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ค าน า 

 รายงานผลการรายงานประเมินผลแผนอัตราก าลังคน ประจ าปีงบประมาณ 2561-2562 ฉบับนี้                     

เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนอัตราก าลังคนของคณะนิติศาสตร์ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารและ

ผู้เกี่ยวข้องในการติดตามผลการด าเนินงาน และหาแนวทางในการผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผน โดยได้น าข้อมูล

เสนอคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่  3/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ                      

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมายังผู้บริหาร และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทุกท่านที่ร่วมมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้    
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สรุปส ำหรับผู้บริหำร 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ด าเนินการติดตามการด าเนินงานตามแผนอัตรา

ก าลังคน ประจ าปี พ.ศ. 2561 -2563 สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนความต้องการอัตราก าลังคน ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก
การจัดสรรกรอบอัตราก าลังคนแต่ละปี ขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย และตัวเลขนิสิตที่มหาวิทยาลัยใช้ในการ
วิเคราะห์ต่ ากว่าประมาณการแผนนิสิตของคณะ ทั้งนี้คณะได้รับจัดสรรกรอบอัตราเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  โดย
ได้รับจัดสรรกรอบอัตราก าลัง ดังตามรางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนความต้องการอัตราก าลังคน ประจ าปี พ.ศ. 2561-2563 

ปีงบประมาณ กรอบอัตราก าลัง
ตามแผน 

ได้รับจัดสรรเพิ่ม ร้อยละ ผลการด าเนินงาน 

2561 8 2 24 มี ก ร อ บ อั ต ร า ก า ลั ง ต า ม
มาตรฐานหลักสูตร 2562 10 7 68 

2563 7 1 15 
2. ผลการด าเนินการสรรหาบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์เป็นไปตามแผนร้อยละ 100            

ดังตารางที่ 3 
3. ผลการบริหารจัดการบุคลากรให้เลื่อนต าแหน่ง เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 ดังรูปที่ 1 และ

ตารางที่ 4-6 
4. ผลการบริหารจัดการบุคลากรให้ตามแผนการศึกษาต่อ เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100  ดังรูปที่ 2 

และตารางท่ี 7 
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ส่วนท่ี 1 บทน ำ 
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  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 

ขึ้น โดยอยู่บนพ้ืนฐานของระบบสมรรถนะ (Competency) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางกาพัฒนาคณะและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-

2564 ตลอดจนมีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดระบบและบริหารบุคลากร ที่พร้อม

ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของหน่วยงานอย่าง

เต็มที่ ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน

ขีดความสามารถและอัตราก าลังคนเพ่ือให้มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้คณะนิติศาสตร์ มีการด าเนินการก าหนดแผนอัตราก าลังคนท่ีเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งกรอบอัตราก าลังและ

การก าหนดต าแหน่งงาน 

2. เพ่ือให้คณะนิติศาสตร์มีแนวทางในการบริหารก าลังคนที่เหมาะสม และตอบสนองภารกิจในปัจจุบันและ

อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาระบบงานอ่ืนๆ ของคณะนิติศาสตร์ต่อไป 

ขอบเขตของแผนอัตราก าลัง 

 ครอบคลุมแผนอัตราก าลังคนระยะยาว 4 ปี และระยะสั้น 1 ป ี ทั้งอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  
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คณะนิติศาสตร์ มีเป้าหมายหลักที่เป็นคณะชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตระดับชาติ  โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

ในปี 2568 จึงมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนบริหารกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 

นโยบายด้านอัตราก าลังคน  

1. พัฒนาบุคลากรสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 เพ่ิมผลิตภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนต้องมี ศักยภาพ และมี

ทัศนคติที่ดีท่ีเป็น positive thinking  

2. พัฒนาบุคลกรสู่การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education : OBE) 

3. ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายคณาจารย์และความก้าวหน้าในสาย งาน (Career  

Path) ของบุคลากรสายสนับสนุน  

4. เกลี่ยภาระงานให้มีความเหมาะสมเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างเงินรายได้ สัดส่วนบุคลากรสาย

คณาจารย์ต่อสายสนับสนุนในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2561) ในภาพรวม เท่ากับ 1 : 0.52 และโดยบุคลากรสาย

สนับสนุน ร้อยละ 54 จ้างด้วยเงินรายได้ ซึ่งต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนควบกับเงินเดือน เช่น เงินประกันสังคม จึง

ต้องชะลอการจ้างอัตราใหม่ โดยใช้วิธีการบริหารจัดการโดยการเกลี่ยบุคลากรตามความเหมาะสม  

หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนที่เหมาะสม  

การวิเคราะห์กรอบอัตราสายคณาจารย์ บุคลากรสายคณาจารย์มีภาระงาน 4 ด้าน คือ การสอน   การวิจัย การ

บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการก าหนดจ านวนที่เหมาะสมนั้นต้องสอดคล้องกับจ านวนนิสิต

เป็นพื้นฐาน ซึ่งเกณฑ์ค านวณบุคลากรสายวิชาการ มีดังนี้ 

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

- เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตหัวจริง ตามเกณฑ์เนติบัณฑิต สัดส่วน 1:50 

- เกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF)  

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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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 ขององค์กร

โดยตรง 
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 

1. กำร
วิเครำะห์

วัตถุประสงค์
ขององค์กร

2. กำรส ำรวจ
สภำพก ำลังคน

ในปัจจุบัน

3. กำร
พยำกรณ์อุป

สงค์และ
อุปทำน           

ของก ำลังคน

4. กำรประเมิน
ช่องว่ำง
ระหว่ำง
ก ำลังคน

ปัจจุบันและ
ก ำลังคนที่
ต้องกำรใน

อนำคต

5. กำรจัดท ำ
แผนอัตรำ
ก ำลังคน

6. กำรติดตำม
และ

ประเมินผล
แผนอัตรำ
ก ำลังคน
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6. จ านวนก าลังคนจ าแนกตามต าแหน่งงานและระดับ 
7. จ านวนก าลังคนแต่ละหน่วยงาน จ าแนกตามต าแหน่งและระดับ 
8. Knowledge and Skill of  Human Resources 

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) ที่ส่งผลกระทบต่องานใน
ต าแหน่ง และกฎหมายและ/หรือมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดไว้ โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะ
งาน เช่น การวิเคราะห์ผลิตภาพ (Productivity) การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) การวิเคราะห์
อัตราส่วนระหว่างอัตราก าลังคนในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกัน ระยะเวลามาตรฐาน และการวิเคราะห์จากก าลังคนที่
จะต้องมีตามกฎหมาย 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)  จาก
สภาพการณ์การเคลื่อนไหวของอัตราก าลังทั้งอุปสงค์และอุปทาน เป้าหมายขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป การบรรลุ
เป้าหมายหลักขององค์กร Productivity ของก าลังคนขององค์กร การสรรหาได้ตามแผน ประสิทธิผลของการใช้
มาตรการบริหารอัตราก าลังคน ปัญหาและข้อจ ากัดของการใช้แผนอัตราก าลังคน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ชว่ยให้การบริหารอัตราก าลังคนมีความสมดุลระหว่างงานกับคน  

2. เป็นกรอบในการขออนุมัติกรอบอัตราก าลังประจ าปี และการสรรหาบุคลากรประจ าปี 
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ส่วนท่ี 2 ผลกำรด ำเนินงำน 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ด าเนินการติดตามการด าเนินงานตามแผนอัตรา

ก าลังคน ประจ าปี พ.ศ. 2561 -2563 สรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานตามแผนการสรรหาอัตราก าลัง คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2563 
คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการขอก าหนดอัตราก าลังเพ่ิมใหม่ตามแผนอัตราก าลังคน โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอนุมัติอัตราลูกจ้างชั่วคราวเพ่ิมเติมจ านวน 2 อัตราเพ่ือรองรับการลาศึกษา
ต่อ คิดเป็นร้อยละ 24  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อนุมัติกรอบอัตราก าลัง เพ่ิมใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน 7 อัตรา เพ่ือให้มีจ านวนอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งตัวเลขนิสิตที่มหาวิทยาลัยน ามาค านวณนั้น
มีจ านวนน้อยกว่าข้อมูลการวิเคราะห์ตามแผนอัตราก าลังคนของคณะ คือ  จ านวน 1,578 คน : 50 จึงจัดสรรอัตรา
เพ่ิมใหม่ให้ จ านวน 7 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 68 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะได้ขออัตราเพิ่มใหม่เพ่ือรองรับ
อัตราลาศึกษาต่อของบุคลากร เพ่ิมขึ้นอีก 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 15 ของแผน ทั้งนี้การจัดสรรกรอบอัตราก าลังเพ่ิม
ใหม่นั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัยในแต่ปีงบประมาณ ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดสรรกรอบอัตราก าลังได้ตาม
แผนความต้องการของคณะได้ ร้อยละ 100 ทั้งนี้คณะได้ปรับแผนการรับนิสิต และภาระงานของคณาจารย์ให้
เหมาะสมโดยมีการปรับการจัดการเรียนการสอนให้มีจ านวนนิสิตต่อกลุ่มน้อยลง โดยการแบ่ง Section เพ่ือสามารถ
จั ดการ เ รี ยนการสอนในลั กษณะ active learning, problem based learning และ เ พ่ิมทั กษะการ เป็ น
ผู้ประกอบการให้กับนิสิตได้มากขึ้น ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 สรุปการด าเนินงานตามแผนความต้องการอัตราก าลังคนขององค์กรในอนาคต จ าแนกตามต าแหน่ง  

ของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564  
 

หลักสูตร 

อัตรำก ำลังที่ควรมี/อัตรำที่ได้รบัจัดสรรตำมแผน 

2561 2562 2563 2564 

FTES 
FTE 

วิชำชีพ 
FTES 

FTE 
วิชำชีพ 

FTES 
FTE 

วิชำชีพ 
FTES 

FTE 
วิชำชีพ 

น.บ. นิติศาสตร์ (สงขลา) 874 1,361 961 1,453 1,058 1,567 1,163 1,609 

น.บ. นิติศาสตร์ (พัทลุง) 239 308 251 311 263 311 277 310 

รวมทั้งสิ้น 1,113 1,669 1,212 1,764 1,321 1,877 1,440 1,919 

อัตราก าลังที่ควรม ี 22 33 24 35 26 38 29 38 

เพิ่ม-ลด -3 8 -1 10 -5 7 - 2 7 

ขอก ำหนดกรอบ  2  7  1   

ได้รับจัดสรร  2  7  1   

ร้อยละ   24  68  15   

หมายเหต ุ:  1. ในการคิดกรอบอัตราก าลังไม่น าภาระงานที่ให้ผู้สอนจากคณะอื่นมาคิดรวม เพราะจะท าให้เกิดการนับภาระงานซ้ าซ้อน 
2. ข้อมูลประกอบการพจิารณาอื่น เช่น สถานะภาพของหลกัสูตร อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และเป้าหมายการผลิตบัณฑิต/แผนการรับนิสิตโดยการปรับลดนิสิตชั้นปีที่ 1 ขึน้ปีที่ 2 ร้อยละ 20 และปรับลดนิสิตชั้นปีที 2-3 
ร้อยละ 10 
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 คณะนิติศาสตร์มีการการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ของคณะนิติศาสตร์เป็นไป
ตามแผนร้อยละ 100  ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 สรุปการด าเนินงานตามแผนการสรรหาอัตราก าลัง คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2563 

ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ เหตุผล 

1 นายวิรัตน ์นาทิพย์เวท* อาจารย ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต /  
เนติบัณฑิต  

ทดแทนการลาศึกษาต่อของ          
ผศ.เสาวณยี ์ แก้วจุลกาญ 

2 นางสาวดุสดิา  แก้วสมบรูณ ์ หัวหน้า
ส านักงานคณะ 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ ทดแทนอัตราลาออกของ          
นางชาโลมา  กองสวัสดิ ์

3 นางสาวหิรัญญาเนตร  ดิศรพงศ์* นักวิชาการ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
(จิตรกรรม) 

ทดแทนอัตราลาออกของนายณัฐ
วุฒิ  ชัชวงษ์ 

4 นางสาวกรรณภัทร ชิตวงศ์* ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ทดแทนอัตราลาศึกษาต่อของนาย
อานนท์  ศรีบุญโรจน ์

5 นางสาวจิดาภา พรยิ่ง อาจารย ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

6 นางสาวกัญญารัตน์ สวัสดิวงศ*์ อาจารย ์ น.ม. กฎหมายมหาชน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

7 นายพงค์ศักดิ์ เจ๊ะพงค*์ อาจารย ์ Master of Laws ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

8 นายสนัน ยามาเจรญิ* อาจารย ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
(กฎหมายอาญา) 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

9 นางชลีรัตน์ มเหสักขกุล* อาจารย ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
(กฎหมายการเงินและภาษี

อากร) 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

10 นางสาววีณา สุวรรณโณ* อาจารย ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

11 นางสาวริญญาภัทร์ ณ สงขลา* อาจารย ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
(กฎหมายเพื่อวิชาชีพนัก

กฎหมาย) 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

12 อจิรวดี เหลาอ่อน* อาจารย ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

13 เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย* อาจารย ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
(กฎหมายมหาชน) 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หมายเหตุ * ลูกจา้งของมหาวิทยาลัย 
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ผลการด าเนินงานแผนการเลื่อนระดับอัตราก าลังสายคณาจารย์ และสายสนับสนุนวิชาการ                
คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2563 

  ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 32) เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงเปรียบย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มีแนวแนวโน้มร้อยละของ

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก จากร้อยละ 8.33 ในปีการศึกษา 2559 เป็นร้อย

ละ 33.33 ในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้คณะมีระบบการพัฒนาบุคลากรโดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร

บุคคล คณะนิติศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 แผนอัตราก าลังคน และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งมีการ

วางแผนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตาม Career Path โดยมีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาใน

การเข้าสู่ต าแหน่งจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06  และอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย

ละ 15.15 บุคลากรสายสนับสนุนมีการด าเนินงานตามแผนการเลื่อนระดับเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งช านาญ

การและช านาญการพิเศษ โดยบุคลากรร้อยละ 100 อยู่ระหว่างการผลิตผลงาน ซึ่ งคณะได้มีการสนับสนุนและ
ผลักดันโดยจัดโครงการโครงการผลิตคู่มือ บทวิเคราะห์ งานวิจัยเพ่ือพัฒนางานประจ า   ในระหว่างเดือนธันวาคม 
2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2563 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถผลิตคู่มือ บทวิเคราะห์ งานวิจัย เพ่ือพัฒนางานประจ า และสามารถใช้ผลงาน
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้งานบุคลคณะนิติศาสตร์ มีการติดตามเพ่ือ
เร่งรัดการด าเนินงานตามแผนทุกไตรมาส ดังรูปที่ 1 และตารางที่ 4 ตารางที่ 5 และตารางที่ 6 

  

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

อาจารย์ 91.67 86.96 77.78 42.42

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4.17 8.70 18.52 30.30

ศาสตราจารย์ 4.17 4.35 3.70 3.03

ค่าเป้าหมาย 8.33 16.00 12.50 32.00

รวมมีต าแหน่งทางวิชาการ 8.33 13.04 22.22 33.33
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รูปที่ 1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร   

บรรลุ 
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ตารางที่ 4  สรุปการด าเนินงานแผนการเลื่อนระดับอัตราก าลังสายคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 
 

หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

แท่งวิชาการ ปีงบประมาณ เหตุการณ ์ วิธีการ การเลื่อนระดับความก้าวหน้า ผลลการด าเนนิงาน 

อ. ผศ. รศ. ศ. 61 62 63 64 
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าร

 
สภ

าม
หา

วิท
ยา

ลัย
อนุ

มตั
 ิ

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายมหาชน 6702) 

  1       1     แผนพัฒนารายบุคคล  
อ.หทัยกาญจน ์ ก าเหนดิเพชร 

ภายใน  ต.ค.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

มี.ค.
63 

พ.ค.
63 

อยู่ระหว่างขอประเมนิการสอน 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(กฎหมายเอกชน 6701) 

          1     แผนพัฒนารายบุคคล          
อ.นฤมล  ฐานิสโร 

ภายใน  ต.ค.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

มี.ค.
63 

พ.ค.
63 

อยู่ระหว่างจดัท าเอกสารเพื่อ
ประเมนิการสอน 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายระหว่างประเทศ 6703 /
กฎหมายเอกชน 6701) 

          1     แผนพัฒนารายบุคคล         
อ.ดร.จันทราทิพย์  สุขุม 

ภายใน  ต.ค.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

มี.ค.
63 

พ.ค.
63 

อยู่ระหว่างจดัท าเอกสารเพื่อ
ประเมนิการสอน 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายมหาชน 6702) 

            1   แผนพัฒนารายบุคคล         
 อ.เอกราช  สุวรรณรัตน ์

ภายใน  ต.ค.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

มี.ค.
64 

พ.ค.
64 

อยู่ระหว่างจดัท าเอกสารเพื่อ
ประเมนิการสอน 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(กฎหมายเศรษฐกิจ 6705) 

              1 แผนพัฒนารายบุคคล         
 อ.อกุฤษฎ์ มูสิกพนัธุ ์

ภายใน  ต.ค.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

มี.ค.
65 

พ.ค.
65 

ลาติดตามคู่สมรส 

6. รองศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายเอกชน 6701) 

     1   แผนพัฒนารายบุคคล         
 ผศ.ธนากร  โกมลวานิช 

 ต.ค.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

มี.ค.
63 

พ.ค.
63 

อยู่ระหว่างจดัท าเอกสารเพื่อ
ประเมนิการสอน 
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ตารางท่ี 5 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร คุณวุฒิสูงสุด สำขำวิชำ 

1 กลักษณ์ จุ๋ยมณ ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

2 กรกฎ ทองขะโชค* รองศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา
และกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา) 

3 กรรณภัทร ชิตวงศ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

4 กฤษฎา อภินวถาวรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

5 กัญญารตัน์ สวสัดิวงศ ์ อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย
มหาชน) 

6 เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

7 จันทราทิพย์ สุขุม อาจารย ์ ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กฏหมาย) 

8 จิดาภา พรยิ่ง อาจารย ์ ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

9 จิรนันท์ ไชยบุปผา* อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฏหมาย
การเงินและภาษีอากร) 

10 เจษฎา ทองขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

11 ชลีรัตน์ มเหสักขกลุ อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

12 ณฐกันต์ ด้วงปาน อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

13 ธนากร โกมลวานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย
มหาชน) 

14 ธีรยุทธ ปักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฏหมายธรุกิจ) 

15 นฤมล ฐานิสโร อาจารย ์ ปริญญาโท Master of Laws (International and 
Comparative Law) 

16 ปพนธีร์ ธีระพันธ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท Master of Laws International 

17 พงค์ศักดิ์ เจ๊ะพงค ์ อาจารย ์ ปริญญาโท Master of Laws 

18 ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

หมายเหตุ * อยู่ระหว่างขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ตารางที่ 5 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร คุณวุฒิสูงสุด สำขำวิชำ 

19 มาตา สินด า อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

20 ริญญาภัทร์ ณ สงขลา อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

21 วิรัตน์ นาทิพเวทย ์ อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

22 วีณา สุวรรณโณ อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

23 ศรุต จุ๋ยมณ ี อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย
มหาชน) 

24 ศาสตรา แก้วแพง อาจารย ์ ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

25 ศิริชัย กุมารจันทร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

26 ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

27 สนัน ยามาเจรญิ อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

28 เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์** ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท Master of Laws (LLM) 
(International and European law) 

29 หทัยกาญจน์ ก าเหนดิเพชร อาจารย ์ ปริญญาโท Master of Laws 

30 อจิรวดี เหลาอ่อน อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

31 อานนท์ ศรีบุญโรจน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฏหมาย
ระหว่างประเทศ) 

32 อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กฎหมาย) 

33 เอกราช สุวรรณรัตน ์ อาจารย ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

หมายเหตุ * อยู่ระหว่างขอต าแหน่งทางวิชาการ 

             ** ลาออกระหว่างปีการศึกษา
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ตารางที่ 6 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการเลื่อนระดับความก้าวหน้าอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 
 

หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

ปีงบประมาณ 

เหตุผล 
 

วิธีการ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า  

ผลการด าเนินงาน 

61 62 63 64 คุณวุฒิ ประสบการณ ์ สมรรถนะที่จ าเป็น 
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1. นักวิชาการ
ช านาญการ 

  1     แผนพัฒนา
รายบุคคล         
นายธานินทร์  
เงินถาวร 

ภายใน ปริญญาตร ี 1. วุฒิ ป.ตรี เคยด ารง
ต าแหน่งระดับปฏบิัติการ
มาแล้วไม่น้อยกวา่ 6 ป ี
2. มีผลงานที่เป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 1 เล่ม และ
ผลงานวิจัยเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานหรือผลงานเชิง
วิเคราะห์ 1 เล่ม  

1. สามารถพัฒนา
กระบวนการในการบรกิาร
การศึกษาตามแนวทางของ 
EdPEx ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. สามารถพัฒนา หรือ
ปรับปรุงหลักสูตรตาม มคอ. 
1  และทิศทางการพัฒนา
คณะได้เป็นอย่างดี 
3.  ุสามารถให้บริการ
การศึกษาที่มุ่งเน้นการ
บริการที่เกิดความคาดหวัง
ของคณาจารย ์
4. สามารถท างานเป็นทีมได ้
5. สามารถท าวิจัยสถาบัน
ตามนโยบายของผู้บริหารได้
เป็นอย่างด ี
6. สามารถท าวิจัย R2R เพื่อ
แก้ปัญหาในงานประจ าได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

    ต.ค.
62 

พ.ย.-
ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

อยู่ระหว่างผลิตผล
งาน และขอปรับแผน
เป็นภายในเดือน
มิถุนายน 2563 
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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
ด

ระ
ดับ

ต า
แห

น่ง
ที่

สูง
ขึ้น

  
อ่า

นผ
ลง

าน
 

อ.ก
.พ

.
หน

่วย
งา

น 
 

2. เจ้าหน้าหนา้
บริหารงานช านาญ
การ 

  1     แผนพัฒนา
รายบุคคล         
น.ส. ดุสิดา  
แก้วสมบูรณ์ 

ภายใน ปริญญาตรี/โท 1. วุฒิ ป.โท เคยด ารง
ต าแหน่งไม่น้อยกว่า 4 ปี 
2. มีผลงานที่เป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 1 เล่ม และ
ผลงานวิจัยเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานหรือผลงานเชิง
วิเคราะห์ 1 เล่ม  

1. สามารจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพตามแนวทางของ 
EdPEx ได้เป็นอย่างดี 
2. สามารถให้ความรู้ และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ EdPEx ได้
เป็นอยา่งดี 
3. สามารถเขียนรายงานตาม
แนวทางของ EdPEx ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. สามารถจัดท าจัดท าข้อตกลง
ก่อนปฏิบัติงานประจ าปีของ
บุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ได้
เป็นอยา่งดี 
5. สามารถด าเนินการให้
กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปเีปน็ไปด้วย
ความเรียบร้อยตามปฏิทนิของ
มหาวิทยาลัย 
6. สามารถพัฒนากระบวนการ
ในงานที่รบัผิดชอบตามแนวทาง
ของ EdPEx ได้ 
7. สามารถท างานเป็นทีมได้ 
8. สามารถพัฒนากระบวนการ
ในงานที่รบัผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
9. สามารถท าวิจัยสถาบนัตาม
นโยบายของผู้บริหารได้เป็น
อย่างดี 
10. สามารถท าวิจัย R2R เพื่อ
แก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    ต.ค.
62 

พ.ย.-
ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

อยู่ระหว่างผลิตผล
งาน และขอปรับแผน
เป็นภายในเดือน
มิถุนายน 2563 
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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. เจ้าหน้าหนา้
บริหารงานช านาญ
การ 

    1   แผนพัฒนา
รายบุคคล         
น.ส.เพ็ญนภา  
ไพยศาล 

ภายใน ปริญญาตร ี 1. วุฒิ ป.ตรี เคยด ารง
ต าแหน่งระดับปฏบิัติการ
มาแล้วไม่น้อยกวา่ 6 ป ี
2. มีผลงานที่เป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 1 เล่ม และ
ผลงานวิจัยเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานหรือผลงานเชิง
วิเคราะห์ 1 เล่ม  

1. สามารถปฏิบัติงานด้าน
การเงินได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. สามารถให้ค าปรกึษา และ
ข้อเสนอแนะด้านการเงินแก่
บุคลากร และนิสติได้เป็นอย่าง
ดี 
3. สามารถรายงานวเิคราะห์
สถานการทางการเงนิ และ
เสนอแนะขอ้มูลที่เป็น
ประโยชนแ์ก่ผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและทันสมัย 
4. สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ต่อหัวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  สามารถพัฒนากระบวนการ
ในงานทีร่ับผิดชอบตาม
แนวทางของ EdPEx ได้ 
6. สามรถท างานเป็นทีมได ้
7. สามารถท าวจิัยสถาบันตาม
นโยบายของผู้บริหารไดเ้ป็น
อย่างด ี
8. สามารถท าวจิัย R2R เพื่อ
แก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ 
 

    ต.ค.
63 

พ.ย.
ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

อยู่ระหว่างผลิตผล
งาน 
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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

 

 

4. นักวิชาการพัสดุ
ช านาญการ 

    1   แผนพัฒนา
รายบุคคล         
นางเมวดี  
ขวัญศรี 

ภายใน ปริญญาตร ี 1. วุฒิ ป.ตรี เคยด ารง
ต าแหน่งระดับปฏบิัติการ
มาแล้วไม่น้อยกวา่ 6 ป ี
2. มีผลงานที่เป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 1 เล่ม และ
ผลงานวิจัยเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานหรือผลงานเชิง
วิเคราะห์ 1 เล่ม  

1. สามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. สามารถให้ค าปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะด้านงานพัสดุแก่
บุคลากร และนสิิตได้เป็นอยา่งดี 
3. สามารถรายงานวิเคราะห์
สถานการทางการเงนิ และ
เสนอแนะข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์
แก่ผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 
4. สามารถวิเคราะหค์่าใช้หมวด
ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์เพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสนิใจของ
ผู้บริหารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
5.  สามารถพัฒนากระบวนการ
ในงานที่รบัผิดชอบตามแนวทาง
ของ EdPEx ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6. สามรถท างานเปน็ทีมได้ 
7. สามารถท าวิจัยสถาบนัตาม
นโยบายของผู้บริหารได้เป็น
อย่างดี 
8. สามารถท าวิจัย R2R เพื่อ
แก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    ต.ค.
64 

พ.ย.
ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

อยู่ระหว่างผลิตผล
งาน 
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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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มิน
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ุมัต

ิกร
อบ
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.พ
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น่ว
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5. เจ้าหน้าที่
บริหารช านาญการ
พิเศษ 

    1   แผนพัฒนา
รายบุคคล         
นางชาโลมา  
กองสวัสดิ์ 

จาก
ภายใน 

ปริญญาโท 1. เคยด ารงต าแหน่งระดับ
ช านาญการมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 2 ปี 
3. มีผลงานที่เป็นงาน
วิเคราะห์ 1 เล่ม และ
ผลงานวิจัยเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางาน 1 เล่ม  

1. สามารถจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ตามแนวทางของ COSO ได้เป็น
อย่างดี 
2. สามารถติดตาม และรายงาน
ผลการด าเนนิงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถจัดท าแผนอัตรา
ก าลงัคน 4 ปี ตามแนวทางของ 
EdPEx ได้เป็นอย่างดี 
4. สามารถจัดท าแผนอัตรา
ก าลงัคนประจ าปีได้เป็นอย่างดี 
5. สามารวิเคราะห์อัตราก าลัง
ประจ าป ีและจัดท าค าของตาม
แผนอัตราก าลงัคนประจ าปีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถจัดท าแผนพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล 4 ปี ตาม
แนวทางของ EdPEx ได้เป็น
อย่างดี 
7. สามารถจัดท าแผนพัฒนา
ทรัพยากรบคุคลประจ าปีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

ต.ค.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.-
มี.ค.
63 

เม.ย.
63 

อยู่ระหว่างวิเคราะห์
ค่างาน และอยู่
ระหว่างผลิตผลงาน 
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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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มิน
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ุมัต

ิกร
อบ
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.พ
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าน

 

 

5. เจ้าหน้าที่
บริหารช านาญการ
พิเศษ (ต่อ) 

        8. สามารติดตามและประเมินผล
แผนอัตราก าลงัคน 4 ปีได้เป็น
อย่างดี 
9. สามารถติดตามและ
ประเมินผลแผนอัตราก าลังคน
ประจ าปีได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
10. สามารถติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 4 ปี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
11. สามารถติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
12. สามารถพัฒนากระบวนการ
ในงานที่รบัผิดชอบตามแนวทาง
ของ EdPEx ได้ 
13. สามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. สามารถท าวิจัยสถาบันตาม
นโยบายของผู้บริหารได้เป็น
อย่างดี 
15. สามารถท าวิจัย R2R เพื่อ
แก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการศึกษาต่อ 
ในปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก จ านวน 6 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 18.18 บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 8)  เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ย้อนหลัง 2 ปี พบว่า คณะนิติศาสตร์มีแนวแนวโน้มร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 
จาก 8.70 ในปีการศึกษา 2560 เป็นร้อยละ 18.18  ในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เนื่องจากคณะมีระบบการ
พัฒนาบุคลากร โดยการจัดแผนอัตราก าลังคน และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่ก าหนดแผนในการศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอกตามความต้องการของคณะ และมีการติดตามเร่งรัดให้มีการด าเนินงานตามแผน ดังรูปที่ 
2 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 มีบุคลากรวางแผนลาศึกษาต่อ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18  ดังรูปที่ 2 
ตารางที่ 7 และตารางที ่8 

 

 
 

 

 

2560 2561 2562

ป.เอก 8.70 8.33 18.18

ป.โท 91.30 91.67 84.00

คา่เป้าหมาย 12 8.33 8.00

8.70 8.33 

18.18 

91.30 91.67 

84.00 

12
8.33 8.00 

 -

 10.00

 20.00

 30.00
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 100.00

รูปที่ 2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

บรรลุ  
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ตารางท่ี 7   แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการศึกษาตอ่ 

 
ล ำดับ

ที่ 

ชื่อ-สกุล อัตรำเลขที่ ต ำแหน่งทำง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด แผนลำศึกษำต่อกำรศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำน 

61 62 63 64 65  

1 กรกฎ ทองขะโชค 221-2547 คณบด ี ปริญญาเอก          ตามแผน 

2 ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ 364-2548 รองคณบดี ปริญญาโท            
3 กฤษฎา อภินวถาวรกุล 219-2547 รองคณบดี ปริญญาโท         ตามแผน 

4 ศรุต จุ๋ยมณี 117-2546 ผู้ช่วยอธิการบด ี ปริญญาโท         อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

5 จิรนันท์ ไชยบุปผา 524-2550 ผู้ช่วยคณบด ี ปริญญาโท          อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
6 หทัยกาญจน์ ก าเหนิด

เพชร 
526-2550 ผู้ช่วยคณบด ี ปริญญาโท          อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

7 เจษฎา ทองขาว 073-2546 ผู้ช่วยคณบด ี ปริญญาโท           

8 ศาสตรา แก้วแพง 686-2553 หัวหน้าส านักงาน
ฝ่ายนติิการ 

ปริญญาเอก          ตามแผน 

9 ธนากร โกมลวานชิ 322-2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท            

10 กนกลักษณ์ จุ๋ยมณ ี 525-2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปรญิญาเอก 
 

         ตามแผน 

11 อานนท์ ศรีบญุโรจน ์ 606-2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 
(ก าลังศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก) 

 
 

        ตามแผน 
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ล ำดับ

ที่ 

ชื่อ-สกุล อัตรำเลขที่ ต ำแหน่งทำง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด แผนลำศึกษำต่อกำรศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำน 

61 62 63 64 65  

12 ปพนธีร์ ธีระพนัธ ์ 604-2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท           

13 ธีรยุทธ ปักษา 603-2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท          อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

14 เสาวณีย์ แก้วจุล
กาญจน*์* 

268-2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ (ก าลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก) 

        ตามแผน 

15 อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์ 523-2550 อาจารย ์ ปริญญาเอก           ลาติดตามคู่สมรส 

16 จันทราทิพย์ สุขุม 220-2547 อาจารย ์ ปริญญาเอก       

17 เอกราช สุวรรณรัตน์ 549-2550 อาจารย ์ ปริญญาโท          อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

18 นฤมล ฐานิสโร 363-2548 อาจารย ์ ปริญญาโท           
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ตำรำงท่ี 8 แสดงวุฒิการศึกษาของบุคลการ ประจ าปีพ.ศ. 2563 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด สำขำวิชำ 

1 กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

2 กรกฎ ทองขะโชค* รองศาสตราจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

3 กรรณภัทร ชิตวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

4 กฤษฎา อภินวถาวรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

5 กัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์* อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
(กฎหมายมหาชน) 

6 เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

7 จันทราทิพย์ สุขุม อาจารย์ ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(กฏหมาย) 

8 จิดาภา พรยิ่ง อาจารย์ ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

9 จิรนันท์ ไชยบุปผา อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
(กฏหมายการเงินและภาษีอากร) 

10 เจษฎา ทองขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

11 ชลีรัตน์ มเหสักขกุล อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

12 ณฐกันต์ ด้วงปาน อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

13 ธนากร โกมลวานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
(กฎหมายมหาชน) 

14 ธีรยุทธ ปักษา อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
(กฏหมายธุรกิจ) 

15 นฤมล ฐานิสโร อาจารย์ ปริญญาโท Master of Laws 
(International and 
Comparative Law) 

16 ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท Master of Laws 
International 

17 พงค์ศักดิ์ เจ๊ะพงค์ อาจารย์ ปริญญาโท Master of Laws 
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ตำรำงท่ี 8 แสดงวุฒิการศึกษาของบุคลการ ประจ าปีพ.ศ. 2563 (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิสูงสุด สำขำวิชำ 

18 ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

19 มาตา สินด า อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

20 ริญญาภัทร์ ณ สงขลา อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

21 วิรัตน์ นาทิพเวทย์ อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

22 วีณา สุวรรณโณ อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

23 ศรุต จุ๋ยมณี อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
(กฎหมายมหาชน) 

24 ศาสตรา แก้วแพง อาจารย์ ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

25 ศิริชัย กุมารจันทร์* อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

26 ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

27 สนัน ยามาเจริญ อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

28 เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท Master of Laws (LLM) 
(International and 
European law) 

29 หทัยกาญจน์ ก าเหนิดเพชร อาจารย์ ปริญญาโท Master of Laws 

30 อจิรวดี เหลาอ่อน อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

31 อานนท์ ศรีบุญโรจน์* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฏหมาย
ระหว่างประเทศ) 

32 อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์ อาจารย์ ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(กฎหมาย) 

33 เอกราช สุวรรณรัตน์ อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

หมายเหตุ * ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
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ภาคผนวก 
                              ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะนิติศาสตร ์
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