุบหรือรวมหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินช่องว่างระหว่างก าลังคนปัจจุบันและก าลังคนที่ต้องการในอนาคต (Estimation 
Manpower Gaps)  ประเมินจ านวนอัตราก าลังคนในปัจจุบัน และอนาคตตามต าแหน่งงานและหน่วยงาน ทั้งด้าน
ความรู้และทักษะก าลังคน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท าแผนอัตราก าลังคน (Manpower Plan)  ที่เชื่อมโยงกันแผนการสรรหา 
(Recruitment Plan) และมาตรการบริหารอัตราก าลังคน (Manpower Management Strategies) 

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและประเมินผลแผนอัตราก าลังคน (Monitoring and Control)  จากสภาพการณ์
การเคลื่อนไหวของอัตราก าลังทั้งอุปสงค์และอุปทาน เป้าหมายขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป การบรรลุเป้าหมายหลัก
ขององค์กร Productivity ของก าลังคนขององค์กร การสรรหาได้ตามแผน ประสิทธิผลของการใช้มาตรการบริหารอัตรา
ก าลังคน ปัญหาและข้อจ ากัดของการใช้แผนอัตราก าลังคน 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ช่วยให้การบริหารอัตราก าลังคนมีความสมดุลระหว่างงานกับคน  

2) เป็นกรอบในการขออนุมัติกรอบอัตราก าลังประจ าปี และการสรรหาบุคลากรประจ าปี 
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บทที่ 2 สภาพการณ์ของก าลังคนในปัจจุบันขององค์กร 
 

ตารางท่ี 1 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและสายงาน คณะนิติศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

       

ประเภทบุคลากร 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
รวม ร้อยละ เงิน

แผ่นดิน 
เงิน

รายได้ 
อัตราว่าง  

(เงินรายได้) 
สายคณาจารย์ 18 2 4 1 25 65.79 
สายสนับสนุน 6 1 5 1 13 34.21 

รวม 24 3 9 2 38 100.00 
สัดส่วน 1:0.33 1 : 0.5 1 : 1.20 1 : 0.52  

ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2561 

ตารางที่ 2 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภท สายงาน และเพศ คณะนิติศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        

ประเภทบุคลากร 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

อัตราว่าง 
 (เงินรายได้) 

สายคณาจารย์ 12 6 4 2 1 25 65.79 
สายสนับสนุน 2 4 4 2 1 13 34.21 

รวม 14 10 8 4 2 38 100 
ร้อยละ 36.84 26.32 21.05 10.53 5.26 100  

 

ตารางที ่3 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา คณะนิติศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 19 2 24 63.16 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 7 7 0 14 36.84 

รวม 10 26 2 38 100 
ร้อยละ 26.32 68.42 5.26 100  
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ตารางที ่4 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา  
คณะนิติศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 19 2 24 63.16 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 7 7 0 14 36.84 

รวม 10 26 2 38 100 
ร้อยละ 26.32 68.42 5.26 100  

 

ตารางที ่5 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทและวุฒิ
การศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม ร้อยละ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 3 6 46.15 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 4 3 7 53.85 

รวม 7 6 13 100 
ร้อยละ 53.85 46.15 100  
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ตารางที ่6  แสดงจ านวนการเคลื่อนไหวของก าลังคน และการสูญเสียอัตราก าลังคนคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 

                      

ประเภทบุคลากร 

ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
อนุมัติ 
กรอบ 

จัดสรร 
เพิ่ม 

ลาออก รวม 
อนุมัติ 
กรอบ 

จัดสรร 
เพิ่ม 

ลาออก รวม 
อนุมัติ 
กรอบ 

จัดสรร 
เพิ่ม 

ลาออก รวม 
อนุมัติ 
กรอบ 

จัดสรร 
เพิ่ม 

ลาออก รวม 
อนุมัติ 
กรอบ 

จัดสรร
เพิ่ม 

ลาออก รวม 
อนุมัติ
กรอบ 

สายคณาจารย ์ 20 2 1 21 23   23 26   26 25 - 1 24 25 1 2 24 25 

พนักงานมหาวิทยาลัย 18 2  20 20   20 20   20 20   20 20 - 2 18 18 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 2  1 1 3   3 6   6 5  1 4 5 1 - 6 7 

สายสนับสนุน 14  1 13 13  1 12 10 3 1 12 13 - - 13 13 - 1 12 13 

พนักงานมหาวิทยาลัย 7  1 6 6   6 3 3  6 6   6 6 - - 6 6 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 7   7 7  1 6 7  1 6 7   7 7 - 1 6 7 

รวม 34 2 2 34 36  1 35 36 3 1 38 38 - 1 37 38 1 3 36 38 

ร้อยละ  5.88 5.88    2.78   8.33 2.78    2.63   2.63 7.89   
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บทที่ 3 เป้าหมายส าคัญขององค์กร 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

เป็นคณะชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตระดับชาติในปี 2568 โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ชุมชน 
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาสงคม 
3. เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้านกฎหมาย เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ด้านกฎหมายแก่สังคม 
ค่านิยมร่วม   

1. คารวะธรรม (Respect) 
2. ปัญญาธรรม (Wisdom) 
3. สามัคคีธรรม (Unity) 
4. มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented) 
5. มีความคุ้มค่า (Worthiness) 
6. น าพาสังคม (Social Responsibility) 

 
ตารางที่ 7 ผลิตภัณฑ์ จ าแนกกระบวนการหลัก (Key Process) 

Mission Key Partner/Stakeholder/Supplier Key input Core process Key output Key 
customer 

1. กระบวนการหลักการศึกษา 

การผลิต
บัณฑิต 

 คู่ความรว่มมอื 
 องค์กรภาคเอกชน โรงเรียนสทิธิชมุชนเขา
คูหา  
 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา 
 คู่ความรว่มมอือย่างไม่เป็นทางการ  
   ชุมชนเป้าหมาย 

 หลักสูตรนิติ
ศาสตร 
บัณฑิต 
คณาจารย์ทีม่ี
วุฒ ิ
การศกึษาตรง
กับ 
หลักสูตร 

 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ตรงตาม 
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 จัดการเรียนการสอนโดย
มุ่งเนน้การ 
เรียนรูร้่วมกับชุมชน ผ่านการ
เรียนแบบ Active Learning 
Process และ Problem – 
Based Learning 

 อัตราความส าเร็จ
การศกึษา 
ภายในวงรอบหลกัสูตร 
 ระดับความพึงพอใจ
ของนิสติใน 
การจดัการเรียนการ
สอนของหลกัสูตรใน
ภาพรวม 

นิสิต 

2. กระบวนการหลักการวิจัย 

การวจิัย  คู่ความรว่มมอือย่างเปน็ทางการ 
- ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

บุคลากร  ระบบพัฒนางานวจิัย 
- พัฒนานกัวจิัย 

- พัฒนาโครงการ 

วิจัย 
- หาทุนวจิัย 

- ติดตามและ
ประเมนิผล 

- การตีพมิพ์
เผยแพร ่

 

 ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 
 งานวิจัยที่ได้น าไปใช้
ประโยชน ์
 จ านวนงานวิจัย 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 
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Mission Key Partner/Stakeholder/Supplier Key input Core process Key output Key 
customer 

3. กระบวนการหลักการบริการวิชาการ 

การบรกิาร
วิชาการ 

 คู่ความรว่มมอือย่างเปน็ทางการ 
- ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

- โรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา 

- ศูนย์ข้อมูลชุมชน 

บุคลากรคณะ
นิติศาสตรแ์ละ
ประชาชนในชุมชน
เป้าหมาย 

 จัดการบรกิาร
วิชาการโดยบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
และการวจิัย 

น าองค์ความรูม้า
พัฒนาชุมชนอย่าง
ย่ังยืน 

ชุมชนเป้าหมาย 

เป้าหมายส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ 
จากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์                

ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางในการวางแผน
กรอบอัตราก าลังคนขององค์กร โดยน าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2565                  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)   แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) และมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐ พ.ศ. 2557-2561 มาเป็นแนวทางเพ่ือให้ทราบนโยบายในการวางแผนอัตราก าลังคนในภาพรวมทั้ง
ระดับประเทศ และระดับมหาวิทยาลัย ผลจากการวิเคราะห์ ดังกล่าวได้แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้  

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ เพ่ือก าหนดความจ าเป็นในการวางแผนอัตราก าลังคน 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านแผนอัตราก าลังคน 

1. ความ เป็น เลิ ศ ด้ านการผลิ ต
บัณฑิตที่ ใช้ชุมชน เป็นแหล่ ง
เรียนรู ้

1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานตาม
ระบบคุณภาพระดับนานาชาติและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการจาก
แหล่งเรียนรู้หรือประสบการณ์จริง
ในชุมชน 

1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้ เ ชิงบูรณาการจากแหล่ง
เรียนรู้หรือประสบการณ์ตรงใน
ชุมชนโดยการมี ส่ วนร่ วมของ
หน่วยงานต่าง 

1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับยุค
สังคมดิจิทัล 

1.4 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เพื่อมุ่ งให้ผู้ เรียนเกิดทักษะเชิง
ปฏิบัติทางกฎหมายและสมรรถนะ
สากลของอาจารย์  

1.5 พัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในชุมชน 

1. อั ต ร าก าลั งส ายคณาจารย์ มี
ม าตร ฐานตาม เ กณฑ์ ม าต รฐ าน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
2. อั ต ร า ก า ลั ง ส า ยค ณา จ า ร ย์ มี
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่ ใ ช้ ชุมชนเป็ นฐาน ,  การ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน, ทักษะการจัดการเรียน
การสอนและ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของอาจารย์,การบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการวิจัย/การ
บริการวิชาการ/ศาสตร์อื่นๆ 
3. มี สั ด ส่ ว น อั ต ร า ก า ลั ง ส า ย
คณาจารย์ : นิสิตเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ 
(1:50) 
4. อัตราก าลังสายคณาจารย์มีทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
5. อัตราก าลังสายสนับสนุน มีการ
เกลี่ยภาระงานที่ เหมาะสมในการ
สนับสนุ น งานวิ ชาการ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านแผนอัตราก าลังคน 
1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความเป็น

ผู้ประกอบการ (เป็นนักกฎหมายที่
มีทักษะผู้ประกอบการ) 

1.7 เพิ่มอัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

6. อั ต ร า ก า ลั ง ส า ย ส นั บ ส นุ น มี
สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ ติดตาม
และประเมินผลข้อมูล แผนงาน/
โครงการ และให้ข้อเสนอแนะแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

2. ความ เข้ มแข็ ง ด้ านก ารวิ จั ย ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

2.1.พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น
การวิจัยและนวัตกรรม 

2.2 พัฒนาศั กยภาพนั กวิ จั ย ให้
สามารถสร้ า งผลงานวิจั ยและงาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  
ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้นการวิจัยของ
ประเทศ 

2.3 สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยรับ
ใช้สังคม และการวิจัยสู่เชิงพานิชย์ 

2.4 พัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่
ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
วิชาการเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 

1. มี ก า ร ก า ห น ด ป ริ ม า ณ ง า น 
(Workload Analysis) ด้านการวิจัย
เพื่ อสั งคมอย่ า ง เหมาะสม ให้กั บ
อัตราก าลังสายคณาจารย์ 
2. อั ต ร า ก า ลั ง ส า ยค ณา จ า ร ย์ มี
สมรรถนะการผลิตงานวิจัยที่สามารถ
น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ เ ชิ ง สั ง ค ม                 
การบรูณาการกับการเรียนการสอน 
หรือบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน 
3. มี ก า ร ก า ห น ด ป ริ ม า ณ ง า น 
(Workload Analysis) ด้านการวิจัยที่
เ หมาะสมให้ แก่อั ตร าก าลั งส าย
สนับสนุน 
4. อั ต ร า ก า ลั ง ส า ย ส นั บ ส นุ น มี
สมรรถนะในการผลิตงานวิจัยและ
พัฒนา (R&D) และ การพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 

3. การบริหารจัดการเพ่ือด าเนินงานที่
เป็นเลิศ 

3.1.พัฒนาการบริหารจัดการและ
ระบบคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์คุณภาพระดับ
สากล 

3 .2.  พัฒนาระบบบริ หารและ
ทรัพยากรมนุษย์ ที่ มี ประสิทธิภาพ                  
สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมี
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

3 .3.  พั ฒนา ร ะ บบ เทค โน โ ล ยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4.พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้
ทั่วถึงและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของคณะและมหาวิทยาลัย 

3.5.ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 
 

พัฒนาระบบบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรม
มาภิบาล 

 

1. อัตราก าลังสายคณาจารย์ และ
สายสนับสนุน มีสมรรถนะสากลที่
จ าเป็นตามต าแหน่งงาน 
2. อัตราก าลังสายคณาจารย์ และ
สายสนั บสนุ น ปฏิ บั ติ ง าน ได้ เ ต็ ม
ศักยภาพ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
และเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
3. อัตราก าลังคนของคณะได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้า
ในอาชีพในต าแหน่งที่สูงข้ึน 
4. มี ช่ อ ง ท า ง สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
หล ากหลายที่ บุ คล ากรและนิ สิ ต
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกทั่วถึง 
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้ของ
บุคลากรภายในองค์กร 
6. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านแผนอัตราก าลังคน 
4. ความมั่นคงทางการเงิน 

4.1 การพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงพานิชย์ 
4.2 พัฒนาระบบบริหารการเงินและ

การจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ 
4.3 ส่งเสริมใหม้ีหลักสูตรต่อเนื่อง

และการบริการวิชาการเพื่อการหา
รายได ้

4.4 พัฒนาระบบประชาสมัพันธ์
เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าและผูร้ับบริการ 
 

สร้างความมั่นคงด้านฐานะทางการเงิน 
ด้วยการเพิ่มรายได้และการบริหารการเงิน
ให้มีประสิทธิภาพ 

1. จัดสรรกรอบอัตราก าลังรองรับการ
แสวงหารายได้เชิงรุก 
2 .  มี ก า ร ก า ห น ด ป ริ ม า ณ ง า น 
( Workload Analysis) เ พื่ อ ก า ร
แสวงหารายได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรต่อเนื่อง 
การบริการวิชาการ เป็นต้น 
3. พัฒนากระบวนงาน หรือนวัตกรรม
เพื่อลดต้นทุนการด า เนินงานของ
องค์กร 

ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 

ผู้รับบริการ ความคาดหวังในการปฏิบตัิงาน เป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพ่ือตอบสนองความคาดหวัง 

นิสิต สายวิชาการ 
1. คณาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญใน
วิชาที่สอน 
2. คณาจารย์มีความสามารถในการสอน 
ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
3. คณาจารย์สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
4. คณาจารย์คอยดูแล ให้ค าปรึกษา 
และไม่เพกิเฉยตอ่ปัญหาของนิสิตจน
ส าเร็จการศึกษา 
สายสนับสนุน 
1. มีการบริการที่ดี รวดเร็ว สุภาพแก่
ผู้รับบริการ 

สายวิชาการ 
1. คณาจารย์มีขีดความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
2. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นิสิต 
สายสนับสนุน 
1. มีจิตบริการ 
2. มีความเชี่ยวชาญในงาน 

ผู้ให้ทุนวิจัย 
ผู้รับบริการโครงการวิชาการ 

ผู้ใช้บัณฑิต 
ศิษย์เก่า 

 

1. มีฐานขอ้มูลและสารสนเทศที่
ถูกตอ้ง ครบถ้วนทันสมัยและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้ 
2. มีการท างานอยา่งมืออาชพี  
3. มีนโยบาย กลยุทธ/์วิธกีาร
ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน  
4. การใหค้ าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับ
ปัญหาและความต้องการตา่ง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับคณะ  

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใช้ 
คอมพิวเตอร ์ 
2. บุคลากรมีความสามารถแบบมืออาชีพ  
3. บุคลากรมีความรู้ด้านนโยบายและแผน และ
การติดตามประเมินผล  
4. บุคลากรมีความรู้ด้านการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ และการวจัิย และการ
บริหารจัดการคณะ  
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ตารางที่ 10 เป้าหมายส าคัญตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี 
 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนนิงานย้อนหลัง ค่าเปา้หมาย 

2561 2559 2560 
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)    
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร    
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบคุลากร      
(1) ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขดีความสามารถ    
7.3ก-1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 12.5 ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 8.33 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 คน 2 คน 2 คน 
7.3ก-2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 12.50 ร้อยละ 12.00 ร้อยละ 12.50 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน 3 คน 3 คน 
7.3ก-4 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล  N/A N/A ร้อยละ 4.71 
       (1)   ระดับชาต ิ   ร้อยละ 4.71 
- จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล   1 คน 
       (2) ระดับนานาชาต ิ   ร้อยละ 0 
- จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล   0 คน 
7.3ก-5 ร้อยละอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละ 4.17 ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 8.00 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากแหล่งทุนภายนอก 

1 คน 2 คน 2 คน 

(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน    
7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน  N/A ค่าเฉลี่ย 3.33 ค่าเฉลี่ย 3.35 
     (1) สายวิชาการ N/A ค่าเฉลี่ย 3.32 ค่าเฉลี่ย 3.35 
     (2) สายสนับสนุน N/A ค่าเฉลี่ย 3.35 ค่าเฉลี่ย 3.40 
(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน    
7.3ก-7 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร N/A N/A ร้อยละ 98 
     (1) สายวิชาการ N/A N/A ร้อยละ 98 
     (2) สายสนับสนุน N/A N/A ร้อยละ 100 
7.3ก-8 ระดับความผูกพันของบุคลากร  N/A ค่าเฉลี่ย3.87  ค่าเฉลี่ย 3.90 
     (1) สายวิชาการ N/A ค่าเฉลี่ย 3.84 ค่าเฉลี่ย 3.90 
     (2) สายสนับสนุน N/A ค่าเฉลี่ย 3.92 ค่าเฉลี่ย 3.95 
7.3ก-9 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสขุของบุคลากรในทุกระดับของมหาวทิยาลยั ค่าเฉลี่ย 3.39 ร้อยละ 67.05 ร้อยละ 68.00 
     (1) สายวิชาการ ค่าเฉลี่ย 3.39 ร้อยละ 64.70 ร้อยละ 66.00 
     (2) สายสนับสนุน ค่าเฉลี่ย 3.39 ร้อยละ 69.40 ร้อยละ 70.00 
(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น า    
7.3ก-10 ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานทีไ่ด้รับการพัฒนา  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
- จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 7 คน 7 คน 6 คน 
7.3ก-11 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจ าเป็นของสว่น
งาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

       (1) สายวิชาการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ100 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 24 คน 24 คน 22 คน 
       (2) สายสนับสนุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 13 คน 13 คน 13 คน 
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โครงสร้างองค์กร 

 
 

 
 
 
 

 

โครงสร้างการบริหาร 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณบดี 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

รองคณบดฝี่าวิชาการและ
บริการการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบด ี ผู้ช่วยคณบด ี ผู้ช่วยคณบด ี

คณะนิติศาสตร์ 

หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์) ส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

ประธานสาขาวิชา หัวหน้าส านักงานคณะ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- วิทยาเขตสงขลา 5 อัตรา 
- วิทยาเขตพัทลุง 5 อัตรา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- พนักงาน 18 อัตรา  
- ลูกจ้าง 7 อัตรา 

หัวหน้ากลุ่มสนับสนนุงานบริการ
การศึกษา 

1. งานบริการการศึกษา 
    - นกัวิชาการ  1 อัตรา (พนง.) 
     - นักวิชาการ  1 อัตรา (ลจ.) 
2. งานพัฒนานิสิต  
    - นกัวิชาการ 1 อัตรา (ลจ.)* 
3. งานบริการวิขาการ 
   - นักวิชาการ 1  อัตรา (ลจ.)* 
* คือกรอบอัตราก าลังเดียวกัน 

 

หัวหน้ากลุ่มสนับสนนุงานบริหาร 
1. งานการเงิน  

- เจ้าหน้าที่บริหาร 1 อัตรา (พนง.) 
2. งานพัสดุ  

- เจ้าหน้าที่บริหาร 1 อัตรา (พนง.) 
3. งานแผนและงบประมาณ 

- เจ้าหน้าที่บริหาร 1 อัตรา (พนง.) 
4. งานบริหารความเสี่ยง คบคุมภายใน และบุคคล 

- เจ้าหน้าที่บริหาร 1 อัตรา (พนง.) 
5. งานประกันคุณภาพ  

- เจ้าหน้าที่บริหาร 1 อัตรา (พนง.) 
6. งานสารบรรณ งานการประชุม 
  - เจ้าหน้าที่บริหารงาน 1 อัตรา (ลจ.) 
7. งานสารสนเทศ/โสตทัศนูปกรณ์  
   - นักวิชาการ 1 อัตรา (ลจ) 
8. งานสื่อสารองค์กร/วิเทศสัมพัน์ และจัดหารายได้ 
   - นักวิชาการ 1 อัตรา (ลจ) 
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ผลการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร กรอบอัตราก าลังและสภาพปัญหา 

สภาพปัญหาก าลังคนและปัญหาการบริหาร/การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน ความสามารถจัดอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามภารกิจ 

และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหารราชการ และแนวทางในการติดตามตรวจสอบและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.  ด้านการสรรหาบุคลากร มาตรฐานในการรับบุคลากรเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ค่อนข้างสูง ท าให้ไม่สามารถบรรจุผู้ที่มีคุณวุฒิด้านปริญญาโท ที่มีความรู้ความความสามารถ และมี
ศักยภาพในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ อีกทั้งการรับสมัครผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขา
วิชาชีพกฎหมาย ในระดับภูมิภาคนั้น มีผู้สนใจมาสมัครเพื่อรับการสรรหาค่อนข้างน้อย เนื่องด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนในหน่วยงานวิชาชีพกฎหมายมีค่าตอบแทนที่สูงกว่ามหาวิทยาลัย 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาก าลังคนให้มีความพร้อม  ในการปฏิบัติงานท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลง และมีก าลังคนคุณภาพเพียงพอส าหรับการเป็นผู้น าขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง การเตรียม
ความพร้อมรับการสูญเสียอัตราก าลังคน จากการเกษียณอายุหรือการลาออกเพ่ือสร้างความต่อเนื่อง   

4.  ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ความสามารถในการดึงดูดและรักษาก าลังคนที่มีคุณภาพไว้ในคณะ 
ก าลังคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีแรงจูงใจในการท างาน 

5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  การประเมินยังไม่สะท้อน Performance ซึ่งอยู่
ระหว่างพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย โดยการ
เชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กร หน่วยงานและระดับบุคคลเข้าด้วยกัน ซึ่งตั้งอยู่บน
ฐานกระบวนการความต่อเนื่อง ตั้งแต่ การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะต้องท าให้ชัดเจน และสอดคล้อง
กับทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กร การติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาก ากับ ดูแล ให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้
ดียิ่งขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือวัดความส าเร็จของงาน โดยเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ตั้งแต่แรก และการน าผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
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บทที่ 4 จ านวนอัตราก าลังในอนาคต     
   

 คณะนิติศาสตร์ ได้วิเคราะห์สภาพการณ์ของก าลังคนในปัจจุบันขององค์กร จ าแนกตามประเภท
บุคลากร เพศ ระดับการศึกษา แท่ง หน่วยงาน จ านวนการเคลื่อนไหวของก าลังคน และการสูญเสียอัตรา
ก าลังคน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าเป้าหมายส าคัญขององค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และเป้าหมาย
ส าคัญตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือทราบความต้องการอัตราก าลังคนขององค์กรในอนาคตทั้ง
จ านวน คุณลักษณะ และทักษะ โดยก าหนดเป็นเป้าหมายอัตราก าลังคนระยะสั้นและระยะยาวจ าแนกตามปี 
ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร แท่ง หน่วยงาน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 11 วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคนขององค์กรในอนาคต จ าแนกตามต าแหน่ง ของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564  
 

 

หลักสูตร 

บุคลากรสายคณาจารย์ท่ีมีในปัจจุบัน ลาศึกษาต่อ อัตราก าลังท่ีควรจะมี 
      

 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 
ใน 

เวลา 
 

นอก 
เวลา 

 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
      

 FTES 
สกอ 

FTE 
วิชาชีพ 

FTES 
สกอ 

FTE 
วิชาชีพ 

FTES 
สกอ 

FTE 
วิชาชีพ 

FTES 
สกอ 

FTE 
วิชาชีพ 

FTES 
สกอ 

FTE 
วิชาชีพ 

FTES 
สกอ 

FTE 
วิชาชีพ 

FTES 
สกอ 

FTE 
วิชาชีพ 

      

 น.บ. นิติศาสตร์ (สงขลา) - 1 1 21 17 2 2 585.45 921.00 657.24 963 728.65 1,080 874.02 1,361 961.42 1,453 1,057.56 1,567 1,163.32 1,609       

 น.บ. นิติศาสตร์ (สงขลา) -  1 7 8  1 235.675 281.00 245.64 310 225.59 302 239 308 250.95 311 263.50 311 276.67 310       

 รวมท้ังสิ้น - 1 2 28 25 2 3 821.13 1,202.00 902.87 1,273 
 

954.24 1,382.00 1,113.02 1,669.00 1,212.37 1,763.90 1,321.06 1,877.22 1,439.99 1,918.94       

 อัตราก าลังท่ีควรมี        16.42 24.04 18.06 25.46 19.08 27.64 22.26 33.38 24.25 35.28 26.42 37.54 28.80 38.38       

 เพิ่ม-ลด              - 2.74 8.38 - 0.75 10.28 1.42 12.54 3.80 13.38       

หมายเหต ุ:  1. ในการคิดกรอบอัตราก าลังไม่น าภาระงานที่ให้ผู้สอนจากคณะอื่นมาคิดรวม เพราะจะท าให้เกิดการนับภาระงานซ้ าซ้อน 
  2. ข้อมูลประกอบการพจิารณาอื่น เช่น สถานะภาพของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเป้าหมายการผลิตบัณฑิต/ 

แผนการรับนิสิตโดยการปรับลดนิสิตชั้นปีที่ 1 ขึ้นปีที ่2 ร้อยละ 20 และปรับลดนิสิตชั้นปีที 2-3 ร้อยละ 10 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลงั 

1. การพยากรณ์จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES : Full Time Equivalent Student) โดยใช้โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน โดยปรับเพิ่ม FTES น.บ.(นิติศาสตร์) สงขลา ร้อยระ 10% และน.บ.(นิติศาสตร์) สงขลา ร้อยระ 5%  
ซ่ึงพยากรณ์จากแนวโน้มปีการศึกษา 2558-2561 และแผนการรับนิสิต 

2. การพยากรณ์จ านวนนิสิตหัวจริง ตามแผนการรับนิสิต โดยการปรับลดนิสิตชั้นปีที่ 1 ขึ้นปีที ่2 ร้อยละ 20 และปรับลดนิสิตชั้นปีที 2-3 ร้อยละ 10  
ใช้ในการพยากรณ์อัตราก าลังที่ควรจะม ีสัดส่วนอัตราก าลังสายวิชาการ : จ านวนนิสิต เท่ากับ 1:50 

3. ข้อมูลคุณวุฒิของบุคลากรสายคณาจารย์และจ านวนขั้นต่ าที่ควรมีจ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา 
4. ข้อมูลการลาศึกษาต่อและนักเรียนทุน 
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ตารางท่ี 11 สรุปแผนอัตราก าลังคนสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 

หลักสูตร 

จ านวนบุคลากร 
สายวิชาการ ปัจจบุัน อัตราก าลังที่ได้รับ

อนุมัติ  
ปี 2561 

กรอบอัตราก าลังที่ควร
จะมี FTES ปีการศึกษา 

2561 
กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ควร 
จะมี

เกณฑ์ 
สกอ. 

กรอบอัตรา 
ก าลังที่ควร 
จะมี เกณฑ์
เนติบัณฑติ 

ศึกษาต่อในเวลา 
กรอบอัตรา 

ที่ต้องการ 4 ปี สาขาวชิาที่
ขาดแคลน

และต้องการ
บรรจ ุ

ในปี 2563 
 

สาขาวชิาที่
ขาดแคลน

และต้องการ
บรรจ ุ

ในปี 2564 

พนั
กง

าน
 

ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย 

อัต
รา

ว่า
ง 

รวม 
FTES  
เกณฑ์
สกอ. 

FTES 
เกณฑ์

มาตรฐาน
วิชาชีพ 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

แผ่
นด

ิน 

รา
ยไ

ด ้

อื่น
 เงิน

แผ่นดิน 
เงิน

รายได ้

น.บ.(นิติศาสตร์) สงขลา 
คณาจารย ์

 
14 

 
- 

 
4 

 
- 

 
1 

 
19 

 
- 

 
5 

 
874 

 
1,361 

 
17.48 

 
27.22 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
4 

 
6 

 
6 

 
6 

 
กฎหมาย

การค้าระหว่าง
ประเทศ 

(ทดแทนอัตรา
ลาศึกษาต่อ

ของ                 
อ.หทัยกาญจน ์ 
ก าเหนิดเพชร) 

 
กฎหมาย
ระหว่าง

ประเทศและ
กฎหมาย

เปรียบเทียบ 
(ทดแทน
อัตราลา

ศึกษาต่อของ 
อ.นฤมล               
ฐานิสโร) 

น.บ.(นิติศาสตร์) พัทลุง 
คณาจารย ์

 
3 

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

 
6 

 
2 

 
1 

 
239 

 
308 

 
4.78 

 
6.16 

   
1 

  
3 

 
4 

 
4 

 
4 

กฎหมาย
มหาชน 

(ทดแทนอัตรา
ลาศึกษาต่อ

ของ                       
อ.เอกราช 

สุวรรณรัตน)์ 

 

รวม 17 2 5 - 1 25 2 6 1,113 1,669 22 33 1 - 2 1 7 10 10 10   

จ านวนอัตราก าลังสายวชิาการที่ควรมี 25 28 28 28   

จ านวนอัตราก าลังสายสนับสนุนที่ควรมี 13 14 14 14   

หมายเหต ุสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุน  เท่ากับ 1:0.5            
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ตารางท่ี 12 สรุปแผนอัตราก าลังคนสายสนับสนุน จ าแนกตามต าแหน่ง และประเภทบุคลากร คณะนิติศาสตร ์พ.ศ. 2561-2564 
 
 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา/ 
หน่วยงาน 

จ านวนบุคลากร 
สายสนับสนนุ ปัจจุบนั 

อัตราก าลังที่ได้รับ
อนุมัติ  

ปี 2561 

กรอบ
อัตราก าลัง
ที่ควรจะมี  

1:0.5 

กรอบอัตราท่ีต้องการ 4 ปี หมายเหตุ 

พน
ักง

าน
 ลูกจ้าง 

อัต
รา

ว่า
ง  รวม 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

แผ่
นด

ิน 

รา
ยไ

ด้ 

อื่น
 เงิน

แผ่นดิน 
เงิน

รายได้ 

วิทยาเขตสงขลา               

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 5  1   6  1 1 6 6 6 6  

นักวิชาการ 1  3  1 5  4 4 5 6 6 6 รองรับการเปดิหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 

วิทยาเขตพัทลุง      -         

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน  1    1 1  1 1 1 1 1  

นักวิชาการ   1   1  1 1 1 1 1 1  

รวม 6 1 5 - 1 13 1 6 13      - 13 14 14 14  
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ตารางท่ี 13 สรุปแผนอัตราก าลังลังคนคณะนิติศาสตร์  จ าแนกตามคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะ พ.ศ. 2561-2564 
 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย           

ผู้บริหารระดับสูง           

รองอธิการบดี นายอุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์ 523-2550 ปริญญาเอก กฎหมายเศรษฐกิจ (6705) 1. ภาวะผู้น า 
2. ทักษะการบริหาร 
3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน 

อ านวยการระดับสูง           

ผู้ช่วยอธิการบดี นายศรุต จุ๋ยมณี 117-2546 ปริญญาโท กฎหมายมหาชน (6702) 1.  ภาวะผู้น า 
2. ทักษะการบริหาร 
3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4.  การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

ผู้บริหารระดับคณะ           

ผู้บริหารระดับต้น           

คณบดี นายกรกฎ ทองขะโชค 221-2547 ปริญญาโท กฎหมายอาญา (67090) 1. ภาวะผู้น า 
2. ทักษะการบริหาร 
3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน 

อ านวยการระดับต้น            

รองคณบดี นายกฤษฎา อภินวถาวรกุล 219-2547 ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ (6705) 1. ภาวะผู้น า 
2. ทักษะการบริหาร 
3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน 

รองคณบดี นายศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ 364-2548 ปริญญาโท กฎหมายเอกชน (6701) 1. ภาวะผู้น า 
2. ทักษะการบริหาร 
3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

ผู้ช่วยคณบดี นางจิรนันท์ ไชยบุปผา 524-2550 ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ (6708) 1. ภาวะผู้น า 
2. ทักษะการบริหาร 
3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน 

ผู้ช่วยคณบดี นายเจษฎา ทองขาว 073-2546 ปริญญาโท กฎหมายมหาชน (6702) 1. ภาวะผู้น า 
2. ทักษะการบริหาร 
3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน 

ผู้ช่วยคณบดี นายปพนธีร์ ธีระพันธ์ 604-2551 ปริญญาโท กฎหมายอาญา (6709) 1. ภาวะผู้น า 
2. ทักษะการบริหาร 
3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

หัวหน้าส านักงานคณะ
นิติศาสตร์  

อัตราว่าง   ปริญญาตร/ี
โท 

1. มีความรู้และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่ง
หัวหน้าส านักงาน 
2. มีความรู้และประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการส านักงาน
และการก าหนดแผน 
3. มีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
พัสดุ และการบริหารงานบุคคล  
4. มีความรู้และประสบการใน
การบริหารงานวิชาการ 
5. มีความรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. สามารถเสนอแนวคิดในการจัดการและ
การพัฒนางาน 
2. สามารถบริหารจัดการส านักงานคณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. สามารถจัดท าแผนงาน แผนเงิน และแผน
คน ได้ 
4. สามารถควบคุมดูแลงานการเงิน และพัสดุ 
ได้ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. สามารถบริหารจัดการงานบุคคล 
6. สามารถบริหารจัดการงานวิชาการ 
7. สามารถบริหารจัดการงานวิจัย 
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต           

ประธานสาขาวิชา นางสาวหทัยกาญจน์ ก าเหนิดเพชร 526-2550 ปริญญาโท กฎหมายมหาชน (6702) 1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิต
บัณฑิตตาม ELOs โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้าน
ต่างๆ (Learner Person) เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาท
ของ Thai citizen และ Globalcitizen 
3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตาม
นโยบายของคณะ 
5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและใช้ประโยชน์ในเชิง
สังคม หรือเชิงนโยบาย 
6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ า
ของคณาจารย์ 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายธนากร โกมลวานิช 322-2548 ปริญญาโท กฎหมายเอกชน (6701) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอานนท์ ศรีบุญโรจน์ 606-2551 ปริญญาโท กฎหมายเอกชน (6701) 
อาจารย์ นางสาวจันทราทิพย์ สุขุม 220-2547 ปริญญาเอก กฎหมายระหว่างประเทศ 

(6703) /กฎหมายเอกชน 
(6701) 

อาจารย์ นางกนกลักษณ์ จุ๋ยมณี 525-2550 ปริญญาโท กฎหมายเอกชน (6701) 

อาจารย์ นายธีรยุทธ ปักษา 603-2551 ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ (6708) 

อาจารย์ นางสาวนฤมล ฐานิสโร 363-2548 ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ 
(6703) 

อาจารย์ นายศาสตรา แก้วแพง 686-2553 ปริญญาโท กฎหมายมหาชน 
(6702)/กฎหมายธุรกิจ (6708) 

อาจารย์ นางสาวเสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ 268-2547 ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ 
(6703) 

อาจารย์ นายเอกราช สุวรรณรัตน์ 549-2550 ปริญญาโท กฎหมายมหาชน (6702) 

อาจารย์ นายณฐกันต์ ด้วงปาน 2-018/2558 ปริญญาโท สาขาทางด้านนิติศาสตร์ 

อาจารย์ นางสาวนิจนิรันดร์ อวะภาค 
 
 

2-038/2559 ปริญญาโท สาขาทางด้านนิติศาสตร์ 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

อาจารย์ นายภาณุวัฒน์ ปานแก้ว 2-015/2558 ปริญญาโท สาขาทางด้านนิติศาสตร์ 

 
อาจารย์ นางสาวมาตา สินด า 2-057/2555 ปริญญาโท สาขาทางด้านนิติศาสตร์ 
อาจารย์ นายวิรัตน์ นาทิพเวทย์ 2-056/2555 ปริญญาโท สาขาทางด้านนิติศาสตร์ 
อาจารย์ นายศิริชัย กุมารจันทร์ 2-139/2555 ปริญญาโท สาขาทางด้านนิติศาสตร์ 

อาจารย์ อัตราว่าง   ปริญญาโท 1. มีประสบการณ์ด้านการสอน
ไม่น้อยกว่า 1 ปีใน
ระดับอุดมศึกษา 
2. มีความเชี่ยวชาญในกฎหมาย
ระหว่างประเทศเน้นหลักธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิต
บัณฑิตตาม ELOs โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้าน
ต่างๆ (Learner Person) เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active Citizen) และมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen 
และ Global citizen 
3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตาม
นโยบายของคณะ 
5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและใช้ประโยชน์ในเชิง
สังคม หรือเชิงนโยบาย 
6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ า
ของคณาจารย์ 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

ส านักงานคณะนิติศาสตร ์           

กลุ่มสนับสนุนงานบริการ
การศึกษา 

          

หัวหน้างาน  นายณัฐวุฒิ คงไข่ 2-080/2555 ปริญญาตรี งานบริการการศึกษา,                    
งานพัฒนานิสิต, งานบริการ
วิชาการ 

1. สามารถวางแผนในการบริการการศึกษาได้ 
2. สามารถพัฒนากระบวนการในการบริการ
การศึกษาตามแนวทางของ EdPEx ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. สามารถให้บริการการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
บริการที่เกิดความคาดหวังของนิสิต 
4. สามารถท างานเป็นทีม 
5. สามารถให้ค าแนะน า และร่วมแก้ปัญหา
แก่ทีมงานในกลุ่มสนับสนุนการบริการ
การศึกษาได้เป็นอย่างดี 
6. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
7. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

นักวิชาการ นายธานินทร์ เงินถาวร 747-2555 ปริญญาตรี งานบริการการศึกษา, งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. สามารถพัฒนากระบวนการในการบริการ
การศึกษาตามแนวทางของ EdPEx ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้บริการการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
บริการที่เกิดความคาดหวังของคณาจารย์ 
3. สามารถท างานเป็นทีม 
4. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
5. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักวิชาการ นายณัฐวุฒิ ชัชวงษ ์ 2-058/2555 ปริญญาโท งานบริการวิชาการ, งานพัฒนา
นิสิต 

1. สามารถวางแผนการบริการวิชาการ และ
แผนพัฒนานิสิตได้  
2. สามารถประเมินผลโครงการได้ 
3. สามารถพัฒนากระบวนการในการบริการ
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถให้บริการการวิชาการและการ
พัฒนานิสิตที่เกิดความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 
5. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได้ 
6. สามารถท างานเป็นทีม 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

นักวิชาการ นายกรีฑา รักเล่ง 2-021/2555 ปริญญาตรี งานบริการการศึกษา, งาน
พัฒนานิสิต, งานบริการวิชาการ 

1. สามารถวางแผนการบริการการศึกษา 
แผนบริการวิชาการ และแผนพัฒนานิสิตได้
เป็นอย่างดี  
2. สามารถประเมินผลโครงการได้อย่างมือ
อาชีพ 
4. สามารถให้บริการการศึกษา บริการ
วิชาการและการพัฒนานิสิตที่เกิดความ
คาดหวังของผู้รับบริการ 
5.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 
6. สามารถท างานเป็นทีม 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร           

หัวหน้างาน  นายวีระ ชุมช่วย 744-2555 ปริญญาโท งานแผนงาน, งานจัดการ
ความรู้, งานวารสาร 

1. สามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีตาม
แนวทางของ EdPEx ไดเ้ป็นอย่างดี 
2. สามารถจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีได้
เป็นอย่างดี 
3. สามารถจัดท าแผนจัดการความรู้ประจ าปี
ไดเ้ป็นอย่างดี 
4. สามารถติดตาม การด าเนินงานตามแผน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถประเมินผลแผนได้เป็นอย่างดี 
6. สามารถบริการจัดการงานวารสารให้มี
คุณภาพและออกตามก าหนดได้เป็นอย่างดี 
7. สามรถพัฒนาระบบงานสนับสนุนงาน
บริหารตามแนวทางของ EdPEx ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
8. สามารถท างานเป็นทีม 
9. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
10. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาใน
งานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

เจ้าหน้าที่บริหารงาน นางชาโลมา กองสวัสดิ์ 725-2554 ปริญญาโท งานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน, งานวิเคราะห์
อัตราก าลัง, งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล, งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. สามารถจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ได้
เป็นอย่างดี 
2. สามารถติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถจัดท าแผนอัตราก าลังคน 4 ปี 
ตามแนวทางของ EdPEx ไดเ้ป็นอย่างดี 
4. สามารถจัดท าแผนอัตราก าลังคนประจ าปี
ไดเ้ป็นอย่างดี 
5. สามารวิเคราะห์อัตราก าลังประจ าปี และ
จัดท าค าของตามแผนอัตราก าลังคนประจ าปี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4 ปี ตามแนวทางของ EdPEx ไดเ้ป็นอย่างดี 
7. สามารถจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีไดเ้ป็นอย่างดี 
8. สามารติดตามและประเมินผลแผนอัตรา
ก าลังคน 4 ป ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                         
9. สามารถติดตามและประเมินผลแผนอัตรา
ก าลังคนประจ าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. สามารถติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ปไีด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

     11. สามารถติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
12. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 
13. สามารถท างานเป็นทีม 
14. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
15. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาใน
งานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

เจ้าหน้าที่บริหารงาน นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์ 238-2547 ปริญญาโท งานประกันคุณภาพการศึกษา, 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. สามารจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตาม
แนวทางของ EdPEx ไดเ้ป็นอย่างดี 
2. สามารถพัฒนากระบวนงานตามแนวทาง
ของ EdPEx ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถให้ความรู้ และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ EdPEx ไดเ้ป็นอย่างดี 
4. สามารถเขียนรายงานตามแนวทางของ 
EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถจัดท าจัดท าข้อตกลงก่อน
ปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรสังกัดคณะ
นิติศาสตร์ไดเ้ป็นอย่างดี 
6. สามารถด าเนินการให้กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย 
7. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 
8. สามารถท างานเป็นทีม 
10. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
11. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาใน
งานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

เจ้าหน้าที่บริหารงาน นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล 329-2548 ปริญญาตรี งานการเงิน 1. สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ
ด้านการเงินแก่บุคลากร และนิสิตได้เป็นอย่าง
ดี 
3. สามารถรายงานวิเคราะห์สถานการทาง
การเงิน และเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี และมีข้อมูลที่
ทันสมัย 
4. สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวได้เป็น
อย่างดี 
7.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 
8. สามารถท างานเป็นทีม 
9. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
10. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาใน
งานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

เจ้าหน้าที่บริหารงาน นางเมวดี ขวัญศรี 745-2555 ปริญญาตรี งานพัสดุ 1. สามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ
ด้านงานพัสดุแก่บุคลากร และนิสิตได้เป็น
อย่างดี 
3. สามารถรายงานวิเคราะห์สถานการทาง
การเงิน และเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้บริหาร 
4. สามารถวิเคราะห์ค่าใช้หมวดค่าวัสดุ และ
ครุภัณฑ์เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี และมีข้อมูลที่ทันสมัย 
5.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 
6. สามรถท างานเป็นทีมได้ 
7. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
8. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

เจ้าหน้าที่บริหารงาน นางจิราวรรณ คงเรือง 2-001/2555 ปริญญาตรี งานบริหารทั่วไป 1. สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการและสาร
บรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถปฏิบัติงานด้านงานการประชุม 
งานบุคคล และงานเลขาผู้บริหาร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. สามารถจัดท าเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 
5. สามรถท างานเป็นทีมได้ 
 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน นางสาวอทิตา มู่สา 2-022/2555 ปริญญาตรี งานธุรการ, งานการประชุม, 
งานเลขานุการ 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการและสาร
บรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถปฏิบัติงานด้านงานการประชุม  
และงานเลขาผู้บริหาร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 
4. สามารถท างานเป็นทีม 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2561 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

นักวิชาการ นายอนุชา ขุนแก้ว 2-023/2555 ปริญญาตรี งานโสตทัศนศึกษา, งานพัฒนา
สารสนเทศ, งานพัฒนาเวปไซต์ 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศตาม
นโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
3. สามารถพัฒนาเวปไวต์คณะให้มีความ
ทันสมัย 
4.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ไดไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถท างานเป็นทีมได้ 

นักวิชาการ อัตราว่าง   1. ปริญญาตรี
ทุกสาขา 
2. ผ่านการ
สอบเพ่ือวัด
ความรู้
ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค 
ก.) ของ
ส านักงาน 
ก.พ. ในระดับ
ปริญญาตรี 
หรือระดับที่
สูงกว่า  

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ใน
ระดับดี 
งานเลขานุการผู้บริหาร,                
งานวิเทศน์สัมพันธ์,                         
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์การ, งานจัดหารายได้ 

1. สามารถเขียนการแผนการสื่อสารองค์กร
ได้เป็นอย่างดี 
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
3.  สามารถเขียนแผนการจัดหารายได้เป็น
อย่างดี 
4. สามารถปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 
6. สามารถท างานเป็นทีมได้ 
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ตารางท่ี 14 แผนการสรรหาอัตราก าลังสายคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 

 
หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่ง

งาน 

แท่งวิชาการ ปีงบประมาณ เหตุผล วิธีการ
สรรหา 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สรรหาภายในและภายนอก 

อ. ผศ. รศ. ศ. 61 62 63 64 คุณวุฒ ิ ประสบการณ ์ สมรรถนะท่ี
จ าเป็น 
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บร
รจ
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่งต
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1. อาจารย์ 1         1     ทดแทนการลาศึกษาตอ่ของ  
อ.เสาวณีย์  แก้วจุลกาญจน ์

ภายนอก ปริญญาโท 1. มีประสบการณ์
ด้านการสอนไม่นอ้ย
กว่า 1 ปีใน
ระดับอุดมศึกษา 
2. มีความเชี่ยวชาญ
ในกฎหมายระหว่าง
ประเทศเนน้หลัก
ธุรกจิและสิทธิ
มนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

1. สามารถ
จัดการเรียนการ
สอน เพื่อผลติ
บัณฑิตตาม ELOs 
โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน 
2. สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนโดยมุ่งผลิต
บัณฑิตให้มี
ความรู้
ความสามารถ 
รอบรู้ด้านต่างๆ 
(Learner 
Person) เป็นผู้
ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
(Co- Creator)  
เป็นพลเมอืงที่
เข้มแข็ง (Active 
Citizen) และมี
ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม ทัง้

มิ.ย.
62 

มิ.ย.
62 

มิ.ย.
62 

มิ.ย.
62 

มิ.ย.
62 

มิ.ย.
62 

มิ.ย. 
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

2. อาจารย์             1   ทดแทนการลาศึกษาตอ่ของ 
 อ.หทัยกาญจน ์ ก าเหนิดเพชร 

ภายนอก ปริญญาโท  1. มีประสบการณ์
ด้านการสอนไม่นอ้ย
กว่า 1 ปีใน
ระดับอุดมศึกษา 
2. มีความเชี่ยวชาญ
ในกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ  

พ.ย.
62 

พ.ย.
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 

ก.พ.
63 

ก.พ.
63 

ก.พ.
63 

ก.พ.
63 

มิ.ย.
63 

3. อาจารย์             1   ทดแทนการลาศึกษาตอ่ของ  
อ.เอกราช  สุวรรณรัดน ์

ภายนอก ปริญญาโท  1. มีประสบการณ์
ด้านการสอนไม่นอ้ย
กว่า 1 ปีใน
ระดับอุดมศึกษา 
2. มีความเชี่ยวชาญ
ในกฎหมายมหาชน  

พ.ย.
62 

พ.ย.
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 

ก.พ.
63 

ก.พ.
63 

ก.พ.
63 

ก.พ.
63 

มิ.ย.
63 
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หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่ง

งาน 

แท่งวิชาการ ปีงบประมาณ เหตุผล วิธีการ
สรรหา 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สรรหาภายในและภายนอก 

อ. ผศ. รศ. ศ. 61 62 63 64 คุณวุฒ ิ ประสบการณ ์ สมรรถนะท่ี
จ าเป็น 
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บส

ัมภ
าษ
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ปร
ะก

าศ
ผล

สอ
บส

ัมภ
าษ

ณ
 ์

ตร
วจ

สอ
บป

ระ
วัต

 ิ

บร
รจ

ุแต
่งต

ัง้ 

4. อาจารย์               1 ทดแทนการลาศึกษาตอ่ของ 
อ.นฤมล ฐานิสโร 

ภายนอก ปริญญาโท  1. มีประสบการณ์
ด้านการสอนไม่นอ้ย
กว่า 1 ปีใน
ระดับอุดมศึกษา 
2. มีความเชี่ยวชาญ
ในฎหมายระหว่าง
ประเทศและ
กฎหมาย
เปรียบเทียบ  

ในบทบาทของ 
Thai citizen 
และ Global 
citizen 
3. สามารถการ
จัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นให้
นิสิตมทีักษะ
ความเป็น
ผู้ประกอบการ 
4. สามารถบริการ
วิชาการเพือ่หา
รายได้ตาม
นโยบายของคณะ 
5. สามารถผลิต
งานวิจัย หรอื
ผลงานวิชาการ
โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานและใช้
ประโยชน์ในเชิง
สังคม หรือเชิง
นโยบาย 
6. มีภาระงาน
ตามภาระงานขัน้
ต่ าของคณาจารย์ 

พ.ย.
63 

พ.ย.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ก.พ.
64 

ก.พ.
63 

ก.พ.
64 

ก.พ.
64 

มิ.ย.
64 
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ตารางท่ี 15 แผนการสรรหารอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 
 

หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่ง

งาน 

ปีงบประมาณ 

เหตุการณ์ 
สรรหา 

วิธีการ
สรรหา มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สรรหาภายในและภายนอก 

61 62 63 64 คุณวุฒิ ประสบการณ์ สมรรถนะที่จ าเป็น 

คณ
ะก

รร
มก

าร
สร

รห
า/

สอ
บแ

ข่ง
ขัน

 

ปร
ะช

าส
ัมพ
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 ์
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สม

ัคร
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ือก
สอ

บข
้อเ

ขีย
น 

ปร
ะก

าศ
ผล

สอ
บข

้อเ
ขยี
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สอ
บส

ัมภ
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ณ ์
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ะก

าศ
ผล

สอ
บส

ัมภ
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ตร
วจ

สอ
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ระ
วัต

 ิ

บร
รจ

ุแต
่งต

ั้ง 

อ านวยการ
ระดับต้น  

                                    

1. หัวหน้า
ส านักงานคณะ
นิติศาสตร์  

  1     ลาออก ภายใน ปริญญาตรีทุกสาขา 1. มีความรู้และประสบการณ์ที่
เกี่ยวขอ้งกับงานในต าแหน่ง
หัวหน้าส านักงาน 
2. มีความรู้และประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการส านกังานและ
การก าหนดแผน 
3. มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การพัสด ุและการ
บริหารงานบุคคล  
4. มีความรู้และประสบการใน
การบริหารงานวิชาการ 
5. มีความรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. สามารถเสนอแนวคิดในการ
จัดการและการพัฒนางาน 
2. สามารถบริหารจัดการ
ส านักงานคณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. สามารถจัดท าแผนงาน แผน
เงิน และแผนคน ได้ 
4. สามารถควบคุมดูแลงาน
การเงิน และพัสดุ ได้ตามระเบยีบ 
และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

มี.ค. 
62 

มี.ค. 
62 

มี.ค. 
62 

  เม.ย.
62 

เม.ย.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 
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หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่ง

งาน 

ปีงบประมาณ 

เหตุการณ์ 
สรรหา 

วิธีการ
สรรหา มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สรรหาภายในและภายนอก 

61 62 63 64 คุณวุฒิ ประสบการณ์ สมรรถนะที่จ าเป็น 

คณ
ะก

รร
มก

าร
สร

รห
า/

สอ
บแ

ข่ง
ขัน
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ัมพ
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สม
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สอ
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้อเ
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บส

ัมภ
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าศ
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บส
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วจ

สอ
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วัต

 ิ

บร
รจ

ุแต
่งต

ั้ง 

1. หัวหน้า
ส านักงานคณะ
นิติศาสตร์ 
(ต่อ) 

       6. สามารถบริหารจัดการงาน
บุคคล 
7. สามารถบริหารจัดการงาน
วิชาการ 
8. สามารถบริหารจัดการ
งานวิจัย 
9. สามารถปฏบิัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

          

2. นักวิชาการ 1       ลาออก ภายนอก 1. วุฒิปริญญาตรีทุก
สาขา 
2. ผ่านการสอบเพือ่วัด
ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ของ
ส านักงาน ก.พ. ในระดับ
ปริญญาตรี หรือระดับที่
สูงกว่า  

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ใน
ระดับดี 
2. มีประสบการณ์ด้านงาน
เลขานุการผู้บริหาร, งานวิเทศน์
สัมพันธ,์ งานประชาสัมพันและ
สื่อสารองค์การ, งานจัดหา
รายได้ 

1. สามารถเขียนการแผนการ
สื่อสารองค์กรได้ 
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็น
อย่างด ี
3.  สามารถเขียนแผนการจัดหา
รายได้ 
4. สามารถปฏบิัติงานเลขานุการ
ผู้บริหารได้ 
5.  สามารถพัฒนากระบวนการใน
งานที่รับผิดชอบตามแนวทางของ 
EdPEx ได ้
6. สามารถท างานเป็นทีมได้ 

ธ.ค.
61 

ธ.ค.
61 

ธ.ค.
61 

ธ.ค.
61 

ธ.ค.
61 

ธ.ค.
61 

ธ.ค.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 
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หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่ง

งาน 

ปีงบประมาณ 

เหตุการณ์ 
สรรหา 

วิธีการ
สรรหา มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สรรหาภายในและภายนอก 

61 62 63 64 คุณวุฒิ ประสบการณ์ สมรรถนะที่จ าเป็น 
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บร
รจ
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ั้ง 

3. นักวิชาการ 1       รองรับการ
เปิดหลักสูตร
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ภายนอก 1. วุฒิปริญญาตรีทุก
สาขา 
2. ผ่านการสอบเพือ่วัด
ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ของ
ส านักงาน ก.พ. ในระดับ
ปริญญาตรี หรือระดับที่
สูงกว่า  

งานบริการการศึกษา,                       
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

1. สามารถพัฒนากระบวนการใน
การบริการการศึกษาตามแนวทาง
ของ EdPEx ได้ 
2. สามารถให้บริการการศึกษาที่
มุ่งเน้นการบริการที่เกิดความ
คาดหวังของคณาจารย ์
3. สามารถท างานเป็นทีม 
4. สามารถท าวิจัยสถาบันตาม
นโยบายของผู้บริหารได้ 
5. สามารถท าวิจัย R2R เพื่อ
แก้ปัญหาในงานประจ าได ้
 

พ.ย.
62 

พ.ย.
62 

พ.ย.
62 

พ.ย.
62 

พ.ย.
62 

พ.ย.
62 

พ.ย.
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 
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ตารางท่ี 16 แผนการเลื่อนระดับอัตราก าลังสายคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 

 
หน่วยงาน/ 

ชื่อต าแหน่งงาน 
แท่งวิชาการ ปีงบประมาณ เหตุการณ ์ วิธีการ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า 

อ. ผศ. รศ. ศ. 61 62 63 64 คุณวุฒ ิ ประสบการณ ์ สมรรถนะท่ีจ าเป็น 
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าง
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าก
าร

 
สภ

าม
หา

วิท
ยา

ลัย
อนุ

มตั
 ิ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายมหาชน 6702) 

  1       1     แผนพัฒนารายบุคคล  
อ.หทัยกาญจน ์ ก าเหนดิเพชร 

ภายใน  ปริญญาโท 1. วุฒิปริญญาเอก ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์และปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปี 
และพ้นระยะเวลาทดลองการ
ปฏิบัติงานทีก่ าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
2. วุฒิปริญญาโท ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์และปฏิบัติงานมาแล้ว 4 ปี 
3. มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวชิา
หนึ่งทีก่ าหนดไว้ในหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเทียบค่าได้ไม่น้อย
กว่า 3 หน่วยกิต ระบบทวิภาค และ
เสนอเอกสารหลักฐานที่มีคุณภาพดี 
มีการอ้างอิงแหล่งที่มา และได้ใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว 
4. มีผลงานอย่างน้อย 2 รายการ 
(1) ผลงานวจิัย 2 เรือ่ง หรอื 
(2) ผลงานวจิัย 1 เรือ่งและผลงาน
ทางวิชาการการในลักษณะอืน่ 1 
รายการ หรือ 
(3) ผลงานวจิัย 1 เรือ่ง และผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม 1 เรือ่ง 
(4) ผลงานวจิัย 1 เรือ่ง และต ารา
หรือหนังสอื 1 เล่ม  

1. สามารถจัดการเรียนการ
สอน เพื่อผลติบัณฑิตตาม 
ELOs โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
2. สามารถจัดการเรียนการ
สอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถ รอบรู้
ด้านต่างๆ (Learner Person) 
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง (Active Citizen) 
และมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ทั้งในบทบาทของ 
Thai citizen และ Global 
citizen 
3. สามารถบริการวิชาการเพื่อ
หารายได้ตามนโยบายของ
คณะ 
4. สามารถผลิตงานวิจัย หรอื
ผลงานวิชาการโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานและใช้ประโยชน์ใน
เชิงสังคม หรือเชิงนโยบาย 
5. มีภาระงานตามภาระงาน
ขั้นต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ต.ค.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

มี.ค.
63 

พ.ค.
63 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(กฎหมายเอกชน 6701) 

          1     แผนพัฒนารายบุคคล          
อ.นฤมล  ฐานิสโร 

ภายใน  ปริญญาโท ต.ค.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

มี.ค.
63 

พ.ค.
63 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายระหว่างประเทศ 
6703 /กฎหมายเอกชน 6701) 

          1     แผนพัฒนารายบุคคล         
อ.จนัทราทิพย์  สุขุม 

ภายใน  ปริญญาเอก ต.ค.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

มี.ค.
63 

พ.ค.
63 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายมหาชน 6702) 

            1   แผนพัฒนารายบุคคล         
 อ.จนัทราทิพย์  สุขุม 

ภายใน  ปริญญาโท ต.ค.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

มี.ค.
64 

พ.ค.
64 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(กฎหมายเศรษฐกิจ 6705) 

              1 แผนพัฒนารายบุคคล         
 อ.อกุฤษฎ์ มูสิกพนัธุ ์

ภายใน  ปริญญาเอก ต.ค.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

มี.ค.
65 

พ.ค.
65 
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หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

แท่งวิชาการ ปีงบประมาณ เหตุการณ ์ วิธีการ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า 

อ. ผศ. รศ. ศ. 61 62 63 64 คุณวุฒ ิ ประสบการณ ์ สมรรถนะท่ีจ าเป็น 
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6. รองศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายเอกชน 6701) 

     1   แผนพัฒนารายบุคคล         
 ผศ.ธนากร  โกมลวานิช 

  1. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปี 
2. มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวชิา
หนึ่งทีก่ าหนดไว้ในหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่นอ้ย
กว่า 3 หน่วยกิต ระบบทวิภาค และ
เสนอเอกสารหลักฐานที่มีคุณภาพดี 
มีการอ้างอิงแหล่งที่มา และได้ใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว 
3. มีผลงานอย่างน้อย 3 รายการ 
และ ม ี2 วิธี ดงันี ้
วิธีที่ 1 ประกอบด้วย (1)+(4) หรือ 
(2) + (4) หรือ (3)+(4) 
(1) ผลงานวิจัย 2 เรือ่ง (คุณภาพดี) 
หรือ 
(2) ผลงานวิจัย 1 เรือ่ง และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอืน่ 1 
รายการ (คุณภาพดี) หรือ 
(3) ผลงานวิจัย 1 เรือ่ง และผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม 1 เรือ่ง 
(คุณภาพดี)  
และ 
(4) ต าราหรือหนังสอื 1 เลม่ 
(คุณภาพดี)  
(โดยไม่ต้องพิจารณาทิศทาง
การศกึษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณี

1. สามารถจัดการเรียนการ
สอน เพื่อผลติบัณฑิตตาม 
ELOs โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
2. สามารถจัดการเรียนการ
สอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถ รอบรูด้้าน
ต่างๆ (Learner Person) เป็น
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง (Active Citizen) และ
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ทั้งในบทบาทของ Thai citizen 
และ Global 
citizen 
3. สามารถบริการวิชาการเพื่อ
หารายได้ตามนโยบายของคณะ 
4. สามารถผลิตงานวิจัย หรอื
ผลงานวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานและใช้ประโยชน์ในเชิง
สังคม หรือเชิงนโยบาย 
5. มีภาระงานตามภาระงานขัน้
ต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ต.ค.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

มี.ค.
63 

พ.ค.
63 
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หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

แท่งวิชาการ ปีงบประมาณ เหตุการณ ์ วิธีการ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า 

อ. ผศ. รศ. ศ. 61 62 63 64 คุณวุฒ ิ ประสบการณ ์ สมรรถนะท่ีจ าเป็น 
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หนึ่งหรือหลายกรณีตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ) 
วิธีที่ 2 ประกอบด้วย (1) หรือ (2) 
หรีอ (3)  
(1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรือ่ง 
คุณภาพดีมากอย่างนอ้ย 2 เรือ่ง 
และคุณภาพดี 1 เรือ่ง หรอื 
(2) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมาก 
อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานทาง
วิชาการในลกัษณะอืน่ซ่ึงมีคุณภาพดี 
หรือ 
(3) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมาก 
อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมที่มีคุณภาพด ี
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ตารางท่ี 17 แผนการเลื่อนระดับความก้าวหน้าอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 
 

หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

ปีงบประมาณ 

เหตุผล 
 

วิธีการ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า  

61 62 63 64 คุณวุฒิ ประสบการณ์ สมรรถนะที่จ าเป็น 

ปร
ะเ

มิน
ค่า

งา
น 

อน
ุมัต

ิกร
อบ

 

ขอ
ก า

หน
ดร

ะด
ับต

 าแ
หน

่งท
ี่สูง

ขึ้น
  

อ่า
นผ

ลง
าน

 

อ.ก
.พ

.ห
น่ว

ยง
าน

 

1. นักวิชาการช านาญการ   1     แผนพัฒนา
รายบุคคล         
นายธานินทร์  
เงินถาวร 

ภายใน ปริญญาตร ี 1. วุฒิ ป.ตรี เคยด ารงต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
2. มีผลงานที่เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
1 เล่ม และผลงานวิจยัเพื่อปรับปรุง
และพัฒนางานหรือผลงานเชิง
วิเคราะห์ 1 เล่ม  

1. สามารถพัฒนากระบวนการในการ
บริการการศึกษาตามแนวทางของ EdPEx 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร
ตาม มคอ. 1  และทิศทางการพัฒนาคณะ
ไดเ้ป็นอย่างดี 
3.  ุสามารถให้บริการการศึกษาที่มุ่งเน้น
การบริการที่เกิดความคาดหวังของ
คณาจารย ์
4. สามารถท างานเป็นทีมได ้
5. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
6. สามารถท าวิจัย R2R เพื่อแก้ปัญหาใน
งานประจ าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ต.ค.
62 

พ.ย.-
ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 
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หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

ปีงบประมาณ 

เหตุผล 

วิธีการ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า  

61 62 63 64 คุณวุฒิ ประสบการณ์ สมรรถนะที่จ าเป็น 
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2. เจ้าหน้าหนา้บริหารงานช านาญการ   1     แผนพัฒนา
รายบุคคล         
น.ส. ดุสิดา  
แก้วสมบูรณ์ 

ภายใน ปริญญาตรี/
โท 

1. วุฒิ ป.โท เคยด ารงต าแหน่งไม่
น้อยกว่า 4 ป ี
2. มีผลงานที่เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
1 เล่ม และผลงานวิจยัเพื่อปรับปรุง
และพัฒนางานหรือผลงานเชิง
วิเคราะห์ 1 เล่ม  

1. สามารจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตาม
แนวทางของ EdPEx ได้เป็นอย่างดี 
2. สามารถให้ความรู ้และขอ้เสนอแนะ
เกี่ยวกบั EdPEx ไดเ้ป็นอย่างดี 
3. สามารถเขียนรายงานตามแนวทางของ 
EdPEx ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. สามารถจัดท าจัดท าข้อตกลงก่อน
ปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรสังกัด
คณะนิติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
5. สามารถด าเนินการใหก้ระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย 
6. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได ้
7. สามารถท างานเป็นทีมได้ 
8. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
9. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
10. สามารถท าวจิัย R2R เพื่อแก้ปัญหาใน
งานประจ าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

    ต.ค.
62 

พ.ย.-
ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 
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หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

ปีงบประมาณ 

เหตผุล 

วิธีการ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า  

61 62 63 64 คุณวุฒิ ประสบการณ์ สมรรถนะที่จ าเป็น 
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3. เจ้าหน้าหนา้บริหารงานช านาญการ     1   แผนพัฒนา
รายบุคคล         
น.ส.เพ็ญนภา  
ไพยศาล 

ภายใน ปริญญาตร ี 1. วุฒิ ป.ตรี เคยด ารงต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
2. มีผลงานที่เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
1 เล่ม และผลงานวิจยัเพื่อปรับปรุง
และพัฒนางานหรือผลงานเชิง
วิเคราะห์ 1 เล่ม  

1. สามารถปฏบิัติงานด้านการเงินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ
ด้านการเงินแก่บุคลากร และนิสิตได้เป็น
อย่างด ี
3. สามารถรายงานวิเคราะห์สถานการทาง
การเงิน และเสนอแนะขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริหารได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและทันสมยั 
4. สามารถวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายตอ่หัวได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
5.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได ้
6. สามรถท างานเป็นทีมได้ 
7. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผูบ้ริหารได้เป็นอย่างดี 
8. สามารถท าวิจัย R2R เพื่อแก้ปัญหาใน
งานประจ าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ต.ค.
63 

พ.ย.
ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 
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หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

ปีงบประมาณ 

เหตผุล 

วิธีการ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า  

61 62 63 64 คุณวุฒิ ประสบการณ์ สมรรถนะที่จ าเป็น 
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4. เจ้าหน้าหนา้บริหารงานช านาญการ     1   แผนพัฒนา
รายบุคคล         
นางเมวดี  
ขวัญศรี 

ภายใน ปริญญาตร ี 1. วุฒิ ป.ตรี เคยด ารงต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
2. มีผลงานที่เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
1 เล่ม และผลงานวิจยัเพื่อปรับปรุง
และพัฒนางานหรือผลงานเชิง
วิเคราะห์ 1 เล่ม  

1. สามารถปฏบิัติงานด้านพัสดุได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ
ด้านงานพัสดุแก่บุคลากร และนิสิตได้เปย็
อย่างด ี
3. สามารถรายงานวิเคราะห์สถานการทาง
การเงิน และเสนอแนะขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริหารได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและทันสมยั 
4. สามารถวิเคราะห์ค่าใชห้มวดค่าวัสดุ 
และครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
5.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
6. สามรถท างานเป็นทีมได้ 
7. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
8. สามารถท าวิจัย R2R เพื่อแก้ปัญหาใน
งานประจ าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

    ต.ค.
64 

พ.ย.
ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 
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หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

ปีงบประมาณ 

เหตผุล 

วิธีการ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า  

61 62 63 64 คุณวุฒิ ประสบการณ์ สมรรถนะที่จ าเป็น 

ปร
ะเ

มิน
ค่า

งา
น 

อน
ุมัต

ิกร
อบ

 

ขอ
ก า

หน
ดร

ะด
ับต

 าแ
หน

่งท
ี่สูง

ขึ้น
  

อ่า
นผ

ลง
าน

 

อ.ก
.พ

.ห
น่ว

ยง
าน

 

5. เจ้าหน้าที่บริหารช านาญการพิเศษ     1   แผนพัฒนา
รายบุคคล         
นางชาโลมา  
กองสวัสดิ์ 

จาก
ภายใน 

ปริญญาโท 1. เคยด ารงต าแหน่งระดับช านาญ
การมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. มีผลงานที่เป็นงานวิเคราะห์ 1 
เล่ม และผลงานวิจยัเพื่อปรับปรุง
และพัฒนางาน 1 เล่ม  

1. สามารถจัดท าแผนบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายในตามแนวทางของ 
COSO ไดเ้ป็นอย่างดี 
2. สามารถติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
3. สามารถจัดท าแผนอัตราก าลังคน 4 ปี 
ตามแนวทางของ EdPEx ได้เป็นอย่างดี 
4. สามารถจัดท าแผนอัตราก าลังคน
ประจ าปีได้เป็นอยา่งดี 
5. สามารวิเคราะห์อัตราก าลังประจ าปี 
และจัดท าค าของตามแผนอัตราก าลังคน
ประจ าปีได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
6. สามารถจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 4 ปี ตามแนวทางของ EdPEx ได้
เป็นอย่างด ี
7. สามารถจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. สามารติดตามและประเมินผลแผน
อัตราก าลังคน 4 ปีได้เป็นอย่างดี 
9. สามารถติดตามและประเมินผลแผน
อัตราก าลังคนประจ าปีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
10. สามารถติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ปี ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

ต.ค.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.-
มี.ค.
63 

เม.ย.
63 
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หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

ปีงบประมาณ 

เหตุผล 
 

วิธีการ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า  

61 62 63 64 คุณวุฒิ ประสบการณ์ สมรรถนะที่จ าเป็น 
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         11. สามารถติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
12. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได ้
13. สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
14. สามารถท าวจิัยสถาบันตามนโยบาย
ของผู้บริหารได้เป็นอย่างด ี
15. สามารถท าวจิัย R2R เพื่อแก้ปัญหาใน
งานประจ าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 5 มาตรการบริหารอัตราก าลัง  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนบริหารกรอบอัตราก าลัง พ.ศ. 2561 - 2564   

คณะนิติศาสตร์ มีเป้าหมายหลักที่เป็นคณะชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตระดับชาติในปี 2568 โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้จึงมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนบริหารกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 

1. นโยบายด้านอัตราก าลังคน  
1.1 พัฒนาบุคลากรสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 เพ่ิมผลิตภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนต้องมี 

ศักยภาพ และมีทัศนคติที่ดีที่เป็น positive thinking  
1.2 พัฒนาบุคลกรสู่การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based 

Education : OBE) 
1.3 ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายคณาจารย์และความก้าวหน้าในสายงาน 

(Career  Path) ของบุคลากรสายสนับสนุน  
1.4 เกลี่ยภาระงานให้มีความเหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างเงินรายได้ สัดส่วน

บุคลากรสายคณาจารย์ต่อสายสนับสนุนในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2561) ในภาพรวม เท่ากับ 1 : 0.52 
และโดยบุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ 54 จ้างด้วยเงินรายได้ ซึ่งต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนควบกับ
เงินเดือน เช่น เงินประกันสังคม จึงต้องชะลอการจ้างอัตราใหม่ โดยใช้วิธีการบริหารจัดการโดยการเกลี่ย
บุคลากรตามความเหมาะสม  

2. หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนที่เหมาะสม  
2.1 การวิเคราะห์กรอบอัตราสายคณาจารย์ บุคลากรสายคณาจารย์มีภาระงาน 4 ด้าน คือ การสอน   

การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการก าหนดจ านวนที่เหมาะสมนั้นต้อง
สอดคล้องกับจ านวนนิสิตเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งเกณฑ์ค านวณบุคลากรสายวิชาการ มีดังนี้ 

2.1.1  เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) 
สัดส่วน 1:50 

2.1.2 เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตหัวจริง ตามเกณฑ์เนติบัณฑิต สัดส่วน 1:50 
2.1.2 เกณฑต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education: TQF)  
2.2 การวิเคราะห์กรอบอัตราสายสนับสนุน ก าหนดตามความเหมาะสมโดยวิเคราะห์จากเกณฑ์ ดังนี้ 

2.2.1 เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อสายสนับสนุนวิชาการ สัดส่วน 1 : 0.5 
2.2.2 การวิเคราะห์ผลิตภาพ (Productivity) 

  2.2.3 การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) 
  2.2.4 ระยะเวลามาตรฐาน (Standard Time) 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม  
การวิเคราะห์ภาระงานจากจ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES : Full Time Equivalent Student)  

ค านิยาม  
นิสิต (Student)  หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาต่างๆ ในแต่ละ ภาคการศึกษา

หน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hour : SCH) หมายถึง ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน หน่วยกิตกับ
จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร  

นิสติเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง จ านวนนักนิสติที่ลงทะเบียน 
เรียนตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่ก าหนด โดยเฉลี่ยแล้วนิสิตแต่ละคนจะลงทะเบียนเรียน                   
36 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา  

อาจารย์ (Instructor) หมายถึง อาจารย์ประจ า 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ  

1. จ านวนหน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) = จ านวนหน่วยกิตแต่ละวิชา x จ านวน
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในวิชานั้น ๆ  

2. จ านวนนิสิตเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES)  
2.1 จ านวนนิสิตเต็มเวลาระดับปริญญาตรี FTS  ต่อภาคการศึกษา =   (ผลรวมจ านวนหน่วยกิต

นิสิต (SCH) ในภาคการศึกษานั้น)/ 18   
 FTES  ต่อปีการศึกษา = (ผลรวมจ านวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) ทั้งหมด) / 36  
2.2 จ านวนนิสิตเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษา FTS ต่อภาคการศึกษา = (ผลรวมจ านวนหน่วยกิต

นิสิต (SCH) ในภาคการศึกษานั้น)/ 12  
FTES  ต่อปีการศึกษา = (ผลรวมจ านวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) ทั้งหมด) / 24  

สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา โดยใช้ฐานเกณฑ์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนด 
และปรับตามสาขาที่องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดไว้ คณะนิติศาสตร์  1:50 

3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (Thailand Qualifications Framework :TQF) 
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรอง มาตรฐาน
คุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  
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จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย ์

หลักสูตรระดับ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ 
 1. ปริญญาตร ี         

    1.1 ปริญญาตรีทางวิชาการ  1. มีคณุวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเท่า                   
หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ  
    ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

 1. มีจ านวนอย่างน้อย 5 คน กรณีที่
หลักสตูรมีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก 
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอก
ละไม่น้อยกว่า 3 คน 
 2. มีคณุวุฒิและคณุสมบัตเิช่นเดยีวกับ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 1. มีคณุวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโท
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 1. มีคณุวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และม ี ประสบการณ์การ
ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่ สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

    1.2 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
         หรือปฏิบตัิการ 
         และปริญญาตรตี่อเนื่อง 

 1. มีคณุวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเท่า 
    หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ  
    ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 3. กรณีร่วมผลติหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเปน็ คุณวุฒิ
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 ปี 

 1. มีจ านวนอย่างน้อย 5 คน กรณีที่
หลักสตูรม ีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก 
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอก
ละไม่น้อยกว่า 3 คน 
 2. มีคณุวุฒิและคณุสมบัตเิช่นเดยีวกับ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 1. มีคณุวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโท
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 2. กรณีร่วมผลติหลักสูตรกับ
หน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็น
คุณวุฒิปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์การท างานท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 ปี 

 1. มีคณุวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือวุฒิปริญญาตรหีรือ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การ
ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
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จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย ์

หลักสูตรระดับ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ 
 2. ปริญญาโท  1. มีคณุวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเท่า 

 2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้อง เป็นผลงานวิจัย 

 1. มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน 
 2. มีคณุวุฒิขั้นต่ าปรญิญาเอกหรอื
เทียบเท่าหรือวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
 2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจยั 

 1. มีคณุวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโท
หรือเทียบเท่า 
 2. มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง  

 1. มีคณุวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่า 
 2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย             
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

 3. ปริญญาเอก  1. มีคณุวุฒิขั้นต่ าปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า
หรือวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีม่ีต าแหน่ง
รองศาสตราจารย ์
   2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 1. มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน 
 2. มีคณุวุฒิขั้นต่ าปรญิญาเอกหรอื
เทียบเท่าหรือวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจยั 

 1. มีคณุวุฒิขั้นต่ าปรญิญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่ม ี ต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์
 2. มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง  

 1. มีคณุวุฒิขั้นต่ าปรญิญาเอกหรอื
เทียบเท่าหรือวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาตราจารย ์
 2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย                 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
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ภาคผนวก 
                              ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะนิติศาสตร ์
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