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ค าน า 
 แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 จัดท าขึ้นภายใต้กรอบนโยบายและทิศทางการ

บ ริ ห า ร ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  ต า ม แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั ก ษิ ณ  

พ.ศ. 2564-2568 สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นคณะชั้นน าด้านกฎหมายระดับชาติ  

อันมุ่งสร้างนวัตกรรมทางสังคม ภายในปี 2568” เชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานของ  

AUN-QA เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทางในการวางแผนอัตราก าลังคนของ

คณะ เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์ (demand) อุปทาน (supply) ของก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

สามารถธ ารงรักษาและวางแผนก าลังคนให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด  การจัดท าแผนอัตราก าลังคนจะเน้นการใช้

ประโยชน์จากอัตราก าลังที่มีอยู่ เพ่ือเพ่ิม Productivity มากกว่าการเพ่ิมก าลังคน  สอดคล้องกับมาตรการบริหารพัฒนา

ก าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2562-2565 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2565 เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายตามพันธกิจหลักขององค์กร และแผนกลยุทธ์ 4 ปี   โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ

นิติศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 

 คณะนิติศาสตร์ มีความคาดหวังให้แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 ฉบับนี้ จะเป็น

เครื่องมือช่วยให้สามารถบริหารอัตราก าลังคนของคณะไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ และพร้อมที่จะขับเคลื่อน

คณะไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป 
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ส่วนที่ 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. 2564-2568 ขึ้น 

โดยอยู่บนพ้ืนฐานของระบบสมรรถนะ (Competency) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางกาพัฒนาคณะและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 

ตลอดจนมีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดระบบและบริหารบุคลากร ที่พร้อมปฏิบัติงานเพ่ือ

บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของหน่วยงานอย่างเต็มที่ ส่งเสริม

สนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามารถ

และอัตราก าลังคนเพ่ือให้มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง 

1.2 วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้คณะนิติศาสตร์ มีการด าเนินการก าหนดแผนอัตราก าลังคนที่เหมาะสม ซึ่งรวมทั้งกรอบอัตราก าลังและ

การก าหนดต าแหน่งงาน 

2) เพ่ือให้คณะนิติศาสตร์มีแนวทางในการบริหารก าลังคนที่เหมาะสม และตอบสนองภารกิจในปัจจุบันและอนาคต

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาระบบงานอ่ืน ๆ 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 ารวจ
สภาพก าลังคนใน

ปัจจุบัน

3. การพยากรณ์
อุปสงค์และ

อุปทาน           
ของก าลังคน

4. การประเมิน
ช่องว่างระหว่าง
ก าลังคนปัจจุบัน
และก าลังคนที่

ต้องการในอนาคต

5. การจัดท าแผน
อัตราก าลังคน

6. การติดตาม
และประเมินผล

แผนอัตรา
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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ส่วนที่ 2 สภาพการณ์ของก าลังคนในปัจจุบันขององค์กร 

คณะนิติศาสตร์ให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564   คณะ

นิติศาสตร์ กรอบอัตราก าลังคนทั้งสิ้น จ านวน  58 อัตรา จ าแนกเป็น สายคณาจารย์ 42 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 

72.41 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 16 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.59 โดยมีกรอบอัตราว่างสายวิชาการ จ านวน 

10 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 17.24 และอัตราว่างสายสนับสนุน จ านวน 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 1.72 ซึ่งอยู่ระหว่าง

กระบวนการสรรหาบุคลากรตามแผน ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและสายงาน คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

รวม ร้อยละ เงิน
แผ่นดิน 

อัตรา
ว่าง  

รวม 
เงิน

แผ่นดิน 
เงิน

รายได้ 
อัตรา
ว่าง รวม 

สายคณาจารย ์ 20 4* 24 2 10 6 18 42 72.41 

สายสนับสนนุ 6  6 1 8 1 10 16 27.59 

รวม 26 4 30 3 18 7 28 58 100 
ร้อยละ  44.83 6.90 51.72 5.17 31.03 12.07 48.28 100  

หมายเหตุ * ยุบเลิกกรอบอัตราพนักงานพิเศษเมื่อสามารถบรรจุพนักงานได ้
ข้อมูล ณ  วันท่ี  31 มี.ค. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564   คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น 44 คน จ าแนกเป็นบุคลากร                    

สายคณาจารย์ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 68.09 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.91 ส่วน

ใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 55.32 และเป็นเพศชาย จ านวน 23 คน คิดเป็น

ร้อยละ 48.94 ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภท สายงาน และเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเภทบุคลากร 
 
  

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ/
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

สายคณาจารย ์ 13 7 4 8 32 68.09 

สายสนับสนนุวิชาการ 2 4 4 5 15 31.91 

รวม 15 11 8 13 47 100 

ร้อยละ 31.91 23.40 17.02 27.66 100  
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บุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 65.96 

รองลงมาคือปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21.28 และปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  

12.77 ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 17 6 26 55.32 
พนักงานพิเศษ/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 7 14 - 21 44.68 

รวม 10 31 6 47 100 
ร้อยละ 21.28 65.96 12.77 100  

บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 

และวุฒิปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 14 6 20 62.50 
พนักงานพิเศษ 12 * 12 37.50 

รวม 26 6 32 100 
ร้อยละ 81.25 18.75 100  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย

ละ 75 และปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 3 6 40 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 9  9 60 

รวม 12 3 15 100 

ร้อยละ 75 25 100  
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บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
65.63 รองลงมา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และรองศาสตราจารย์ จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 ดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทบุคลากร อาจารย์ ผศ. รศ. รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 7 10 1 18 56.25 

พนักงานพิเศษ 14 - - 14 43.75 

รวม 21 10 1 32 100 

ร้อยละ 65.63 31.25 3.13 100  

 

บุคลากรที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน  

คิดเป็นร้อยละ 3.13 ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์ท่ีอยู่ระหว่างยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร สายคณาจารย์ท้ังหมด ยื่นขอ ผศ. ยื่นขอ 
รศ. 

รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 18 2 1 3 9.38 

พนักงานพิเศษ 14     

รวม 18 2 1 3 9.38 

ร้อยละ 100 6.25 3.13 9.38  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติการ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 

และมีต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ดังตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร ปฏิบัติการ ช านาญการ รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 5 1 6 40 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 9 - 9 60 

รวม 14 1 15 100 

ร้อยละ 93.33 6.67 100  
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ตารางที่ 9 แสดงการเคลื่อนไหวของก าลังคน และการสูญเสียอัตราก าลังคนคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
 

ประเภทบุคลากร 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 

อนุมัติกรอบ จัดสรรเพิ่ม ลาออก รวม อนุมัติกรอบ จัดสรรเพิ่ม ลาออก รวม อนุมัติกรอบ จัดสรรเพิ่ม ลาออก รวม อนุมัติกรอบ จัดสรรเพิ่ม ลาออก รวม 

สายคณาจารย ์ 25 1 2 24 25 1 1 25 32 1 1 32 38 6 2 42 

พนักงานมหาวิทยาลัย 20 0 2 18 18 0   18 25 0 1 24 24     24 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/
พนักงานพิเศษ 

5 1   6 7 1 1 7 7 1 0 8 14 6 2 18 

สายสนับสนุน 13 0 1 12 13 0 2 11 13 0 1 12 13 3 0 16 

พนักงานมหาวิทยาลัย 6 0 0 6 6 0   6 6 0   6 6 0   6 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 7 0 1 6 7 0 2 5 7 0 1 6 7 3   10 

รวม 38 1 3 36 38 1 3 36 45 1 2 44 51 9 2 58 

ร้อยละ 
  

2.63 7.89 
    

2.63 7.89 
    

2.22 4.44 
    

2.63 7.89 
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ส่วนที่ 3 เป้าหมายส าคัญขององค์กร 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

เป็นคณะชั้นน าด้านกฎหมายระดับชาติ อันมุ่งสร้างนวัตกรรมทางสังคมภายในปี 2568 

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ชุมชน 

2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาสงคม 

3. เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้านกฎหมาย เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ด้านกฎหมายแก่สังคม 

ค่านิยมร่วม   

1. มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้รับบริการ (Student and Customer Focus) 

2. มุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation Focus) 

3. มุ่งเน้นความส าเร็จ (Focus on Success) 

4. สร้างประโยชน์ให้สังคม (Societal Contribution) 

5. จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency) 

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 
- พัฒนาโครงการวิจัย 
- หาทุนวจิัย 
- ติดตามและประเมินผล 
- การตีพมิพ์เผยแพร ่

 
 
 

 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. 2564-2568 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. 2562-2565 มาเป็นแนวทางเพ่ือให้ทราบนโยบายในการวางแผนอัตราก าลังคนในภาพรวมทั้ง

ระดับประเทศ และระดับมหาวิทยาลัย ผลจากการวิเคราะห์ ดังกล่าวได้แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้  

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ เพ่ือก าหนดความจ าเป็นในการวางแผนอัตราก าลังคน 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านแผนอัตราก าลังคน 

O1 พัฒนาการจั ดการศึกษา ใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้ง
รูปแบบปริญญาและหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคน
ในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและ
กา ร เป็ นผู้ ป ร ะ กอบกา ร พัฒ น า
หลักสู ตรที่ มี มาตรฐานตามระบบ
คุณภาพระดับนานาชาติและสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม ปฏิรูปการ
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นการเรียนรู้เชิง
บู รณาการจากแหล่ ง เ รี ยน รู้ห รือ
ประสบการณ์จริงในชุมชน 

Kr 1.1 พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย มุ่งเน้นทักษะ
การสร้างนวัตกรรมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ จ านวนร้อยละ 100 

ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ในการพัฒนา
น วั ต ก ร ร ม สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 

1. อั ต ร าก า ลั ง ส ายคณาจารย์ มี
ม าต ร ฐ านตาม เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
2. อั ต ร า ก า ลั ง ส า ย คณ าจา รย์ มี
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
สังคม และการเป็นผู้ประกอบการ, 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน, 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) 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านแผนอัตราก าลังคน 

ของหลักสูตรทั้ งหมดพัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับยุคสังคมดิจิทัล 

Kr 1.2 เพิ่มหลักสูตรระยะสั้น 
(Non-degree/Pre-Degree) ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะก าลั งคนในการพัฒนา
น วั ต ก ร ร ม สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ (จ านวน 4 ชุดวิชา 
หรือไม่น้อยกว่า 20 รายวิชา) 

Kr 1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดเชิง
ป ฏิ บั ติ แ ล ะ เ กิ ด เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น
เทคโนโลยีเพื่อสร้างผลงานและพฒันา
ผลิตภัณฑ์ 

4. อัตราก าลังสายสนับสนุน มีการ
เกลี่ยภาระงานที่ เหมาะสมในการ
สนับสนุ น งานวิ ชาการ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
5. 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 

O2 พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาทางด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ 

Kr 2.1 พั ฒ น า แ ผ น ห รื อ ชุ ด
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นที่โดยเน้นการพัฒนา
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

Kr 2.2 ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์
เชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 
Kr 2.3 พัฒนาระบบงานเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย 

ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยเน้นการพัฒนาทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ 
 

1. มี ก า ร ก า ห น ด ป ริ ม า ณ ง า น 
(Workload Analysis) ด้านการวิจัย
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นท่ีและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศอย่างเหมาะสมให้กับ
อัตราก าลังสายคณาจารย์ 
2. อั ต ร า ก า ลั ง ส า ย คณ าจา รย์ มี
สมรรถนะการผลิตงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่และสร้าง
นวัตกรรมสังค              
3. มี ก า ร ก า ห น ด ป ริ ม า ณ ง า น 
(Workload Analysis) ด้านการวิจัยที่
เ หมาะสมให้ แก่ อั ตร าก าลั งสาย
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) 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านแผนอัตราก าลังคน 

O3 บริการวิชาการโดยการถ่ายทอด
ความรู้ทางกฎหมายและนวัตกรรม
ทางสังคมเพื่อส่ง เสริมการพัฒนา
สั งคม เศรษฐกิจ ในพื้นที่ภาคใต้
ตอนล่าง 
Kr 3.1 ผลิตโครงการบริการวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและบริการ
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 
Kr 3.2 พัฒนาระบบงานเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการบริการวิชาการ 

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ด้ า น ก ฎ ห ม า ย แ ละ
นวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 
 

1. มี ก า ร ก า ห น ด ป ริ ม า ณ ง า น 
( Workload Analysis) ด้ า น ก า ร
บริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และนวัตกรรมสังคมในพ้ืนที่
ภาคใต้ตอนล่าง อย่างเหมาะสมให้กับ
อัตราก าลังสายคณาจารย์ 
2. อั ต ร า ก า ลั ง ส า ย คณ าจา รย์ มี
สมรรถนะการบริ การวิ ชาการที่
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสังคม 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม และ
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่าง             
3. มี ก า ร ก า ห น ด ป ริ ม า ณ ง า น 
( Workload Analysis) ด้ า น ก า ร
สนับสนุนภารกิจบริการวิชาการที่
เ หมาะสมให้ แก่ อั ตร าก าลั งสาย
สนับสนุน 
4. อั ต ร า ก า ลั ง ส า ย ส นั บ ส นุ น มี
สมรรถนะในการบริหารโครงการ
วิชาการ 

O4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

Kr 4.1 พั ฒ น า ไ ป สู่ ก า ร เ ป็ น 
Digital Faculty ภายในปี 2568 

Kr 4.2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
มี ทั กษะ ในกา รด า เ นิ น ง า น เพื่ อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะ 

Kr 4.3 สร้างความมั่นคงทางการ
เงินและจัดสรรทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

Kr 4.4 การพัฒนาคณะตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา  

( EdPEx 200 ของกระทรวง อว
วน.) ภายในปี 2568 

พัฒนาระบบบริหารจดัการทีสู่่ความเป็น

เลิศตามมาตรฐานสากล (EdPEx) 

 

1. อัตราก าลังสายคณาจารย์ และ
สายสนับสนุน มีสมรรถนะสากลที่
จ าเป็นตามต าแหน่งงาน 
2. อัตราก าลังสายคณาจารย์ และ
ส ายสนั บสนุ นปฏิ บั ติ ง าน ได้ เ ต็ ม
ศักยภาพ และใช้เทคโนโลยี Digital 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ 
3. อัตราก าลังคนของคณะได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้า
ในอาชีพในต าแหน่งที่สูงข้ึน 
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้ของ
บุคลากรภายในองค์กร และพัฒนาสู่
การเป็น Digital Faculty 
5. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ตารางที่ 10 เป้าหมายส าคัญตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2563 2561 2562 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร    
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร      
(1) ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถ    
7.3ก-1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม (SIU07)  

N/A N/A ร้อยละ 6.25 
(2 คน) 

7.3ก-2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล  (SIU13) ร้อยละ 16.67 ร้อยละ 8 ร้อยละ 25.01 
(1) ระดับชาติ ร้อยละ 16.67 

(4 คน) 
ร้อยละ 0 ร้อยละ 15.63 

(5 คน) 
(2) ระดับนานาชาติ ร้อยละ 0 

(0 คน) 
ร้อยละ 8 
(2 คน) 

ร้อยละ 9.38 
(3 คน)  

7.3ก-3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการได้รับการอบรมการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสังคม  

N/A N/A ร้อยละ 12.50 
(4 คน) 

7.3ก-4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีไ่ด้รับการอบรมการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดการเป็นผู้ประกอบการ  

N/A N/A ร้อยละ 12.50 
(4 คน) 

(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน    
7.3ก-5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน  ค่าเฉลี่ย 3.08 ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเฉลี่ย 4.60 
     (1) สายวิชาการ ค่าเฉลี่ย 2.99 ค่าเฉลี่ย 4.57 ค่าเฉลี่ย 4.60 
     (2) สายสนับสนุน ค่าเฉลี่ย 3.21 ค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าเฉลี่ย 4.40 
(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน      
7.3ก-6 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร  ร้อยละ 94.44 ร้อยละ 97.37 ร้อยละ 98 
     (1) สายวิชาการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 
     (2) สายสนับสนุน ร้อยละ 84.62 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
7.3ก-7 ระดับความผูกพันของบุคลากร  ค่าเฉลี่ย 3.68  ค่าเฉลี่ย 4.54  ค่าเฉลี่ย 4.60  
     (1) สายวิชาการ ค่าเฉลี่ย 3.65 ค่าเฉลี่ย 4.59 ค่าเฉลี่ย 4.60 
     (2) สายสนับสนุน ค่าเฉลี่ย 3.71 ค่าเฉลี่ย 4.42 ค่าเฉลี่ย 4.50 
7.3ก-8 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 63.70 ร้อยละ 84.40 ร้อยละ 85 

     (1) สายวิชาการ ร้อยละ 61.18 ร้อยละ 84.82 ร้อยละ 85 
     (2) สายสนับสนุน ร้อยละ 66.70 ร้อยละ 83.29 ร้อยละ 85 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2563 2561 2562 
(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น า    
7.3ก-9 ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการ
พัฒนา  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

- จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 6 คน 6 คน 5 คน 
7.3ก-10 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจ าเป็นของ
ส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

       (1) สายวิชาการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 24 คน 25 คน 32 คน 

       (2) สายสนับสนุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 13 คน 12 คน 12 คน 
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โครงสร้างองค์กร 
 

 
 
 
 

 

โครงสร้างการบริหาร 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

คณบดี 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

รองคณบดฝี่าวิชาการและ
บริการการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบด ี ผู้ช่วยคณบด ี ผู้ช่วยคณบด ี

คณะนิติศาสตร ์

หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์) 
หลักสูตร น.ม. (นิติศาสตร์)  

ส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

ประธานสาขาวิชา หัวหน้าส านักงานคณะ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- วิทยาเขตสงขลา 5 อัตรา 
- วิทยาเขตพัทลุง 5 อัตรา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- พนักงาน 20 อัตรา  
- พนักงานพิเศษ 12 อัตรา 

หัวหน้ากลุ่มสนับสนนุงานบริการ
การศึกษา 

1. งานบริการการศึกษา 
    - นกัวิชาการ  1 อัตรา (พนง.) 
     - นักวิชาการ  4 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 การรับสมัครผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาชีพกฎหมาย ในระดับภูมิภาคนั้น 
มีผู้สนใจมาสมัครเพ่ือรับการสรรหาค่อนข้างน้อย เนื่องด้วยการจ่ายค่าตอบแทนในหน่วยงานวิชาชีพ
กฎหมายมีค่าตอบแทนที่สูงกว่ามหาวิทยาลัย 

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

4.  ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ความสามารถในการดึงดูดและรักษาก าลังคนที่มีคุณภาพไว้ในคณะ 
ก าลังคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแรงจูงใจในการท างาน และสร้างความผูกพันธ์ต่อองค์กร 

5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กร หน่วยงานและ
ระดับบุคคลเข้าด้วยกัน  
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ส่วนที่ 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
17 

ตารางท่ี 11 วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคนขององค์กรในอนาคต จ าแนกตามต าแหน่ง ของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568  

หลักสูตร 

บุคลากรสายวิชาการท่ีมีในปัจจุบัน ลาศึกษาต่อ อัตราก าลังท่ีควรจะมี 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 
ในเวลา 

 
นอกเวลา 

 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

FTES 
FTE 

วิชาชีพ 
FTES 

FTE 
วิชาชีพ 

FTES 
FTE 

วิชาชีพ 
FTES 

FTE 
วิชาชีพ 

FTES 
FTE 

วิชาชีพ 
FTES 

FTE 
วิชาชีพ 

FTES 
FTE 

วิชาชีพ 
สาขาวิชานิติศาสตร์ (สงขลา) 1 - 9 14 24 1 3 1096 1483 1224 1582 1346 1711 1481 1571 1629 1554 1792 1562 1971 1602 

   - น.บ. (นิติศาสตร์)   9 11 20 1 3  1483  1580  1705  1556  1536  1544   1584 

   - น.ม. (นติิศาสตร์) 1   3 4      2  6  15  18  18   18 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (พัทลงุ) - - 1 7 8 0 2 246 323 263 344 276 390 290 364 305 353 320 82 336 317 

   - น.บ. (นิติศาสตร์)   1 7 8  2 246 323 263 344 276 390 290 364 305 353 320 82 336 317 

รวมท้ังสิ้น 1 - 10 21 32 1 5 1,342 1,806 1,487 1,926 1,622 2,101 1,771 1,935 1,933 1,907 2,112        
1,643  

        
2,307  

       
1,919  

อัตราก าลังท่ีควรมี        27 36 30 39 32 42 35 39 39 38 42 33 46 38 

เพ่ิม-ลด        -5 4 -2 7 0 10 3 7 7 6 10 1 14 6 

หมายเหตุ :  1. ในการคิดกรอบอัตราก าลังไม่น าภาระงานที่ให้ผู้สอนจากคณะอื่นมาคิดรวม เพราะจะท าให้เกิดการนับภาระงานซ้ าซ้อน 

       2. ข้อมูลประกอบการพิจารณาอ่ืน เช่น สถานะภาพของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเป้าหมายการผลิตบัณฑิต/แผนการรับนิสิตโดยการปรับลดนิสิตชั้นปีที่ 1 ข้ึนปีที่ 2 ร้อยละ 20 และปรับลดนิสิตชั้นปีที 2-3 ร้อยละ 10 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง 

1. การพยากรณ์จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES : Full Time Equivalent Student) โดยใช้โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน โดยปรับเพิ่ม FTES สาขาวิชานิติศาสตร์ (สงขลา) ร้อยระ 10% และสาขาวิชานิติศาสตร์ (พัทลุง) ร้อยระ 5%  

ซึ่งพยากรณ์จากแนวโน้มปีการศึกษา 2558-2561 และแผนการรับนิสิต 

2. การพยากรณ์จ านวนนิสิตหัวจริง ตามแผนการรับนิสิต โดยการปรับลดนิสิตชั้นปีที่ 1 ข้ึนปีที่ 2 ร้อยละ 20 และปรับลดนิสิตชั้นปีที 2-3 ร้อยละ 10  

ใช้ในการพยากรณ์อัตราก าลังที่ควรจะมี สัดส่วนอัตราก าลังสายวิชาการ : จ านวนนิสิต เท่ากับ 1:50 ปริญญาโท 1: 10 

3. ข้อมูลคุณวุฒิของบุคลากรสายคณาจารย์และจ านวนขั้นต่ าที่ควรมีจ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา 

4. ข้อมูลการลาศึกษาต่อและนักเรียนทุน 
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ตารางท่ี 12 สรุปแผนอัตราก าลังคนสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 

หลักสูตร 

จ านวนบุคลากร 
สายวิชาการ ปัจจบุัน อัตราก าลังที่

ได้รับอนุมัติ  
ปี 2564 

กรอบอัตราก าลังที่
ควรจะมี FTES ปี
การศึกษา 2564 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
ที่ควร 
จะมี

เกณฑ์ 
สกอ. 

กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ควร 
จะมี 

เกณฑ์
เนติ

บัณฑิต 

ศึกษาต่อในเวลา 
  

กรอบอัตรา 
ที่ต้องการ 5 ป ี

สาขาวชิาที่
ขาดแคลน

และ
ต้องการ
บรรจ ุ

ในปี 2564 
(ถ้ามี) 

โปรดระบุ… 

สาขาวชิาที่
ขาดแคลน

และต้องการ
บรรจ ุ

ในปี 2565 
(ถ้ามี) โปรด

ระบุ… 

พนั
กง

าน
 พนักงานพิเศษ 

อัต
รา

ว่า
ง  

รวม 
FTES  
เกณฑ์
สกอ. 

FTES 
เกณฑ์

มาตรฐาน
วิชาชีพ 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

แผ่
นด

ิน 

รา
ยไ

ด ้

อื่น
 เงิน

แผ่นดิน 
เงิน

รายได ้
สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 
(สงขลา) 

17 1 6 - 10 34 5 8 1,346 1,711 35 34 1 1 - - - 11 1 - - 4   

น.บ.
(นิติศาสตร์) 

สงขลา 

13 1 6 - 10 30 5 8 - 1,705 34.10 34.10 1 1 - - - 11 1 - - 4 กฎหมาย
การค้า
ระหว่าง

ประเทศ *, 
กฎมหาชน, 
กฎหมาย 
แพ่งและ
พาณิชย์ 

และ
กฎหมาย

กระบวนการ
ยุติธรรมฯ 

กฎหมาย
อาญา : 
กฎหมาย
เกี่ยวกบั

กระบวนการ
ยุติธรรมทาง

อาญา
ส าหรับเด็ก

และ
เยาวชน* 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
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หลักสูตร 

จ านวนบุคลากร 
สายวิชาการ ปัจจบุัน อัตราก าลังที่

ได้รับอนุมัติ  
ปี 2564 

กรอบอัตราก าลังที่
ควรจะมี FTES ปี
การศึกษา 2564 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
ที่ควร 
จะมี

เกณฑ์ 
สกอ. 

กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ควร 
จะมี 

เกณฑ์
เนติ

บัณฑิต 

ศึกษาต่อในเวลา 
  

กรอบอัตรา 
ที่ต้องการ 5 ป ี

สาขาวชิาที่
ขาดแคลน

และ
ต้องการ
บรรจ ุ

ในปี 2564 
(ถ้ามี) 

โปรดระบุ… 

สาขาวชิาที่
ขาดแคลน

และต้องการ
บรรจ ุ

ในปี 2565 
(ถ้ามี) โปรด

ระบุ… 

พนั
กง

าน
 พนักงานพิเศษ 

อัต
รา

ว่า
ง  

รวม 
FTES  
เกณฑ์
สกอ. 

FTES 
เกณฑ์

มาตรฐาน
วิชาชีพ 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

แผ่
นด

ิน 

รา
ยไ

ด ้

อื่น
 เงิน

แผ่นดิน 
เงิน

รายได ้
น.ม.

(นิติศาสตร์) 
สงขลา 

4 - - - - 4 - - - 6 0.60 - - - - - - - - - - -   

สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 
(พัทลุง) 

3 1 4 - - 8 1 4 276 390 6 8 - - - - - - - - - -   

น.บ.
(นิติศาสตร์) 

พัทลุง 

3 1 4 - - 8 1 4 276 390 6 8 - - - - - - - - - -   

รวม 20 2 10 - 10 42 6 12 1,622 2,101 40 42 1 1 - -  11 1 - - 4   

 จ านวนอัตราก าลังสายวชิาการที่ควรมี  42 39 39 42 46   

จ านวนอัตราก าลังสายสนับสนุนที่ควรมี 21 19 19 21 23   

หมายเหต ุ* ทดแทนอัตราลาศึกษาต่อ  
สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนบัสนุน  เท่ากบั 1:0.5 
 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
20 

ตารางท่ี 13 สรุปแผนอัตราก าลังคนสายสนับสนุน จ าแนกตามต าแหน่ง และประเภทบุคลากร คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 
 

ภาควิชา/ 
สาขาวชิา/ 
หน่วยงาน 

จ านวนบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ ปัจจุบัน 

อัตราก าลังที่ได้รับ
อนุมัติ  

ปี 2564 

กร
อบ

อัต
รา

ก า
ลัง

ที่ค
วร

จะ
มี 

1: 
50

 

กรอบอัตราที่ต้องการ 5 ป ี ต าแหน่งที ่
ขาดแคลน 

และต้องการ 
บรรจุในป ี

2565-2568 

หมายเหต ุ
พนั

กง
าน

 

ลูกจ้าง 

อัต
รา

ว่า
ง  

รว
ม 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

  

แผ่
นด

ิน 

รา
ยไ

ด ้

อื่น
 

เงิน
แผ่นดิน 

เงิน
รายได ้

วิทยาเขตสงขลา                                 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4  2   6  1 8          

นักวิชาการพัสด ุ 1                  

นักวิชาการ 1  4  1 6  6 8  1    บริการการศึกษา รองรับการเปิดหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เจ้าหน้าที่คอมพวิเตอร์          1  1    คอมพิวเตอร์ รองรับงาน IT ของคณะ 

วิทยาเขตพัทลงุ      -             

เจ้าหน้าที่บริหารงาน  1    1 1  2      การเงินและพัสดุ   

นักวิชาการ   2   2  2 2      บริการการศึกษา   

รวม 6 1 8 - 1 15 1 9 21 - 2 - -      



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
21 

 

ตารางท่ี 14 สรุปแผนอัตราก าลังลังคนคณะนิติศาสตร์  จ าแนกตามคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะ พ.ศ. 2564-2568 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

ผู้บริหารระดับคณะ           

ผู้บริหารระดับต้น           

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

อ านวยการระดับต้น            

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
องค์กร 

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

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
งานพัฒนานิสิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ 364-2548 ปริญญาโท กฎหมายเอกชน (6701) 1. ภาวะผู้น า 
2. ทักษะการบริหาร 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
22 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน 

อ านวยการระดับต้น (ต่อ)           

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ปริญญาโท* กฎหมายมหาชน (6702) 1. ภาวะผู้น า 
2. ทักษะการบริหาร 
3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะ
นิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง 

อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์  ปริญญาโท* กฎหมายมหาชน (6702) 1. ภาวะผู้น า 
2. ทักษะการบริหาร 
3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน 

ผู้อ านวยการหลักสูตร
นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 

อาจารย์วิรัตน์ นาทิพย์เวทย์  ปริญญาโท กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม
(670901) 

1. ภาวะผู้น า 
2. ทักษะการบริหาร 
3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน 

อ านวยการระดับต้น (ต่อ)           

หัวหน้าส านักงานคณะ
นิติศาสตร์  

นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์   ปริญญา โท 1. มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับงานในต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงาน 
2. มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการส านักงาน
และการก าหนดแผน 
3. มีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การพัสดุ และการ
บริหารงานบุคคล  
4. มีความรู้และประสบ

1. สามารถเสนอแนวคิดในการจัดการและการพัฒนา
งาน 
2. สามารถบริหารจัดการส านักงานคณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
3. สามารถจัดท าแผนงาน แผนเงิน และแผนคนได ้
4. สามารถควบคุมดูแลงานการเงิน และพัสดุ ได้ตาม
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
5. สามารถบริหารจัดการงานบคุคล งานวชิาการ 
งานวิจยั 
6. สามารจัดท าแผนพฒันาคุณภาพตามแนวทางของ 
EdPEx ได้เป็นอยา่งด ี
7. สามารถพัฒนากระบวนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. สามารถให้ความรู้ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ 
EdPEx ได้เป็นอยา่งด ี
9. สามารถเขียนรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
24 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

การใน 
 

10. สามารถจัดท าจัดท าข้อตกลงก่อนปฏิบัติงาน
ประจ าปี และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดคณะนิติศาสตรไ์ด้เป็นอยา่งดี 

ผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย 

          

อ านวยการระดับสูง           

ผู้ช่วยอธิการบดี นายศรุต จุ๋ยมณี 117-2546 ปริญญาโท กฎหมายมหาชน (6702) 1.  ภาวะผู้น า 
2. ทักษะการบริหาร 
3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4.  การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
25 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต           

ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

นางสาวหทัยกาญจน์ ก าเหนิดเพชร 526-2550 ปริญญาโท กฎหมายมหาชน (6702) 1. สามารถบริหารหลักสู ตรสั งกัดสาขาวิ ช า
นิติศาสตร์ให้มีมาตรฐานสากล (AUN-QA) 
2. สามารถจัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิต
ต า ม  ELOs โ ด ย ใ ช้ ชุ ม ช น เ ป็ น ฐ า น 
3. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิต
ให้ มี คว ามรู้ ค ว ามสามารถ  รอบรู้ ด้ านต่ า งๆ 
(Learner Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง  (Active 
Citizen) และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งใน
บทบาทของ Thai citizen และ Globalcitizen 
4. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
นิ สิ ต มี ทั ก ษ ะ ค ว า ม เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
5. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตาม
นโยบายของคณะ 
6. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานและใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม หรือ
เชิงนโยบาย 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
26 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

7. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของ
คณาจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางกนกลักษณ ์จุ๋ยมณี 525-2550 ปริญญาเอก กฎหมายเอกชน (6701) 1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิต
ตาม ELOs โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ 
(Learner Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active 
Citizen) และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งใน
บทบาทของ Thai citizen และ Globalcitizen 
3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตาม
นโยบายของคณะ 
5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานและใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม หรือ
เชิงนโยบาย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายธนากร โกมลวานิช 322-2548 ปริญญาโท กฎหมายเอกชน (6701) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางจิรนันท์ ไชยบุปผา 524-2550 ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ (6708) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอานนท ์ศรีบุญโรจน์ 606-2551 ปริญญาโท กฎหมายเอกชน (6701) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเจษฎา ทองขาว 073-2546 ปริญญาโท กฎหมายมหาชน (6702) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายปพนธีร์ ธีระพันธ์ 604-2551 ปริญญาโท กฎหมายอาญา (6709) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายธีรยุทธ ปักษา 603-2551 ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ (6708) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวจิดาภา  พรยิ่ง* 362-2548 ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (6702) 

อาจารย์ นางสาวจันทราทิพย์ สุขุม* 220-2547 ปริญญาเอก กฎหมายระหว่างประเทศ 
(6703) /กฎหมายเอกชน 
(6701) 

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



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
27 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

อาจารย์ นางสาวนฤมล ฐานิสโร 363-2548 ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ 
(6703) 

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของ
คณาจารย์ 
 
 

อาจารย์ นายอุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์ 523-2550 ปริญญาเอก กฎหมายเศรษฐกิจ (6705) 

อาจารย์ นายเอกราช สุวรรณรัตน์ 549-2550 ปริญญาโท กฎหมายมหาชน (6702) 

อาจารย์ นายภาณวุัฒน์ ปานแก้ว 2-015/2558 ปริญญาโท กฎหมายมหาชน (6702) 

อาจารย์ นางสาวมาตา สินด า 2-057/2555 ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ (6708) 
อาจารย์ นายสนัน  ยามาเจริญ 2-007/2563 ปริญญาโท กฎหมายอาญา (6709) 

อาจารย์ นางสาววีณา  สุวรรณโณ 2-004/2563 ปริญญาโท กฎหมายอาญา (6709) 

อาจารย์ นางสาวริญญาภัทร ณ สงขลา 2-009/2563 ปริญญาโท* กฎหมายเอกชน (6701) 

อาจารย์ นายเกริกเกียรติ ทิพย์ชัย 2-006/2563 ปริญญาโท กฎหมายปกครอง 
(670202) 

อาจารย์ นางสาวอจิรวดี  เหลาอ่อน 2-005/2563 ปริญญาโท กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม 
(670901) 

อาจารย์ นางสาวสุมัลลิกา  ดาวสุวรรณ 2-020/2563 ปริญญาโท กฎหมายมหาชนระหว่าง
ประเทศ (670302) 

อาจารย์ นางสาวณัชชา  เมืองสง 2-008/2554 ปริญญาโท กฎหมายเอกชน (6701) 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
28 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

อาจารย์ นางสาวบงกช ดารารัตน์ 2-008/2563 ปริญญาโท กฎหมายการคลังและภาษี
อากร (670203) 

อาจารย์ อัตราว่าง 10 อัตรา   ปริญญาเอก/
โท 

1. มีประสบการณ์ด้านการ
สอนไม่น้อยกว่า 1 ปีใน
ระดับอุดมศึกษา 
2. มีความเชี่ยวชาญใน
กฎหมายหมายมหาชน, 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
หรือกฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรมฯ  

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม 
ELOs โดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน 
2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่าง ๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active 
Citizen) และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งใน
บทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 
3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ให้นิสิตมี
ทักษะความเปน็ผูป้ระกอบการ 
4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายไดต้ามนโยบาย
ของคณะ 
5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดย
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม 
6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขัน้ต่ าของ
คณาจารย ์
 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
29 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต 

     

ศาสตราจารย์ นายกรกฎ ทองขะโชค* 221-2547 ปริญญาเอก กฎหมายอาญา (67090) 1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตตาม ELOs โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผ่าน
กระบวนการวิจัย 
2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิต
มหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้าน
ต่าง ๆ (Learner Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active Citizen) และมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ 
Globalcitizen 
3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
นิสิตมีทักษะด้านการวิจัย 
4. สามารถจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการศึกษา
กฎหมายชั้นสูงที่สามารถน าความรู้ไปประกอบ
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพใน ระยะยาว มีรูปแบบ
การสอนและการวิจัยให้สอดคล้องกับการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวจิดาภา  พรยิ่ง* 362-2548 ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (6702) 

อาจารย์ นางสาวจันทราทิพย์ สุขุม* 220-2547 ปริญญาเอก กฎหมายระหว่างประเทศ 
(6703) /กฎหมายเอกชน 
(6701) 

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



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการแสวงหา 
นวัตกรรมความคิดกฎหมายใหม่ในหลายมิติ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ 
5. สามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตาม
นโยบายของคณะ 
7. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานและใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม หรือ
เชิงนโยบาย 
8. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของ
คณาจารย์ 
 
 
 

ส านักงานคณะนิติศาสตร ์           



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

กลุ่มสนับสนุนงานบริการ
การศึกษา 

          

นักวิชาการ (สงขลา) นายธานินทร์ เงินถาวร 747-2555 ปริญญาตรี งานบริการการศึกษา, งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตร น.ม. 
(นิติศาสตร์) 

1. สามารถวางแผนในการบริการการศึกษาตาม
เกณฑ์ AUN-QA ได้เป็นอย่างดี 
2. สามารถพัฒนากระบวนการในการบริการ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถให้บริการการศึกษาที่มุ่งเน้นกบริการที่
เกิดความคาดหวังของคณาจารย์ 
4. สามารถท างานเป็นทีม 
5. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
6. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

นักวิชาการ (สงขลา) นายณัฐวุฒิ คงไข่ 2-080/2555 ปริญญาโท งานบริการการศึกษา,                    
งานพัฒนานิสิต, งาน
บริการวิชาการ 

1. สามารถวางแผนในการบริการการศึกษาตาม
เกณฑ์ AUN-QA ได้เป็นอย่างดี 
2. สามารถพัฒนากระบวนการในการบริการ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถให้บริการการศึกษาที่มุ่งเน้นการบริการ
ที่เกิดความคาดหวังของนิสิต 
4. สามารถท างานเป็นทีม 
5. สามารถให้ค าแนะน า และร่วมแก้ปัญหาแก่
ทีมงานในกลุ่มสนับสนุนการบริการการศึกษาได้
เป็นอย่างดี 
6. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
7. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
33 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

นักวิชาการ (สงขลา) นางสาวชนิกา ชุมทอง 2-058/2555 ปริญญาตรี งานบริการการศึกษา,  
งานเลขานุการผู้บริหาร 

1. สามารถวางแผนในการบริการการศึกษาตาม
เกณฑ์ AUN-QA ได้เป็นอย่างดี 
2. สามารถประเมินผลโครงการได้อย่างมืออาชีพ 
3. สามารถให้บริการการศึกษาที่เกิดความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ 
4. สามารถเป็นเลขานุการผู้บริหารได้อย่างมือ
อาชีพ 
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริการ
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สามารถท างานเป็นทีม 
8. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
9. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
34 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

นักวิชาการ (สงขลา) นายพิธาน  ดลหมาย 2-063/2553 ปริญญาตรี งานบริการการศึกษา, งาน
พัฒนานิสิต, งานบริการ
วิชาการ 

1. สามารถวางแผนการบริการวิชการและ
แผนพัฒนานิสิตได้เป็นอย่างดี  
2. สามารถประเมินผลโครงการได้อย่างมืออาชีพ 
4. สามารถให้บริการวิชาการ และการพัฒนานิสิตที่
เกิดความคาดหวังของผู้รับบริการ 
5.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถท างานเปน็ทีม 
7. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
8. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
35 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

นักวิชาการ (พัทลุง) นายกรีฑา รักเล่ง 2-021/2555 ปริญญาตรี งานบริการการศึกษา, งาน
พัฒนานิสิต, งานบริการ
วิชาการ 

1. สามารถวางแผนการบริการการศึกษา และ
แผนพัฒนานิสิตได้เป็นอย่างดี  
2. สามารถประเมินผลโครงการได้อย่างมืออาชีพ 
4. สามารถให้บริการการศึกษา และการพัฒนา
นิสิตที่เกิดความคาดหวังของผู้รับบริการ 
5.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถท างานเป็นทีม 
7. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
8. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
36 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

นักวิชาการ (พัทลุง) นางสาวสุดารัตน์  ด าฝ้าย 2-007/2562 ปริญญาตรี งานบริการการศึกษา, งาน
เลขานุการผู้บริหาร 

1. สามารถวางแผนการบริการการศึกษา ได้เป็น
อย่างดี  
2. สามารถประเมินผลโครงการได้อย่างมืออาชีพ 
3. สามารถให้บริการการศึกษาที่เกิดความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ 
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริการ
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถท างานเป็นทีม 
7. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
8. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
37 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร           



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
38 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
ช านาญการ (สงขลา) 

นางชาโลมา กองสวัสดิ์ 725-2554 ปริญญาโท งานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน, งาน
วิเคราะห์อัตราก าลัง, งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล, 
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. สามารถจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ไดเ้ป็น
อย่างดี 
2. สามารถติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารวิเคราะห์และจัดท าแผนอัตราก าลังคน 4 
ปี ตามแนวทางของ EdPEx ได้เป็นอย่างดี 
4. สามารถจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ปี 
ตามแนวทางของ EdPEx ได้เป็นอย่างดี 
5. สามารถจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีไดเ้ป็นอย่างดี 
6. สามารติดตามและประเมินผลแผนด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สามารถจัดท าแผนเสริมสร้างความสุขและความ
ผูกพันธ์ได้อย่างดี 
 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
39 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
ช านาญการ (สงขลา) ต่อ 

นางชาโลมา กองสวัสดิ์    8. สามารติดตามและประเมินผลแผนเสริมสร้าง
ความสุขและความผูกพัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. สามารถท างานเป็นทีม 
11. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
12. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
40 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
(สงขลา) 

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

1. สามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีตามแนวทาง
ของ EdPEx ไดเ้ป็นอย่างดี 
2. สามารถจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีได้เป็น
อย่างดี 
3. สามารถจัดท าแผนจัดการความรู้ประจ าปีได้เป็น
อย่างดี 
4. สามารถติดตาม การด าเนินงานตามแผนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
5. สามารถประเมินผลแผนได้เป็นอย่างดี 
6. สามารถบริการจัดการงานวารสารให้มีคุณภาพ
และออกตามก าหนดได้เป็นอย่างดี 
7. สามรถพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. สามารถท างานเป็นทีม 
9. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
10. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
41 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
(สงขลา) 

นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล 329-2548 ปริญญาตรี งานการเงิน 1. สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะด้าน
การเงินแก่บุคลากร และนิสิตได้เป็นอย่างดี 
3. สามารถรายงานวิเคราะห์สถานการทางการเงิน 
และเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารได้
เป็นอย่างดี และมีข้อมูลที่ทันสมัย 
4. สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวได้เป็นอย่างดี 
5.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถท างานเป็นทีม 
7. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
8. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
42 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

นักวิชาการพัสดุ (สงขลา) นางเมวดี ขวัญศรี 745-2555 ปริญญาตรี งานพัสดุ 1. สามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะด้านงาน
พัสดุแก่บุคลากร และนิสิตได้เป็นอย่างดี 
3. สามารถรายงานวิเคราะห์สถานการทางการเงิน 
(หมวดค่าวัสดุ และครุภัณฑ์)  และเสนอแนะข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร 
4. สามารถวิเคราะห์ค่าใช้หมวดค่าวัสดุ และ
ครุภัณฑ์เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ได้เป็นอย่างดี และมีข้อมูลที่ทันสมัย 
5.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. สามรถท างานเป็นทีมได้ 
7. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
8. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
43 

ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
(สงขลา) 

นางสาวอทิตา มู่สา 2-022/2555 ปริญญาตรี งานธุรการ, งานการ
ประชุม, งานเลขานุการ 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถปฏิบัติงานด้านงานการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถท างานเป็นทีม 
5. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
6. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

นักวิชาการ (สงขลา) นายอนุชา ขุนแก้ว 2-023/2555 ปริญญาตรี งานโสตทัศนศึกษา, งาน
พัฒนาสารสนเทศ, งาน
พัฒนาเวปไซต์ 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศตามนโยบาย
ของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
3. สามารถพัฒนาเวปไวต์คณะให้มีความทันสมัย 
4.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานทีร่ับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถท างานเป็นทีมได้ 
6. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
7. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

นักวิชาการ (สงขลา) นางสาวกาญจนรัตน์ วรพงศ์  2-002/2562 1. ปริญญาตรี
ทุกสาขา 
2. ผ่านการ
สอบเพ่ือวัด
ความรู้
ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค 
ก.) ของ
ส านักงาน 
ก.พ. ในระดับ
ปริญญาตรี 
หรือระดับที่
สูงกว่า  

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
ในระดับดี 
งานเลขานุการผู้บริหาร,                
งานวิเทศน์สัมพันธ์,                         
งานประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์การ, งานจัดหา
รายได้ 

1. สามารถเขียนการแผนการสื่อสารองค์กรได้เป็น
อย่างดี 
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
3. สามารถปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถท างานเป็นทีมได้ 
6. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
7. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
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ระดับ/หน่วยงาน ชื่อนามสกุลผู้ครองต าแหน่งปี 2564 อัตราเลขที่ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ /ความ
เชี่ยวชาญ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น  
(Functional Competency)  

เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
(พัทลุง) 

นางจิราวรรณ คงเรือง 2-001/2555 ปริญญาตรี งานบริหารทั่วไป 1. สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถปฏิบัติงานด้านจัดโครงการเรียน
ล่วงหน้า (Pre-degree) 
3. สามารถจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สามรถท างานเป็นทีมได้ 
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ตารางท่ี 14 แผนการสรรหาอัตราก าลังสายคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 
หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่ง

งาน 

แท่งวิชาการ ปีงบประมาณ เหตุผล วิธีการ
สรรหา 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สรรหาภายในและภายนอก 

อ. ผศ. รศ. ศ. 65 66 67 68 คุณวุฒ ิ ประสบการณ ์ สมรรถนะท่ี
จ าเป็น 
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1. อาจารย์ 1        1      ทดแทนการลาศึกษาตอ่ของ  
ผศ.ปพนธีร์  ธีระพันธ ์

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

ในกฎหมายอาญา 
: กฎหมายเกีย่วกับ
กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
ส าหรับเด็กและ
เยาวชน* 

1. สามารถ
จัดการเรียนการ
สอน เพื่อผลติ
บัณฑิตตาม ELOs 
โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน 
2. สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนโดยมุ่งผลิต
บัณฑิตให้มี
ความรู้
ความสามารถ 
รอบรู้ด้านต่างๆ 
(Learner 
Person) เป็นผู้
ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
(Co- Creator)  

มิ.ย.
65 

มิ.ย.
65 

มิ.ย.
65 

มิ.ย.
65 

มิ.ย.
65 

มิ.ย.
65 

มิ.ย. 
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

2. อาจารย์          1      ทดแทนการลาศึกษาตอ่ของ 
 อ.นฤมล ฐานิสโร 

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

มิ.ย.
65 

มิ.ย.
65 

มิ.ย.
65 

มิ.ย.
65 

มิ.ย.
65 

มิ.ย.
65 

มิ.ย. 
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
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หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่ง

งาน 

แท่งวิชาการ ปีงบประมาณ เหตุผล วิธีการ
สรรหา 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สรรหาภายในและภายนอก 

อ. ผศ. รศ. ศ. 65 66 67 68 คุณวุฒ ิ ประสบการณ ์ สมรรถนะท่ี
จ าเป็น 
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3. อาจารย์ 
(อัตราว่าง) 

         8   1   เพื่อให้มีอาจารย์ครบตาม
มาตรฐานหลกัสูตร 

ภายนอก ปริญญาโท  1. มีประสบการณ์
ด้านการสอนไม่นอ้ย
กว่า 1 ปีใน
ระดับอุดมศึกษา 
2. มีความเชี่ยวชาญ
ในกฎหมายหมาย
มหาชน, กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 
หรือกฎหมาย
กระบวนการ
ยุติธรรมฯ 

เป็นพลเมอืงที่
เข้มแข็ง (Active 
Citizen) และมี
ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม ทัง้
ในบทบาทของ 
Thai citizen 
และ Global 
citizen 
3. สามารถการ
จัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นให้
นิสิตมทีักษะ
ความเป็น
ผู้ประกอบการ 
4. สามารถบริการ
วิชาการเพือ่หา
รายได้ตาม
นโยบายของคณะ 
5. สามารถผลิต
งานวิจัย หรอื
ผลงานวิชาการ

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ก.พ.
65 

ก.พ.
65 

ก.พ.
65 

ก.พ.
65 

มิ.ย.
65 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
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หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่ง

งาน 

แท่งวิชาการ ปีงบประมาณ เหตุผล วิธีการ
สรรหา 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สรรหาภายในและภายนอก 

อ. ผศ. รศ. ศ. 65 66 67 68 คุณวุฒ ิ ประสบการณ ์ สมรรถนะท่ี
จ าเป็น 
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โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานและใช้
ประโยชน์ในเชิง
สังคม หรือเชิง
นโยบาย 
6. มีภาระงาน
ตามภาระงานขัน้
ต่ าของคณาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
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ตารางท่ี 15 แผนการสรรหารอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 

 

หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่ง

งาน 

ปีงบประมาณ 

เหตุการณ์ 
สรรหา 

วิธีการ
สรรหา 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สรรหาภายในและภายนอก 

65 66 67 68 คุณวุฒิ ประสบการณ์ สมรรถนะที่จ าเป็น 
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1. นักวิชาการ 1       อัตราว่าง ภายนอก 1. วุฒิปริญญาตรีทุก
สาขา 
2. ผ่านการสอบเพือ่วัด
ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ของ
ส านักงาน ก.พ. ในระดับ
ปริญญาตรี หรือระดับที่
สูงกว่า  

1. สามารถเขียนแผน/ประเมิน
โครงการบริการวิชาการได้เป็น
อย่างด ี
2. มีประสบการณ์ด้านงาน
พัฒนานิสิต การบรกิารวิชาการ 

1. สามารถวางแผนการบริการ
วิชาการและแผนพัฒนานิสิตได้
เป็นอย่างดี  
2. สามารถประเมินผลโครงการได้
อย่างมืออาชีพ 
4. สามารถให้บริการวิชาการ และ
การพัฒนานิสิตที่เกิดความ
คาดหวังของผู้รับบริการ 
5.  สามารถพัฒนากระบวนการใน
งานที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6. สามารถท างานเป็นทีม 
7. สามารถท าวิจัยสถาบันตาม
นโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่าง
ดี 
8. สามารถท าวิจัย R2R เพื่อ
แก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 
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หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่ง

งาน 

ปีงบประมาณ 

เหตุการณ์ 
สรรหา 

วิธีการ
สรรหา 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สรรหาภายในและภายนอก 

65 66 67 68 คุณวุฒิ ประสบการณ์ สมรรถนะที่จ าเป็น 
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2. เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 
(สงขลา) 

1      1. วุฒิ ปวส. สาขา
ทางด้านคอมพิวเตอร ์

1. สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์โสตทัศศึกษา 
2. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อม
คอมพิวเตอร์ และควบคุมห้อง
โสตทัศนศึกษา 

1. สามารถพัฒนากระบวนการใน
การบริการโสตทัศนศึกษาได้เป็น
ยอยา่งดี 
2. สามารถให้บริการโสตทัศนศึก
กาที่มุ่งเน้นการบริการที่เกิดความ
คาดหวังของคณาจารย ์
3. สามารถท างานเป็นทีม 
4. สามารถท าคู่มือตามนโยบาย
ของผู้บริหารได้ 

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

3. นักวิชาการ 
(สงขลา) 

    1   รองรับการ
หลักสูตร
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

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

1. สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างด ี
2. สามารถใช้และวิเคราะห์ผล
สถิติด้วยโปรมส าเร็จรูป SPSS 
ได้เป็นอย่างดี 
4. มีความรู้เกณฑ์ AUN-QA 
3. มีประสบการณ์ด้านงาน
บริการการศึกษา 

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

พ.ย.
66 

พ.ย.
66 

พ.ย.
66 

พ.ย.
66 

พ.ย.
66 

พ.ย.
66 

พ.ย.
66 

พ.ย.
66 

ธ.ค.
66 
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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. 65 66 67 68 คุณวุฒ ิ ประสบการณ ์ สมรรถนะท่ีจ าเป็น 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายเอกชน 6701) 

   1           1 แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์ ดร.ศาสตรา แก้วแพง 

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาเอก 1. วุฒิปริญญาเอก ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์และปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปี 
และพ้นระยะเวลาทดลองการ
ปฏิบัติงานทีก่ าหนดโดย
มหาวิทยาลัย 
2. วุฒิปริญญาโท ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์และปฏิบัติงานมาแล้ว 4 ปี 
3. มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวชิา
หนึ่งทีก่ าหนดไว้ในหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเทียบค่าได้ไม่นอ้ย
กว่า 3 หน่วยกิต ระบบทวิภาค และ
เสนอเอกสารหลักฐานที่มีคุณภาพดี 
มีการอ้างอิงแหล่งที่มา และได้ใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว 
4. มีผลงานอย่างน้อย 2 รายการ 
(1) ผลงานวิจัย 2 เรือ่ง หรอื 
(2) ผลงานวิจัย 1 เรือ่งและผลงาน
ทางวิชาการการในลักษณะอืน่ 1 

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

ต.ค.
67 

ธ.ค.
67 

ม.ค.
68 

มี.ค.
68 

พ.ค.
68 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายเอกชน 6701) 

   1       1     แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์ณัชชา เมืองสง 

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาโท ต.ค.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

มี.ค.
66 

พ.ค.
66 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายเอกชน 6701) 

   1         1   แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์ริญญาภทัร ณ สงขลา 

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาโท ต.ค.
66 

ธ.ค.
66 

ม.ค.
67 

มี.ค.
67 

พ.ค.
67 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(กฎหมายมหาชน 6702) 

 1       แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อ.เอกราช สุวรรณรัตน์  

เกณฑ์ 
2560 

ปริญญาโท พ.ค. 
63 

พ.ค. 
64 

ก.ค.
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค.
64 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายมหาชน 6702) 

  1      1      แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์หทัยกาญจน์ ก าเหนิดเพชร 

เกณฑ์ 
2560 

ปริญญาโท ต.ค.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

มี.ค.
65 

พ.ค.
65 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายมหาชน 6702) 

        แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์ศริิชัย  กมุารจันทร ์

เกณฑ์ 
2560 

ปริญญาโท ต.ค.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

มี.ค.
65 

พ.ค.
65 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(กฎหมายมหาชน 6702) 

   1          1  แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์ภาณวุัฒน ์ปานแก้ว 

 ปริญญาโท มิ.ค.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

มี.ค.
65 

พ.ค.
65 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายปกครอง 670202) 

 1   1    แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณ ี

เกณฑ์ 
2560 

ปริญญาโท ต.ค.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

มี.ค.
65 

พ.ค.
65 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายปกครอง 670202) 

 1    1   แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์เกริกเกียรต.ิ ทิพย์ชัย 

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาโท ต.ค.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

มี.ค.
66 

พ.ค.
66 
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หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

แท่งวิชาการ ปีงบประมาณ เหตุการณ ์ วิธีการ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า 

อ. ผศ. รศ. ศ. 65 66 67 68 คุณวุฒ ิ ประสบการณ ์ สมรรถนะท่ีจ าเป็น 
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(กฎหมายการคลังและภาษี
อากร 670203) 

 1    1   แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์บงกช ดารารัตน ์

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาโท รายการ หรือ 
(3) ผลงานวิจัย 1 เรือ่ง และผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม 1 เรือ่ง 
(4) ผลงานวิจัย 1 เรือ่ง และต ารา
หรือหนังสอื 1 เล่ม  

ฐานและใช้ประโยชน์ในเชิง
สังคม หรือเชิงนโยบาย 
5. มีภาระงานตามภาระงานขัน้
ต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ต.ค.
67 

ธ.ค.
67 

ม.ค.
68 

มี.ค.
68 

พ.ค.
68 

119. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(กฎหมายระหว่างประเทศ 
(6703) 

 1   1    แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์นฤมล. ฐานิสโร 

เกณฑ์ 
2560 

ปริญญาโท ต.ค.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

มี.ค.
65 

พ.ค.
65 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายระหว่างประเทศ 
6703 /กฎหมายเอกชน 6701) 

         1      แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์จนัทราทิพย์ สุขุม 

เกณฑ์ 
2560 

ปริญญาเอก ต.ค.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

มี.ค.
65 

พ.ค.
65 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (กฎหมายมหาชนระหว่าง
ประเทศ 670302) 

 1    1   แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์สุมลัลิกา ดาวสุวรรณ 

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาโท ต.ค.
66 

ธ.ค.
66 

ม.ค.
67 

มี.ค.
67 

พ.ค.
67 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(กฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 670304/กฎหมาย
แรงงาน 670401) 

   1          1  แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มูสกิพันธุ ์

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาเอก ต.ค.
66 

ธ.ค.
66 

ม.ค.
67 

มี.ค.
67 

พ.ค.
67 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(กฎหมายธุรกจิ 6708) 

 1   1    แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์มาตา สินด า 

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาโท ต.ค.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

มี.ค.
65 

พ.ค.
65 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(กฎหมายธุรกจิ 6708) 

 1     1  แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
ผศ.ธีรยุทธ ์ปักษา 

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาโท ต.ค.
66 

ธ.ค.
66 

ม.ค.
67 

มี.ค.
67 

พ.ค.
67 
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หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

แท่งวิชาการ ปีงบประมาณ เหตุการณ ์ วิธีการ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า 

อ. ผศ. รศ. ศ. 65 66 67 68 คุณวุฒ ิ ประสบการณ ์ สมรรถนะท่ีจ าเป็น 
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17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(กฎหมายอาญา 6709) 

   1      1      แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์วณีา สุวรรณโณ 

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาโท ต.ค.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

มี.ค.
66 

พ.ค.
66 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(กฎหมายอาญา 6709) 

   1      1      แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์สนัน ยามาเจริญ 

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาโท ส.ค.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

มี.ค.
65 

พ.ค.
65 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม 670901) 

   1          1  แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์วริัตน ์นาทิพเวทย์ 

 ปริญญาโท   ต.ค.
66 

ธ.ค.
66 

ม.ค.
67 

มี.ค.
67 

พ.ค.
67 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม 670901) 

   1          1  แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
อาจารย์อจิรวดี เหลาอ่อน 

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาโท    ต.ค.
66 

ธ.ค.
66 

ม.ค.
67 

มี.ค.
67 

พ.ค.
67 

21. รองศาสตราจารย์ 
(กฎหมายเอกชน 6701) 

  1     1 แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
ผศ.ศุภวีร์ เกลี้ยงจนัทร ์

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาโท   ต.ค.
67 

ธ.ค.
67 

ม.ค.
68 

มี.ค.
68 

พ.ค.
68 

22. รองศาสตราจารย์ 
(กฎหมายเอกชน 6701) 

  1     1 แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
ผศ.กนกลกัษณ์ จุ๋ยมณ ี

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาเอก   ต.ค.
67 

ธ.ค.
67 

ม.ค.
68 

มี.ค.
68 

พ.ค.
68 

23. รองศาสตราจารย์ 
(กฎหมายเอกชน 6701) 

  1    1  แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
ผศ.อานนท ์ศรีบุญโรจน ์

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาโท*   ต.ค.
67 

ธ.ค.
67 

ม.ค.
68 

มี.ค.
68 

พ.ค.
68 

24. รองศาสตราจารย์ 
(กฎหมายแพ่ง 670101) 

  1  1    แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
ผศ.ธนากร  โกมลวานิช 

เกณฑ์ 
2560 

ปริญญาโท   ต.ค.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

มี.ค.
65 

พ.ค.
65 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
55 

หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

แท่งวิชาการ ปีงบประมาณ เหตุการณ ์ วิธีการ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า 

อ. ผศ. รศ. ศ. 65 66 67 68 คุณวุฒ ิ ประสบการณ ์ สมรรถนะท่ีจ าเป็น 
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25. รองศาสตราจารย์ 
(กฎหมายมหาชน (6702) 

  1  1    แผนพัฒนารายบุคคล   
ผศ.เจษฎา  ทองขาว       
 

เกณฑ์ 
2560 

ปริญญาโท   ม.ค
65 

มี.ค.
65 

ก.พ.
65 

เม.ย.
65 

มิ.ย.
65 

26. รองศาสตราจารย์ 
(กฎหมายมหาชน (6702) 

  1  1    แผนพัฒนารายบุคคล   
ผศ.ชลีรัตน์ มเหสกัขกุล       

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาโท*   ต.ค.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

มี.ค.
65 

พ.ค.
65 

27. รองศาสตราจารย์ 
(กฎหมายมหาชน (6702) 

  1     1 แผนพัฒนารายบุคคล   
ผศ.จิดาภา พรย่ิง       

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาเอก   ต.ค.
67 

ธ.ค.
67 

ม.ค.
68 

มี.ค.
68 

พ.ค.
68 

28. รองศาสตราจารย์ 
(กฎหมายเศรษฐกิจ 6705) 

  1     1 แผนพัฒนารายบุคคล   
ผศ.กฤษฏา อภินวถาวรกุล       

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาโท*   ต.ค.
67 

ธ.ค.
67 

ม.ค.
68 

มี.ค.
68 

พ.ค.
68 

29. รองศาสตราจารย์  
(กฎหมายธุรกจิ 6708) 

  1   1   แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
ผศ.จิรนันท์  ไชยบุปผา 

เกณฑ์ 
2563 

ปริญญาโท   ต.ค.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

มี.ค.
66 

พ.ค.
66 

30. รองศาสตราจารย์  
(กฎหมายอาญา 6709) 

  1      แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
ผศ.ปพนธีร์  ธีระพันธ ์

เกณฑ์ 
2560 

ปริญญาโท   ม.ค.
63 

มี.ค 
64 

พ.ค.
64 

ก.ค.
64 

ก.ย
64 

 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
56 

ตารางท่ี 17 แผนการเลื่อนระดับความก้าวหน้าอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 

หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

ปีงบประมาณ 

เหตุผล 
 

วิธีการ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า  

65 66 67 68 คุณวุฒิ ประสบการณ์ สมรรถนะที่จ าเป็น 
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1. นักวิชาการช านาญการ  1      แผนพัฒนา
รายบุคคล         

นายธานินทร์  
เงินถาวร 

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

1. สามารถพัฒนากระบวนการในการ
บริการการศึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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.
64 

พ.ย.-
ธ.ค.
64 

มิ.ย.
65 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
57 

หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

ปีงบประมาณ 

เหตุผล 

วิธีการ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า  

65 66 67 68 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. สามารจดัท าแผนพฒันาคุณภาพตาม
แนวทางของ EdPEx ได้เป็นอย่างด ี
2. สามารถให้ความรู้ และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ EdPEx ได้เป็นอย่างด ี
3. สามารถเขียนรายงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
4. สามารถจัดท าจัดท าขอ้ตกลงกอ่น
ปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรสังกัดคณะ
นิติศาสตร์ไดเ้ป็นอย่างด ี
5. สามารถด าเนินการให้กระบวนการ
ประเมนิผลการปฏิบัติงานประจ าปีเป็นไปด้วย
ความเรียบรอ้ยตามปฏิทนิของมหาวทิยาลัย 
6. สามารถพฒันากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได ้
7. สามารถท างานเป็นทีมได ้
8. สามารถพฒันากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. สามารถท าวจิัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างด ี
10. สามารถท าวจิัย R2R เพือ่แก้ปัญหาในงาน
ประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

    ต.ค.
64 

พ.ย.-
ธ.ค.
64 

มิ.ย.
65 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
58 

หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

ปีงบประมาณ 

เหตผุล 

วิธีการ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า  

65 66 67 68 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 ป ี
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 างานเป็นทีมได ้
7. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
8. สามารถท าวิจัย R2R เพื่อแก้ปัญหาใน
งานประจ าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 

    ต.ค.
64 

พ.ย.
ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
59 

หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

ปีงบประมาณ 

เหตผุล 

วิธีการ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า  

65 66 67 68 คุณวุฒิ ประสบการณ์ สมรรถนะที่จ าเป็น 
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4. นักวิชาการพัสดุช านาญการ  5      แผนพัฒนา
รายบุคคล         

นางเมวดี  
ขวัญศรี 

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

1. สามารถปฏบิัติงานด้านพัสดุได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ
ด้านงานพัสดุแก่บุคลากร และนิสิตได้เปน็
อย่างด ี
3. สามารถรายงานวิเคราะห์สถานการทาง
การเงิน และเสนอแนะขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริหารได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและทันสมยั 
4. สามารถวิเคราะห์ค่าใชห้มวดค่าวัสดุ 
และครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
5.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
60 

หน่วยงาน/ 
ชื่อต าแหน่งงาน 

ปีงบประมาณ 

เหตผุล 

วิธีการ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนระดับความก้าวหน้า  

65 66 67 68 คุณวุฒิ ประสบการณ์ สมรรถนะที่จ าเป็น 
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5. เจ้าหน้าที่บริหารช านาญการพิเศษ  1      แผนพัฒนา
รายบุคคล         

นางชาโลมา  
กองสวัสดิ์ 

จาก
ภายใน 

ปริญญาโท 1. เคยด ารงต าแหน่งระดับช านาญ
การมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ป ี
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 ได้เป็นอยา่งดี 
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 ปีได้เป็นอยา่งดี 

ต.ค.
64 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.-
ก.ย.
65 

ต.ค.
65 
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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
ดร

ะด
ับต

 าแ
หน

่งท
ี่สูง

ขึ้น
  

อ่า
นผ

ลง
าน

 

อ.ก
.พ

.ห
น่ว
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าน

 

         9. สามารถติดตามและประเมินผลแผน
อัตราก าลังคนประจ าปีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
10. สามารถติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ป ีได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ11. สามารถติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
12. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่
รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได ้
13. สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
14. สามารถท าวจิัยสถาบันตามนโยบาย
ของผู้บริหารได้เป็นอย่างด ี
15. สามารถท าวจิัย R2R เพื่อแก้ปัญหาใน
งานประจ าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 18    แผนการศึกษาต่อ 

 
ล าดับ

ที่ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ อัตราเลขที่ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุด แผนลาศึกษาต่อ/ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 นาง จิรนันท์ ไชยบปุผา 524-2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท    กฎหมายธุรกิจ 
: ภาษีอากร 
(นอกเวลา) 

    

2 นาย ธีรยุทธ ปักษา 603-2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท   กฎหมายธุรกิจ 
(นอกเวลา) 

     

3 นาย ปพนธีร์ ธีระพนัธ ์ 604-2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท   กฎหมายอาญา 
: กฎหมาย
เก่ียวกับ
กระบวนการ
ยุติธรรมทาง
อาญาส าหรับ
เด็กและเยาวชน  
(ในเวลา) 

      

4 นาย เจษฎา ทองขาว 073-2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท     กฎหมาย
มหาชน 
(นอกเวลา) 
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ล าดับ

ที่ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ อัตราเลขที่ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุด แผนลาศึกษาต่อ/ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

5 นางสาว หทัยกาญจน์ ก าเหนิดเพชร 526-2550 อาจารย ์ ปริญญาโท     กฎหมาย
การค้า
ระหว่าง
ประเทศ  
(ในเวลา) 

   

6 นาย ศรุต จุ๋ยมณี 117-2546 อาจารย ์ ปริญญาโท   กฎหมาย
มหาชน  
(นอกเวลา) 

     

7 นางสาว นฤมล ฐานิสโร 363-2548 อาจารย ์ ปริญญาโท    กฎหมาย
ระหว่างประเทศ
และกฎหมาย
เปรียบเทียบ 
(ในเวลา) 

    

8 นาย เอกราช สุวรรณรัตน์ 549-2550 อาจารย ์ ปริญญาโท   กฎหมาย
มหาชน 
 (ในเวลา) 

     

9 นางสาว ณัชชา เมืองสง* 2-008/2554 อาจารย ์ ปริญญาโท  นิติศาสตร์  
(นอกเวลา) 
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ล าดับ

ที่ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ อัตราเลขที่ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุด แผนลาศึกษาต่อ/ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

10 นางสาว สุมัลลิกา  ดาวสวุรรณ* 2-020/2563 อาจารย ์ ปริญญาโท  กฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
(นอกเวลา) 

   

11 นาย วิรัตน์ นาทิพเวทย์* 2-056/2555 อาจารย ์ ปริญญาโท  นิติศาสตร์  
(นอกเวลา) 

   

12 นาย ภาณุวัฒน์  ปานแก้ว* 2-015/2558 อาจารย ์ ปริญญาโท  พัฒนามนุษย์
และสังคม  
(นอกเวลา) 

   

13 นางสาว วีณา  สุวรรณโณ* 2-004/2563 อาจารย ์ ปริญญาโท  นิติศาสตร์  
(นอกเวลา) 

   

14 นาย สนัน  ยามาเจริญ* 2-007/2563 อาจารย ์ ปริญญาโท   การบริหาร
กระบวนการ

ยุติธรรม 
(นอกเวลา) 

  

15 นาย เกริกเกียรติ  ทิพย์ชัย* 2-006/2563 อาจารย ์ ปริญญาโท   กฎหมาย
มหาชน 

(นอกเวลา) 
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ล าดับ

ที่ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ อัตราเลขที่ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุด แผนลาศึกษาต่อ/ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

16 นางสาว มาตา  สนิด า* 2-057/2555 อาจารย ์ ปริญญาโท  ทรัพย์สินทาง
ปัญญา  
(นอกเวลา) 

   

17 นางสาว อจิรวดี  เหลาอ่อน* 2-005/2563 อาจารย ์ ปริญญาโท  นิติศาสตร์  
(นอกเวลา) 

   

18 นาย อานนท์ ศรีบญุโรจน ์ 606-2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 
ก าลังศึกษาต่อป.เอก 

กฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดี
บุคคล (ในเวลา) 

         

19 นาย กฤษฎา อภินวถาวรกุล 219-2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 
ก าลังศึกษาต่อป.เอก 
กฎหมายเศรษฐกิจ 

(นอกเวลา) 

        

20 นาย ศิริชัย  กุมารจันทร ์ 268-2547 อาจารย ์ ปริญญาโท 
ก าลังศึกษาต่อป.เอก 

กฎหมายมหาชน 
(นอกเวลา) 
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ล าดับ

ที่ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ อัตราเลขที่ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุด แผนลาศึกษาต่อ/ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

21 นางสาว ชลีรัตน์ มเหสักขกุล 393-2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 
การพัฒนาที่ยั่งยนื 

(นอกเวลา) 

     

22 นางสาว ริญญาภัทร ณ สงขลา* 2-009/2563 อาจารย ์ ปริญญาโท 
ก าลังศึกษาต่อป.เอก 

กฎหมายเอกชน 
(นอกเวลา) 

     

หมายเหตุ * พนักงานพิเศษ 
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ส่วนที่ 5 มาตรการบริหารอัตราก าลัง  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนบริหารกรอบอัตราก าลัง พ.ศ. 2564 - 2568   

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 านวนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม  

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 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาต่าง ๆ 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 และคุณสมบัติของอาจารย์ 

หลักสูตรระดับ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ 

 1. ปริญญาตร ี         

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

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

 1. มีคุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโท
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 1. มีคุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือวุฒิปรญิญาตรีหรือ
เทียบเท่า และมี  ประสบการณ์การ
ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที ่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

    1.2 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
         หรือปฏิบัติการ 
         และปริญญาตรตี่อเนื่อง 

 1. มีคุณวุฒิขั้นต่ 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
หลักสตูรมี วิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก 
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอก
ละไม่น้อยกว่า 3 คน 
 2. มีคุณวุฒิและคณุสมบัตเิช่นเดยีวกับ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

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

 1. มีคุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือวุฒิปริญญาตรหีรือ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การ
ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
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จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 

หลักสูตรระดับ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ 

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

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

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

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

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

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

 1. มีคุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มี  ต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์
 2. มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง  

 1. มีคุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาเอกหรอื
เทียบเท่าหรือวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาตราจารย ์
 2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย                 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
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ส่วนที่ 6 สมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณมีส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ตามแนวทางการ
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ของสหราชอาณาจักร และ 
Australian Professional Standards for Teachers ของประเทศ ออสเตรเลีย ตลอดจนการศึกษาจากประสบการณ์
การพัฒนาอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตามแนวคิด ของ UKPSF และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งพัฒนาตามแนวคิดของ Australian Professional Standards for Teachers โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพใน
การ จัดการเรียนการสอน จ านวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 องค์ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ  

1.1 ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาของตน  
1.2 ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้  

องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ (Competencies) ประกอบด้วย 4 มิติ คือ  
2.1 ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.2 ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.3 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ ของผู้เรียน  
2.4 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถให้ ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์  

องค์ประกอบที่ 3 ค่านิยม (Values) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ  
3.1 คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง  
3.2 ธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์  



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
72 

 
รูปที่ 2 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละองค์ประกอบข้างต้น ก าหนดให้มีระดับของคุณภาพของแต่ละ

องค์ประกอบ จ านวน 4 ระดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน  โดยใน 4 ระดับ 

มีดังนี้ 
ระดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและประยุกต์ใช้ได้ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การ

เรียนรู้เบื้อต้น สามารถออกแบบกิจกรรม จัดบรรยากาศ ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ โดยค านึงถึงผู้เรียนและปัจจัยที่

ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประมเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนน าผลประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ พัฒนาจนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดใจรับฟังความคิดเห็ฯจากผู้ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามจรรยารรณวิชาชีพอาจารย์

ขององคก์ร 

ระดับที่ 2 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ 1ที่มีความรู้ลึกในศาสตร์ของตน และติดตาม

ความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ก ากับดูแลและติดตามผลการเรียนรู้ของผุ้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ตค าปรึกษาขี้แนะแก่เพ่ือ

อาจารย์ในศาสตร์ได้ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภายในองค์กร 

3. do the THING RIGHT

- เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

- วัดแประเมินผลการเรียนรู้ของผุ้เรียน 
พร้อมทั้งสามารถ ให้ข้อมูลป้แนกลับ
อย่างสร้างสรรค์

4. be the RIGHT PERSON

- คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

- ธ ารงไว้ซ่ึงจรรยาบรรแห่งวิชาชีพ
อาจารย์

1. know the RiIGHT THING  

- มีความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา

- มีความรู้ในศษสตร์การสอนแ  
ลและการเรียนรุ้

2. do the THING RIGHT

- ออกแบบและวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อยางมี
ประสิทธิภาพ
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ระดับที ่3 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 2 ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ขงตน ศาสตร์การเรียนรู้

และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ น าผลการวิจัยนั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นพ่ีเลี้ยงและผู้ชี้แนะในระดับอง๕

กรด้านการจัดการเรียนรู้ และนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

ระดับที ่4 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 3 ที่เป็นผู้น าในศาสตร์ของตน ศาสตร์การเรียนรู้

และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในการก าหนดนยายและกลยุทธ์

ในการพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการเรียนรู้ในระดับชาติ และนานาชาติ เป็นผู้น าเชิงนยายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ

อาจารย์  

คู่มือสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

1. องค์ความรู้ (Knowledge) 

1.3 องค์ความรู้ในศาสตร์

สาขาวิชาของตน 

ประเด็น 

 อธิบายแนวคิด และ

หลักการส าคัญของเนื้อหา/

เร่ือง/วิชาที่สอน พร้อมทั้ง

การประยกุต์ใช้ 

 จัดล าดับและเชื่อมโยง

หัวข้อที่สอนได้อย่างเป็น

ระบบ 

ประเด็น 

 มีคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนระดับ 1 

 ติดตามความรู้ที่ทันสมัย 

วิเคราะห์และน ามาใช้อย่าง

เหมาะสม 

 ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่

เพื่ออาจารย์ได้ 

ประเด็น 

 มีคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนระดับ 2  

 ประเมินแนวคิด หลักการ

ส าคัญในศาสตร์ที่สอน เพื่อ

เป็นแนวทางในการสร้างองค์

ความรู้ใหม่ 

 บูรณาการความรู้ของศาสตร์ที่

สอนกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 

 มีคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนระดับ 3 

 สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 คาดการหรือประเมิน

ทิศทางความก้าวหน้าของ

ศาสตร์ 

1.2 ความรู้ในศาสตร์การสอน

และการเรียนรู้ 

ประเด็น 

 อธิบายจิตวิทยาการเรียนรู้

และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เรียนรู้ได้ 

 ระบุวิธีจัดการเรียนรู้แบบ

ต่าง ๆ  

 เลือกวิธีวัดและประเมินผล

เบื้องต้น ที่สอดคล้องกับ

วิธีการจัดการเรียนรู้และผล

การเรียนรู้ 

ประเด็น 

 มีความรู้ความสามารถระดับ 1 

 วิเคราะห์ภูมิหลงและศักยภาพ

ของผุ้เรียนเพื่อน าไปออกแบบ

กระบวนการเรียนรู 

 เ ลื อ ก วิ ธี จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่

เหมาะสมกับผู้เรียน และกลุ่ม

ผู้เรียน 

 ให้ ค า ป รึ กษ า  ชี้ แ นะ  และ

ถ่ายทอดศาสตร์การสอนและ

การเรียนรู้ให้แก่เพื่ออาจารย์ได้ 

ประเด็น 

 มีความรู้ความสามารถระดับ 2 

 ประเมินวิธีจักการเรียนรู้ และ

การวัดประเมินผล 

 บูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนระหว่างวิชา/ศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 

 มี ความรู้ คว ามสามารถ

ระดับ 3 

 สร้างความรู้/ นวัตกรรมใน

ศาสตร์การสอน และการ

จัดการเรียนรู้ หรือ 

 ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ และ

ถ่ายทอดศาสตร์การสอน 

แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ กั บ

อาจารย์ภายนอกองค์กรได้ 
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คู่มือสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ (ต่อ) 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

2. สมรรถนะ (Competencies) 

2.1 ออกแบบและวางแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็น 

 ออกแบบกิจกรรมและใช้

เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่

ส อดคล้ อ งกั บผลการ

เรียนรู้ 

 ประสานงานกับผู้สอน

ร่วมในรายวิชาอย่างมี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ

ทบทวนเนื้ อหาที่ สอน

ร่วมกัน 

 น าผลการประเมินโดย

ผู้ เ รี ย น ม า ใ ช้ ใ น ก า ร

พัฒนาการออกแบบการ

เรียนรู้ 

ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับที ่1 

 พัฒนารูแบบการเรียนรู้ 

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ

ออกแบบการเรียนรูร่วมกับ

เพื่ออาจารย์ในสาขาวิชา 

ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับที่ 2 

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ

ออกแบบการเรียนรู้ ร่ วมกับ

เพื่อนอาจารย์ในต่างสาขาวิชา

ในศาสตร์เดียวกัน หรือ 

 เ ป็ น วิ ท ย า ก ร ใ น ด้ า น ก า ร

ออกแบบกิจกรรมและเทโนลี

การเรียนรู้ในต่างสาขาวิชาใน

ศาสตร์เดียวกัน หรือ 

 สถาบันอื่นน ารูปแบบการเรียนรู

ที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช ้

ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับที่ 3 

 เป็นผู้น าการออกแบบการ

เรียนรู้ในต่างศาสตร์ 

 เป็นวิทยากรในด้านการ

อ อ ก แ บ บ กิ จ ก ร ร ม แ ล

เทคโนโลยีการเรียนรู้ในต่าง

ศาสตร์ 

2.2 ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็น 

 จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ น้ น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่

หลากหลายเหมาะสมกับ

เนื้อหาและระดับของ

ผู้เรียน 

 ป ร ะ ส า น ง า น ก า ร

จัดรูปแบบการเรียนรู้

กั บ ผุ้ ส อนร่ วมอย่ า งมี

ประสิทธิภาพ 

 พิ จ า ร ณ า น า ผ ล ก า ร

ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก เพื่ อ น

อาจารย์มาปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 

 ใช้ทรัพยากรและสื่อการ

เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับที ่1 

 ก ากับดูแลและติดตามผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบ 

 ใช้นวัตกรรมหรือความคิด

สร้ า งสรรค์ ในการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับที่ 2 

 น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมา

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับที่ 3 

 เ ป็ น ผู้ น า  ห รื อ ผู้ ส ร้ า ง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ผลักดันให้เกิดนโยบายหรือ

กลยุ ท ธ์ ร ะดั บอ ง ค์ก รที่

ส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มี

คุณภาพ 
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คู่มือสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ (ต่อ) 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

2. สมรรถนะ (Competencies) ต่อ 

2.3 เสริมสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้และสนับสนุนผู้เรียน 

ประเด็น 

 จัดการเรียนรู้โดยการมี

ส่วนร่วมจากผู้เรียน 

 ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนใน

การพัฒนาทักษะชีวิต

และการเรียนรู้ 

ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับที ่1 

 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 

 วินิจฉัยปัญหาของผู้เรียนและ

ช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

และทันเวลา 

ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับที่ 2 

 จัดการเรียนรู้สถานการณ์จริง

หรือพื้นที่จริง 

 ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงการจัด

บรรยากาศการเรียนรู้ในระดับ

หลักสูตร 

 

ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับที่ 3 

 เป็นผู้ น า ในการก าหนด

นโยบายการจัดบรรยากาศ

การเรียนรู้ในระดับองค์กร 

หรือ 

 เป็นที่ปรึกษาในการก าหนด

นโยบายเพื่อการพัฒนา

บรรยากาศการเรียนรู้ 

2.4 วัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของผุ้เรียน พร้อมทั้งให้

ข้ อ มู ล ป้ อ น ก ลั บ อ ย่ า ง

สร้างสรรค์ 

ประเด็น 

 ออกแบบการวั ดและ

ประเมินผลที่สอดคล้อง

กับผลการเรียนรู้ 

 ประเมินความก้าวหน้า 

( formative) แ ล ะ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  

(summative) ข อ ง

ผู้เรียน 

 ก า ห น ด เ ก ณ ฑ์ ก า ร

ประเมินที่ชัดเจนและ

ส า ม า ร ถ ใ ห้ ข้ อ มู ล

ป้ อ น ก ลั บ อ ย่ า ง

สร้างสรรค์แบบ STAR 

(Specific, Timely, 

Attainable, 

Respectful) 

ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับที ่1 

 วัดและประเมินผลโดยใช้

วิ ธี ก า ร ใหม่ ๆ  เพื่ อพัฒนา

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก ล ะ

ประสิทธิผลของการพัฒนา

ผลการเรียนรู ้

ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับที่ 2 

 จัดการเรียนรู้สถานการณ์จริง

หรือพื้นที่จริง 

 ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงการจัด

บรรยากาศการเรียนรู้ในระดับ

หลักสูตร 

 

ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับที่ 3 

 เป็นผู้ น า ในการก าหนด

นโยบายการจัดบรรยากาศ

การเรียนรู้ในระดับองค์กร 

หรือ 

 เป็นที่ปรึกษาในการก าหนด

นโยบายเพื่อการพัฒนา

บรรยากาศการเรียนรู้ 
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คู่มือสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ (ต่อ) 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

3. ค่านิยม (Values) 

3.1 คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพ

อาจารย์ และการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

ประเด็น 

 พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ย่ า ง

ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น เ รื่ อ งก า ร

จัดการเรียนรู้และการจัด

กิจกรรมทั้งในและนอก

หลักสูต เพื่ อพัฒนาผล

การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 รับฟังเสียงสะท้อนจาก

ผู้เรียน และน ามาพัฒนา

ตนเอง 

ประเด็น 

 มีคุณลักษณะระดับที่ 1 

 มีส่วนร่วมในการพัฒนา

วิชาชีพอาจารย์ในองค์กร 

 รับฟังความคิดเห็นจากผู้

ร่ วมวิชาชีพ เพื่อน ามา

พัฒนาตนเอง 

ประเด็น 

 มี คุณลักษณะระดับที่  

ระดับ 2 

 เป็นพี่เลี้ยง และผู้น าการ

พัฒนาวิชาชีพ อาจารย์

ในองค์กรในการจัดการ

เ รี ย น รู้ แ ล ะ กิ จ ก ร รม

พัฒนาผู้เรียน 

 

ประเด็น 

 มี คุณลั กษณะระดับที่  

ระดับ 3 

 มีส่วนร่วมและอุทิศตน

ให้กับการพัฒนาวิชาชีพ

อาจารย์ภายนอกองค์กร 

หรือ 

 เป็นผู้ชี้น าเชิงนโยบายที่

เกี่ยวขอ้งกบการพัฒนา

วิ ช า ชี พ อ า จ า ร ย์ ใ น

ระดับประเทศ 

3.2 ธ ารงไว้ซ่ึงจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพอาจารย์ 

ประเด็น 

 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพอาจารย์ของ

องค์กร 

ประเด็น 

 มีคุณลักษณะระดับที่ 1 

 มีส่วนร่วมในการส่งเสริม

ให้เกิดความเข้าใจและให้

เ กิ ด ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

อาจารย์ในองค์กร 

ประเด็น 

 มีคุณลักษณะระดับที่ 2 

 เป็นพี่เลี้ยง และผู้น าการ

เ ชิ ง น โ ย บ า ย ด้ า น

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

อาจารย์ 

 

ประเด็น 

 มีคุณลักษณะระดับที่ 3 

 มีส่วนร่วมและอุทิศตน

และเป็นแบบอย่างให้กับ

การพัฒนาจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพอาจารย์ทั้ง

ภ า ย ในและภายนอก

องค์กร 

 

แหล่งที่มา: แนวทางการส่งเสริมคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา , 2561)  

อ้ างอิ งจาก : The UK Professional Standards Framework ของสหราขอาณาจักร , Australian Professional Standards for 

Teachers ของประเทศออสเตรเลีย , KMUTT Professional Standards Framework for teaching and supporting learning ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี, PSU Teaching Professional Standards Framework ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ส่วนที่ 7 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ปัจจัยน าเข้า 

 ปัจจัยน าเข้าของระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ กรอบมารตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯลฯ แผนยุทธศาสตร์พัฒนา

มหาวิทยาลัย และนโยบายสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนให้มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

กระบวนการ 

 1. ขั้นวางแผน (Plan) คณะกรรมก ารจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรบุคคล  

คณะนิติศาสตร์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT analysis) และการสังเคราะห์ (TOWS analysis) 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 ขึ้นภายใต้กรอบนโยบายและทิศ

ทางการบริหารคณะนิติศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นคณะชั้นน าด้านกฎหมายระดับชาติ อันมุ่งสร้างนวัตกรรมทาง

สังคม ภายในปี 2568” เชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร ตามมาตรฐานของ AUN-QA เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของคณะเพ่ือพัฒนาบุคลากร

ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มีความสามารถทันยุคสมัย มีความ

เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมของของคณะประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นแนวทางในการจัดท ากระบวนการ

และการพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีกระบวนการบริหารก าลังคนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

  1) ด้านระบบการรับอาจารย์ และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  2) ด้านระบการบริหารบุคลากรสายวิชาการ 

  3) ด้านระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

  คณะนิติศาสตร์ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 วางแผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการให้มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น มีต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ให้ทุนในการท าวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

และสนับสุนงบประมาณให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาในการ

ด าเนินงานด้านต่างๆ ของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 2. ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นการควบคุม ติดตามการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามระบบบริหารและพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัย และเนินการเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูลในการด าเนินงาน (Common Data Set) 
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  1) จัดท าระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบบริหารบุคลากรสายวิชาการ ระบบการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากร กรอบอัตราก าลัง แผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน และแผนการจัดการความรู้ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ของคณะนิติศาสตร์  

  2) ด าเนินการเก็บข้อมูลในระบบการริหารข้อมูลของคณะ โดยบูรณาการเป็นระบบฐานขอ้มูลที่รองรับ

การตรวจประเมินคุณภาพ (Common Data Set)  

 3. ขั้นตรวจสอบ (Check) หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะด าเนินการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายวิชาการ ทุกปีการศึกษา และนิสิตประเมินผลการสอนของบุคลากรสายวิชาการ ทุกภาคเรียน และ

ประเมินผลการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้การด าเนนิงานในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพ 

และบคุลากรได้น าผลการประมเนการสอนมาปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะ และความสามารถด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งมีการสนับสนุนและช่วยเหลือเพ่ือให้บุคลากรสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 

 4. ขั้นปรับปรุง (Act) ประเมินความส าเร็จของกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และน าผลการ

ประมาทบทวนและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความ

เปลี่ยนแปลง และตรงตามความต้องการขององค์กร พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลการบริหารและพัฒนาอาจารย์ส่งผลต่อคุณภาพขององค์กร และคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ พร้อมทั้งมีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการที่

สูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนที่หลากหลายสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

การก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมิน  

 มีการก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการด าเนินงานตามระบบให้สามารถด าเนินไปตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA) มากกว่า 1 วงรอบ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

และสามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 3 
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ระบบการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 

ระบบ               กลไก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณะ 5 ปี 

แผนยทุธิก์ารพฒันาทรัพยากรบคุคล 5 ปี 

- คระกรรมการประจ าคณะ 
- คณะกรรมการจัดท าแผน

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาคณะ 
- คณะกรรมการจัดท าแผน

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ทรัพยากรบคุคล 

- คณะกรรมการพัฒนา
บคุลากร แผนพฒันาบคุลากร ประจ าปี 

กระบวนการบรหิารอตัราก าลงัคน 

ระบบการรับและแตง่ตัง้
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

ระบบบบรหิารบคุคากร
สายวชิา 

ระบบการสง่เสรมิ
และพฒันาอาจารย ์

กรอบอตัราก าลงัตามแผน 
แผนพฒันาทรัพยากรบคุคล/แผนเสรมิสรา้ง

ความสขุและความผกูพนั 

Plan 

ควบคมุและด าเนนิตามแผน Do 

Check 

ประเมนิ
สมรรถนะ

ปฏบิตังิานของ
อาจารย ์

การรับและการแตง่ตัง้
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

- ระบบอาจารยใ์หม ่(2 เทอม) 
- ระบบการพัฒนาอาจารย ์

Act ทบทวนปรับปรงุตามผลการประเมนิ 

Output/Outcome 

ความพงึพอใจของอาจารย ์

- คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 

- คณะกรรมการบรหิาร
คณะ/คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

- คณบด ี

- คณะกรรมการด าเนนิการ
สรรหา 

- งานบรกิารการศกึษา 
- ฐานขอ้มลูบคุลากร 
- คูม่อืการท าผลงานทาง

วชิาการ 

- รองอธกิารบดฝ่ีายพัฒนา
องคก์ร 

- ประธานสาขาวชิา 
- งานบคุคล 
- บคุลากรทกุคน 

 

- คณะกรรมการประเมนิผล

การปฏบัิตงิานประจ าปี 
- นสิติ 
- งานบคุคล 

 

 
- คะกรรมการบรหิาร/

คณะกรรมการประจ าคณะ 
- คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร 
- บคุลากรทกุคน 

 

รูปที ่4 ระบบและกลไกการการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ 

การพฒันาอาจารย ์(ต าแหน่งทางวชิาการ/คณุวฒุกิารศกึษา /พฒันาตนเอง/
สมรรถนะ/ใหค้ าปรกึษา/สอนงาน) 

ระบบบรหิารบคุลากรสาย
วชิาการ 

การสง่เสรมิและพฒันา

อาจารย ์

ประเมนิผลด าเนนิงานระบบ
บรหิารบคุลากร 

ประเมนิผลด าเนนิงานระบบ
สง่เสรมิและพฒันาฯ 

คณุภาพของอาจารย ์

(อัตลักษณ์) 
คณุภาพของคณะ 

(เอกลักษณ์) 

ค
ว
บ
ค
มุ
/ต
ดิ
ต
า
ม
/ต
รว
จ
ส
อ
บ
/ส
นั
บ
ส
น
ุน
/ป
ระ
เม
นิ
ผ
ล
 

ท
บ
ท
ว
น
 ป
รับ
ป
รงุ
ก
ระ
บ
ว
น
ก
าร

 

 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 นสิติ 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
80 

ระบบและกลไกการรับอาจารย์ 

ปัจจัยน าเข้า  

ปัจจัยน าเข้าของระบบการรับอาจารย์ คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ และนโยบายสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการวางแผนการรับ

บุคลากรสายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ ต าแหน่งอาจารย์  โดยด าเนินการดังนี้  

1. สาขาวิชาส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) พร้อมทั้งก าหนด 

คุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของสาขาวิชา  

2. คณะเสนอขอก าหนดกรอบอัตราก าลังประจ าปี  

3. คณะท างานด้านบริหารอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ และอนุมัติกรอบอัตราก าลังที่มีอาจารย์ประจ า

และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการบริหาร

อัตราก าลังของมหาวิทยาลัย  

กระบวนการ  

1. ขั้นวางแผน (Plan)  งานวิเคราะห์อัตราก าลัง ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อย และส ารวจความต้องการ

อัตราก าลังของสาขาวิชาแล้ว ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาให้อนุมัติกรอบอัตราก าลัง 

และน ามาใช้ในการด าเนินงานรับอาจารย์ โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1) สาขาวิชาก าหนดความต้องการ และคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องการรับและเสนอคณะเห็นชอบ  

2) คณะพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่ออธิการบดี  

3) อธิการบดีอนุมัติ และมอบงานบุคคลด าเนินงาน  

4) งานบุคคลดพเนินงานจัดท าประกาศรับสมัคร แต่งตั้งคณะกรรมการดพเนินการสอบแข่งขัน และด 

เนินการตามกระบวนการคัดเลือกจนเสร็จสิ้น  

5) ได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการของสาขาวิชา/คณะ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ  

อุดมศึกษาเพ่ือมาปฏิบัติงานสอน 

 2. ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นการควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือก ให้ปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1) รับรายงานตัวบุคลากร (อาจารย์)  

2) ด าเนินการจัดท าสัญญาเพื่อทดลองงาน  

3) ปฐมนิเทศบุคลากร (อาจารย์)  

   (1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
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(2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ เช่น  เรื่อง

กลยุทธ์และวิธีการสอนแบบต่าง ๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของ รายวิชา

และการปรับปรุง  

(3) ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด

หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  

(4) อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ นวัตกรรม การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียนการ  วิจัย

เพ่ือพัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน  

(5) ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา  

(6) ทดลองสอน ประเมินการสอน  

  4) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
(1)   การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

- ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
โดยการให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  

- จัดเวทีให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยภาคละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
พัฒนาการสอน  

- จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
ให้ทันสมัย  

(2)  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
-  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่าย 

พัฒนาวิชาชีพอาจารย์  
- การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้  

(3)  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ การน เสนอ
ผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น  

(4)  ส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในลักษณะการท าการวิจัย  
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 

5) ประเมินผลการทดลองงาน 2 ภาคการศึกษา  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) มหาวิทยาลัยโดยสาขาวิชา/คณะ ด าเนินการประเมินผลการทดลองงาน ของ

บุคลากร (อาจารย์) ในทั้ง 2 ภาคการศึกษา เมื่อผ่านการทดลองงานทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการต่อ สัญญาจ้าง และให้

บุคลากรจัดท าแนวทางการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลา ที่ปฏิบัติงานกับทางมหาวิทยาลัย เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา

จ้าง และด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีการศึกษา ตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการสนับสนุนและช่วยเหลือ
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เพ่ือให้บุคลากร สามารถด าเนินการได้ตามแนวทางพัฒนาตนเองที่วางไว้ และบุคลากรมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก าหนด เช่น เกณฑ์ ก.พ.อ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น  

4. ขั้นปรับปรุง (Act) ประเมินผลความพึงพอใจในระบบการรับอาจารย์ และน าผลการประเมินมา ทบทวนและ

ปรับปรุงกระบวนการรับอาจารย์ เพ่ือพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสามารถรับอาจารย์ได้ตรงตาม  ความต้องการของ

สาขาวิชา/คณะ และมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน  

ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลจากระบบการรับอาจารย์ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยในเรื่องคุณภาพของอาจารย์ อาจารย์มีคุณสมบัติ  ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตรงตามความต้องการของสาขาวิชา/คณะ และ มหาวิทยาลัย  

การก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมิน  

มีการก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการด าเนินงานตามระบบให้สามารถด าเนินไป ตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) มากกว่า 1 วงรอบ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ และสามารถปฏิบัติงานตาม  ระบบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
83 

ระบบการรรับอาจารย์               กลไก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input ระบบการรรบัอาจารย ์

สาขาวชิาส ารวจ 
วเิคราะหค์วาม

ตอ้งการ 

คณะส ารวจ วเิคราะห์

ความตอ้งการ 

จัดท าค าขอกรอบ
อตัราก าลงัการ 

อาจารยป์ระจ า 

อาจารยป์ระจ า

หลกัสตูร 

มหาวทิยาลยัเห็นชอบกรอบอตัราก าลงั 

สาขาวชิาก าหนด
คณุสมบตัเิสนอคณะ

เห็นชอบ 

สาขาก าหนดคณุสมบตัิ
เสนอคณะเห็นชอบ 

อธกิารบดอีนุมตั ิ

มอบงานบรหิารบคุคล
ด าเนนิการ 

ขัน้ตอนการคดัเลอืก บกคุลากรทีไ่ดร้ับ

การคดัเลอืก 

Plan 

รายงานตวั Do ท าสญัญาทดลองงาน 

ปฐมนเิทศ ทดลองงาน 2 ภาคการศกึษา 

Check 

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ผา่น 

ไมผ่า่น 

ตอ่สญัญาจา้ง 

Act 
ส ารวจความพงึพอใจของบคุลากร ทบทวน ปรับปรงุกระบวนการ 

Output/Outcome 

คณาจารยม์คีณุภาพ/มคีณุสมบตัติรงตามความตอ้งการของหลกัสตูร/สาขาวชิา/คณะ 

- คณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลังคน 

- งานวเิคราะหอ์ัตราก าลัง 
- หลักสตูร/สาขาวชิา 
- รองคณดฝ่ีายพัฒนา

องคก์ร 
- คณบด ี

- ฝายแผนงาน
มหาวทิยาลัยทักษิณ 

- สาขาวชิา/คณะ 
- คณะท างานดา้นการ

บรหิารอัตราก าลัง 
- อธกิารบด ี
- ฝ่ายบรหิารกลางและ

ทรัพยากรบคุคล 
- คณะกรรมการสอบ

คัดเลอืก 
- งานบคุคล 

- ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบคุคล 

- ประธานสาขาวชิา 
- งานบคุคล 
- ปฐมนเิทศบคุลากรใหม่ 
- ค าสั่งแตง่ตัง้อาจารยพ์ี่

เลีย้ง 
 

- คณะกรรมการประเมนิผล
การปฏบัิตงิานประจ าปี 
 

- งานบคุคล 
- รองคณบดฝ่ีายพัฒนา

องคก์ร 
 

รูปที ่4 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ 
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ระบบบริหารบุคลากร  
ปัจจัยน าเข้าของระบบบริหารบุคลากร คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ข้อบังคับด้วยการบริหารงานบุคคล กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ และนโยบายสภา 
มหาวิทยาลัย ในการบริหารงานบุคคลเพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะ มีกระบวนการดังนี้  
กระบวนการ  

1. ขั้นวางแผน (Plan) คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารบุคลากรโดยสอดคล้องกับนโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานระบบบริหาร และด าเนินงานบริหารบุคลากร ตามที่ก าหนดไว้ใน ระบบ
ดังนี้  

1) การปฐมนิเทศบุคลากร  
2) การก าหนดภาระงานขั้นต่ า โดยเป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
3) การด าเนินงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น

ระยะ โดยประเมินทุกปีการศึกษา  
4) การจัดท าแผนพัฒนาตนเองของบุคลาการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และบุคคลากรมีคุณวุฒิ

การศึกษา หรือต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  
5) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มีระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง และมีระบบส่งเสริมให้บุคลากร ท าผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้น เช่น การให้ทุนผลิตผลงานทางวิชาการ ฯลฯ 
เพ่ือให้บุคลากรได้จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้ง
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ   

6) การศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อเพ่ือให้ มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สู งขึ้น  
มีคุณสมบัติเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีระบบส่งเสริม
และสนับสนุน เช่น การให้ทุนการศึกษาต่อจากการทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯลฯ  

7) การขอเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ดีเด่นด้านการจัดการการวิจัย     
และอาจารย์ดีเด่นด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ ยกย่อง เชิดชู และสร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

8) การจัดสวัสดิการต่างๆ ด าเนินการจัดสวัสดิการต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อม เพ่ือรองรับความต้องการของ
บุคลากรในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เช่น ห้องท างาน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

9) การบริหารความเสี่ยง มีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร เพ่ือลดความเสี่ยง กรณีอาจารย์เกิน
และกรณีมีอาจารย์ขาดแคลน โดยมีแผนรองรับ เช่น กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน อาจด าเนินการจ้างอาจารย์พิเศษบางเวลา  
หรือจ้างอาจารย์พิเศษ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล การศึกษาเป็นอย่างยุติธรรม  
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10) ระบบการเลิกจ้าง / เกษียณ มีระบบการเลิกจ้างและเกษียณอายุของบุคลากรอย่างชัดเจน  โดยพัฒนา
และปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร สามารถรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารบุคลากร และ
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เก่ียวข้อง  

11) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ โดยประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกปีการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง มีผลการปฏิบัติงานเป็นไป ตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นการด าเนินการบริหารบุคลากรได้ด้านต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
การบริหารข้อมูลของมหาวิทยาลัย โดยบูรณาการเป็นระบบฐานข้อมูล  ที่รองรับการตรวจประเมินคุณภาพ (Common 
Data Set)  

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบบริหารบุคลากรสาย
วิชาการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารงาน บุคคล และด าเนินการเก็บ
ข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูลในการด าเนินงาน (Common Data Set)  

4. ขั้นปรับปรุง (Act) ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบบริหารบุคลากร และน าผลการประเมิน มาทบทวน
และปรับปรุงระบบบริหารบุคลากร เพ่ือพัฒนาระบบบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตอบสนอง ความต้องการของ
บุคลากรและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ต่อสาธารณชน  

ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลการบริหารบุคลากรสายวิชาการส่งผลต่อคุณภาพของบุคลากร บุคลากรมีความพึงพอใจในระบบบริหาร

บุคลากร มีความผูกพันต่อองค์กร มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พร้อมทั้งมีผลงานทาง
วิชาการและมีงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  สามารถพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

การก ากับ ควบคุม ติดตาม  
สนับสนุน และประเมิน มีการก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการด าเนินงานระบบบริหาร

บุคลากรให้ สามารถด าเนินไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มากกว่า 1 วงรอบ เพ่ือน าผลมาทบทวน พัฒนาและปรับปรุง 
ระบบและน ามาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรูปที ่5 
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ระบบบริหารบุคลากร 

ระบบ               กลไก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Input 
นโยบายดา้นการบรหิารงานบคุคลของ

มหาวทิยาลยั 

นโยบายการบรหิารงานบคุลของคณะ 

- คูม่อืพนักงาน
มหาวทิยาลัย 

- ระเบยีบ ประกาศ 
ขอ้บังคับ วา่ดว้ยการ
บรหิารงานบคุคล 

- คระกรรมการประจ าคณะ 
 

ระบบบรหิารบคุลากร 

การปฐมนเิทศ การก าหนดภาระงาน 
ด าเนนิการตามภาระ

งาน 

จัดท าแผนพฒันาตนเอง เขา้สูต่ าแหน่ง 

Plan 

ด าเนนิการตามกระบวนการของระบบบรหิารบคุลากร Do 

Check 
ประเมนิกระบวนการของระบบบรหิารบคุคลากร 

Act ทบทวนปรับปรงุตามผลการประเมนิ 

Output/Outcome 

ความพงึพอใจของอาจารย ์

- กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอดุมศกึษาTQF 

- ประกาศภาระงานขัน้ต ่า 
- เกณฑ ์ก.พ.อ. 
- แผนพัฒนาบคุลากร

รายบคุคล 
- กรอบอัตราก าลัง 
- ขอ้บังคับวา่ดว้ยการ

บรหิารบุคคล 
- ระเบยีบกองทนุพัฒนา

บคุลากร 
- ระเบยีบวา่ดว้ยการขอ

ต าแหน่งทางวชิาการ 
- หลักเกณฑเ์กีย่วกับการ

ประเมนิผลการปฏบัิตงิาน

ประจ าปี 
- คูม่อืพนักงาน 
- คูม่อืจรรยาบรรณ 

- คณะกรรมการพัฒนา
บคุลากร 

- คณบด/ีผูบ้รหิาร/ประธาน
หลักสตูร 

- บคุลากรทกุทา่น 
 

- แบบประเมนิความพงึ
พอใจ 

- บคุลากรทกุทา่น 
- คณะกรรมการบรหิารคณะ 

- คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
 

 
- คะกรรมการบรหิาร/

คณะกรรมการประจ าคณะ 
- คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร 
- บคุลากรทกุคน 

 

รูปที ่5 ระบบบริหารบุคลากร 

สวสัดกิาร/สภาพแวดลอ้ม 

บคุลากร  ประเมนิความพงึพอใจระบบบรหิารบคุลากร 

ความผกูพันตอ่

องคก์ร คณุภาพของบคุลากร 

ศกึษาตอ่เพือ่เพิม่
คณุวฒุ ิ

ระบบการจา้ง/
เกษียณ 

ระบบการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน 

การบรหิารความเสีย่งและ
ควบคมุภายใน 

เสรมิสรา้งความสขุและ
ความผกูพนั 

ค
ว
บ
ค
มุ
/ต
ดิ
ต
า
ม
/ต
รว
จ
ส
อ
บ
/ป
ระ
เม
นิ
ผ
ล
 

ท
บ
ท
ว
น
 ป
รับ
ป
รงุ
ก
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ก
าร
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ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

ปัจจัยน าเข้า  

ปัจจัยน าเข้าของระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา  บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ และ  นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนพัฒนา

บุคลากรเพ่ือพัฒนาบุคลากร โดยมี กระบวนการดังนี้  

กระบวนการ  

1. ขั้นวางแผน (Plan) คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาคณะ 

5 ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 5 ปี  แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้ระบุไว้  

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ได้ด้านต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนา

ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ ตามระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้  

1) ด้านวิชาการ 

 - สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการ

เพ่ิมข้ึน เช่น ให้ทุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ฯลฯ  

- พัฒนาทักษะการสอน ให้มีแนวทางการสอนที่หลากหลาย สามารถจัดท า มคอ. ต่างๆ ได้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2) ด้านงานวิจัย  

- ด าเนินการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการท าวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมทรง

สังคม  

- สนับสนุนทุนในการทพวิจัยทั้งทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก  

3) งานบริการวิชาการ  

- พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริการมืออาชีพ  

- จัดโครงการบริการวิชาการท่ีตอบโจทย์ชุมชน  

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) ด าเนินการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา อาจารย์เป็นระยะตามที่ก าหนด

เพ่ือให้เป็นไปตามแผน บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้

เป็นไปตามแผน และด าเนินการเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูลใน การด าเนินงาน (Common Data Set)  
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4. ขั้นปรับปรุง (Act) ประเมินความส าเร็จของกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และน าผลการประเมิน

มาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือพัฒนากระบวนให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความ

ต้องการของบุคลากรและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน  

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ส่งผลต่อคุณภาพของอาจารย์และคุณภาพของบัณฑิต 

อาจารย์ของ มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการ

เรียน การสอนที่หลากหลาย สามารถจัดการเรียนการสอนที่ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต สามารถผลิต  

บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ ชุมชนได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาจากการด าเนินงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย และสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพเป็นไป  ตามกรอบมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท าให้บุคลากร (อาจารย์) มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน มีบัณฑิตที่มี คุณภาพ และชุมชนมีความเข้มแข็ง  

การก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมิน  

มีการก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการด าเนินงานกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ให้สามารถด าเนินไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มากกว่า 1 วงรอบ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการ และสามารถ

น ามาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 6 
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ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบ               กลไก 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Input แผนยทุธศาสตรพ์ฒันาบคุลากร 5 ปี 
- คณะกรรมกาจัดท าแผนยทุธ์

การพัฒนาบคุลากร 5 ปี 
 

แผนพฒันาตนเอง IDP แผนพฒันาบคุลากรประจ าปี 

Plan 

     

กระบวนการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย ์Do 

Check ประเมนิกระบวนการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย ์

Act น าผลการประเมนิมาปรับปรงุกระบวนการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย ์

Output/Outcome 

อาจารยม์ศีกัยภาพเพิม่ขึน้ 

 
- คณะกรรมการพัฒนา
บคุลากร 

- คณะกรรรมการบรหิาร 
- คณะกรรมกรประจ าคณะ 
- บคุลากรทกุคน 

 
- ขอ้บังคับ หลักเกณฑ ์

วธิกีารในการขอต ากหน่
งทางวชิาการ 

- ระเบยีบวา่ดว้ยกองทนุ
พัฒนาบคุลากร 

- ระเบยีบวา่ดว้ยการ
สนับสนุนการวจัิย 

- แผนพัฒนาบคุลากร
ประจ าปี 

- แผนพัฒนาบคุลากร
รายบคุคล 

- ขอ้ตกลงกอ่นปฏบัิตงิาน
ประจ าปี 
 

- แบบประเมนิแผนพัฒนา
บคุลากรประจ าปี 

- คณะกรรมการพัฒนา
บคุลากร 

- คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 

- คระกรรมการประจ าคณะ 
 

รูปที ่6 ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ชมุชนมคีวามเขม้แขง 

ดา้นการจัดการเรยีนการสอน               ดา้นการวจัิย ดา้นการบรกิารวชิาการ 

ศกึษาตอ่ ต าแหน่ง

ทางวชิาการ 

พฒันาทกัษะ

การสอน 

พฒันา
นักวจัิย 

ทนุวจัิย 
ภายใน/

ภายนอก 

นักบรกิาร
วชิาการมอื
อาชพี 

โครงการบรกิาร
วชิาการทีต่อบ

โจทยช์มุชน 

มคีณุวฒุกิารศกึษา
สงูขึน้ 

มตี าแหน่งทางวิ

ชการเพิม่ขึน้ 

มผีลงานทางวชิการไดร้ับ
ตพีมิพเ์ผยแพรใ่น

ระดบัชาต/ินานาชาตเิพิม่
ขคน้ 

มกีารประเมนิผลต
เป็นไปตาม มคอ. 3 

บณัฑติมคีณุภาพ
ตาม มคอ. 2 

ไดร้ับทนุวจัิยจาก
ภายนอกเพิม่ขึน้ 
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สาขาส ารวจวเิคราะห ์

ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระบบ               กลไก 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาส ารว 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Input 

หลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ - กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอดุมศกึษา 

- การจัดสรรกรอบอัตราก าลัง 
 

กระบวนการสรรหาบคุลากรเพือ่แตง่ตัง้เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

สาขาส ารวจวเิคราะห์

ความตอ้งการ 

Plan 

     

พฒันา ปรับปรงุอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
Check 

Act ทบทวน และปรับปรงุตามผลการประเมนิ 

Output/Outcome 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

 
- กรรมการด าเนนิการสอบ
คัดเลอืก 
- กรรมการบรหิารหลักสตูร/
บรหิารคณะ 
- คณะกรรมการจัดท ากรอบ
อัตาก าลัง 
- ระเบยีบการสรรหาบคุลากร 
- งานบคุคล 

 
- เกณฑ ์AUN QA 
- คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร 
- คณะกรรมการบรหิารคณะ 
- รายงานการประเมนิ

ตนเอง 
- คมูอืประกันคณุภาพ

การศกึษา 
 
 

 

รูปที่ 7 การแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

แผนบรหิาร
อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร               

ระบบบรับ

อาจารย ์
ระบบบรหิารบคุลากร

สายวชิาการ 

รับการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 

ระบบสง่เสรมิ/

พฒันาอาจารย ์

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมกีารเปลีย่นแปลง 

เกษยีณ/เลกิจา้ง ลาออก ยา้ยสถานทีท่ างาน 

คณะวเิคราะหค์วาม

ตอ้งการ 

จัดท าค าขอกรอบ
อตัราก าลงัตามผลการ
วเิคราะหค์วามรอ้งการ 

ด าเนนิการคด้เลอืก/สรรหาอาจารยต์ามระบบการรับอาจารย ์

 

Do 
 

- กรอบมารตฐานคณุวฒุะ
ดับอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

- กรรมการบรหิารหลักสตูร/
บรหิารคณะ 

- กรรมการวชิาการ 
- สภาวชิาการ 
- สภามหาวทิยาลัย 
- ส านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา 
- งานหลักสตูร 

 

สาขาไดบ้คุลากร
ตามกรอบ
อตัราก าลงั               

เสนอคณะพจิารณา
แตง่ตัง้เป็นอาจารยป์ระจ า

หลกัสตูร 

เสนอคณะกรรมการ

วชิาการพจิารณา 

เสนอสภาวชิา

กรพจิารณา 

เสนอสภามหาวทิยาลยั
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

จ าท าค าสัง่
แตง่ตัง้อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร 

เสนอส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพือ่พจิารณารับรอง 

 
- ผลการตรวจประเมนิ

คณุภาพการศกึษาระดับ
หลักสตูร 
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ส่วนที่ 8 สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 

รายละเอียดของเกณฑที่คาดหวังของต าแหน่ง  

รหัส เกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 

1 ความรู้ในด้านบัญชี  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านบัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน บัญชี ตลอดจนการพัฒนาและ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านบัญชีให้มี ประสิทธิภาพ  

2 ความรู้ในการเป็นผู้ ตรวจสอบ  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนของการ เป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นผู้ตรวจสอบ ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการตรวจสอบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

3 ความรู้ในด้านประมาณ  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านงบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถาม
ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานงบประมาณ ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  

4 ความรู้ในด้านการเงิน  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านนการเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน การเงิน ตลอดจนการพัฒนา
และปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการเงินใหมี ประสิทธิภาพ  

5 ความรู้ในด้านการ ตรวจสอบภายใน  ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านการ ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ  

6 ทักษะในการค านวณ  ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการค านวณ
ข้อมูล รวมทั้ง ความสามารถในการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็นประเด็นย่อย ๆ ตลอดจนการน าข้อมูลที่ค านวณได้มาใช้
ในการวางแผน การวิเคราะห์และหา แนวทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาต่อไปได้ 
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รหัส เกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 

7 ทักษะในด้านการเงิน  การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน 
รวมถึงการ ควบคุมดูแลการใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตาม
งบประมาณที่จัดสรรไว้  

8 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวม
หรือค้นหา ข้อมูล รวมทั้งการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการค้นหา และจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์
หาข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้ อย่างเป็นระบบ  

9 ความรู้ในด้านกฎหมาย  ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตรา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้
ค าปรึกษาแนะน าในประเด็นต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงกฎหมายที่
เก่ียวข้องได้  

10 ความรู้ในด้านจัดซื้อ จัดจ้าง  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านงานจัดซื้อ จัดจ้าง รวมทั้งการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านจัดซื้อ จัด
จ้างให้มีประสิทธิภาพ  

11 ทักษะการบริหารงาน จัดซื้อ  การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการท างานในดา้น
งานจัดซื้อ รวมทั้งการบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้มีความ
ถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหล่ง
ผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงาน จัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

12 ความรู้ในด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) 
รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
HRD ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง ขั้นตอนการท างานด้าน 
HRD ให้มีประสิทธิภาพ  

13 ความรู้ในงานด้านระบบ สารสนเทศที่
เก่ียวกับงาน บุคคล  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างานใน   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
บุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน HRIS ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน
การท างานด้าน HRIS  
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14 ความรู้ในด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) 
รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
HRM ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง ขั้นตอนการท างานด้าน 
HRM ให้มีประสิทธิภาพ  

15 การสัมภาษณ์เพื่อการ คัดเลือก  การก าหนดความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการคัดเลือก
ผู้สมัครที่มี คุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้น รวมทั้งการ
บริหารและควบคุม งบประมาณที่ใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครแต่ละ
คร้ัง  

16 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/ ข้อบังคับของ
หน่วยงาน 

ความเข้าใจระเบียบ ค าสั่ง ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งสามารถตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน ากับผู้อ่ืนเกี่ยวกับ
ระเบียบ ค าสั่ง และ/หรือสัญญาที่ เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
ตรงประเด็น  

17 ความรูในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานIT ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุ งขั้ นตอนการท า งาน  ด้ าน  IT ใ ห้มี
ประสิทธิภาพ  

18 ความรู้ในด้านวิจัย  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านการวิจัย รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาและ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการวิจัยให้มี ประสิทธิภาพ  

19 ความรู้ในด้านการบริหาร ความเสี่ยง  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานบริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน การท างานดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพ  

20 ความรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ความสามารถในการวางแผนและควบคุมดูแล และออกแบบการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานของทั้ง องค์การ รวมทั้งให้
ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สอดคล้อง กับ
ข้อก าหนด ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและ 
ภายนอกองค์การในด้านการจัดการศึกษาเพื่อการด าเนินงานงานที่
เป็นเลิศ   
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21 การให้ค าปรึกษา  

 

ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาที่
เกิดขึ้นของผู้อื่น รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อื่นถึงแนวทาง
หรือทางเลือกในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น  

22 การสร้างเครือข่าย  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลต่าง ๆ ในทุกระดับ
ต าแหน่งงานทั้ง ภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้งความสามารถ
ในการขอความคิดเห็น ความช่วยเหลือ และความร่วมมือต่าง ๆ 
จากสมาชิกที่ เป็นเครือข่ายเพื่อ  ตอบสนองต่อเป้าหมายของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้น  

23 การวางแผนงานและการ จัดการ  ความสามารถในการจัดล าดับความส าคัญของงานที่เร่งด่วน 
และการก าหนด แผนการปฏิบัติงานส าหรับงานที่ เป็นปกติ
ประจ าวันและงานที่เร่งด่วนได้ รวมทั้งการก าหนดผลที่คาดหวัง
ของงานที่ปฏิบัติ และการหาวิธีประเมินผลการ ท างานของตนเอง
และของทีมงาน  

24 การแก้ไขปัญหาตัดสนิใจ  การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจ
ใด ๆ เพื่อให้การตัดสินใจและการ แก้ไขปัญหาได้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปอย่างเป็น  ระบบ มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  

25 ความเป็นผูน้ า  ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และน าเสนอความ
คิดเห็นของตนแก่  สมาชิกในทีม รวมทั้ งกระตุ้นใ ห้ทีมงาน
แสดงออกถึงความเป็นผู้น าและพร้อมที่จะ น าเสนอความคิดเห็น
ของตนแก่สมาชิกในทีม  

26 การบริหารต้นทุน  การตระหนักถึงความส าคัญของต้นทุนที่ถูกน ามาใช้ในการ
บริหารงานหรือ โครงการ รวมทั้งความสามารถในการบริหาร
จัดการต้นทุนให้เป็นไปตามแผน  งบประมาณและแผนงานที่
ก าหนด ตลอดจนการก าหนดและติดตามผลที่ได้ จากการลงทุนใน
แต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม  

27 การบริหารความเสี่ยง  ความเข้าใจความหมาย ประเภท วงจรการบริหารความเสี่ยง 
และเสนอแนะ แนวทางป้องกัน รวมทั้งความสามารถในการ
วางแผน และการตรวจสอบการ  บริหารความเสี่ยงให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการก าหนดแนวทางการ ด าเนินงานเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานและองค์การ  
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28 การบริหารโครงการ  ความสามารถในการก าหนดทิศทางของโครงการ แผนงาน
โครงสร้างของ โครงการ และความสามารถบริหารจัดการการ
ด าเนินโครงการให้บรรลุตาม เป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้ง
สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ และ ให้ค าแนะน าแก่
ผู้อื่นได้ 

29 ทักษะการสอนงานและ พฒันางาน 
(Coaching Development Skills)  

การก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจาก
การสอนงาน รวมทั้งสอนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงาน
ที่ก าหนดขึ้นโดยพิจารณา จากความแตกต่างของผู้ถูกสอนเป็น
ส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเทคนิคการสอนงาน
ใหม่ๆ ให้เหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จของงานรวมทั้ง พัฒนา
ความรู้และทักษะการท างานของตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง  

30 ทักษะในการน าเสนองาน  ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ 
ให้กับกลุ่มผู้ฟังใน ระดับที่แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการ
เลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประกอบการ
น าเสนองานได้อย่างเหมาะสม  

31 การบริหารทรัพยากร  

 

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่
จ าเป็นจะต้องน ามาใช้ในกิจกรรม หรือโครงการที่ก าหนดขึ้น โดย
การวางแผนเพื่อจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

28 ทักษะการประนีประนอม  ความสามารถในการก าหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ที่จะ
น าเสนอให้กบคู่กรณีทั้งภายในและ/หรือภายนอกองค์การ รวมถึง
ความสามารถในการเจรจาต่อรอง และประนีประนอมกับผู้อ่ืนถึง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับของทั้งสองฝ่าย  

32 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
และการสร้าง รูปแบบของแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่าง ๆ 
ได้ รวมถึงการดึง ฐานข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ในการท างานอ่ืน ๆ ต่อไปได้  

33 การบริหารจัดการ ฐานข้อมูล  ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ชันงานใหม่ๆ โดย
การดึง ฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้เพื่อจัดท าเอกสารหรือรายงานใน
รูปแบบที่แตกต่างกันไป ตามความต้องการของผู้อ่ืนได้  

34 การบริหารจัดการรายงาน และเอกสาร  ความสามารถในการจัดเตรียมและจัดท าเอกสารและรายงาน
ต่าง ๆ รวมทั้งการน าาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดท า
และจัดระบบการเก็บรักษา เอกสารและรายงานต่าง ๆ ได้ 
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35 การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ  การจัดหาและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือ
ประเภทต่าง ๆ ได้ รวมถึงความสามารถในการใช้ การบ ารุงรักษา 
และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะ เกิดขึ้นได้จากการใช้อุปกรณ์ / 
เครื่องมือต่าง ๆ  

36 ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ  ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) เพื่อการติดต่อสื่อสารและ
การโต้ตอบทั้งที่เป็นลายลักษณ์ อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

37 ทักษะในการใช้ภาษา  ความสามารถในการเลือกใช้ค าพูดและส านวนภาษาในการ
น าเสนองานให้ เหมาะสมกับเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ความสามารถในการเลือกใช้ ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
ของตนและสายอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

38 ทักษะการเจรจาต่อรอง  ความเข้าใจในสถานการณ์ที่จ าเป็นต้องเจรจาต่อรอง และ
ความสามารถในการ  หาข้อมู ลและรายละ เ อียดต่ า ง  ๆ 
ประกอบการเจรจาต่อรอง กับคู่กรณี รวมทั้ง การก าหนดและเลือก
แนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดโดยได้รับการยอมรับและ การตกลง
ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย  

39 การบริหารงานส านักงาน/ ธุรการ  ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบ ารุงรักษาข้อมลู 
เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความ
ต้องการขององค์กรและ หน่วยงานงานได้  

40 การบริหารโครงการ  การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ 
ที่ ใช้ใน  โครงการ รวมทั้งการน าแผนปฏิบัติการดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ (Implementation Plan) ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลความส าเร็จ ของโครงการ  

41 การวิจัยและพฒันา  ความสามารถในการก าหนดกรอบหรือแนวทางในการวิจัยและ
พัฒนา และการ น าผลจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ 
เสนอแนะ และคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น  

42 การเขียนรายงาน  ความสามารถในการออกแบบรูปแบบของรายงาน และการใช้
โปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือพิเศษในการสร้างรายงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

43 การวิเคราะห์ทางสถิติ  ความสามารถในการก าหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานใน
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งสามารถน าสถิติที่เหมาะสมมา
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ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ตลอดจนสามารถแปลและสรุปผล
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการทาง สถิติ  

44 ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์  การวางแผนและก าหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อ
ก่อให้เกิดสังคมภายใน โครงการที่มีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมี
ความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่อง ความปลอดภัยและความ
เรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่มีการ เปลี่ยนแปลง 
พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ 
ระหว่างองค์การกับสมาชกิ โครงการเป็นอย่างดี  

45 ทักษะการบริหารจัดการ ดา้น Hardware  การก าหนดและการพัฒนาระบบงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์
การน า Hardware มาใช้ในองค์การ รวมทั้ งสอนแนะ และให้
ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้อ่ืน ถึงวิธีการ ดูแลรักษาระบบ Hardware 
ให้ปลอดภัยและสามารถน ามาใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

46 ทักษะการบริหารจัดการ ดา้น Software  ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการจัดการด้าน Software 
รวมถึงความสามารถในการติดตั้ง ใช้ค าสั่ง แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น
จากการใช้  Software ตลอดจนการใช้  Software ได้ อย่ า ง
เหมาะสมกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และองค์การ  

47 ทักษะการติดต่อ ประสานงาน  การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้ อ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอก หน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่
ก าหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้าวสารและให้ค้าแนะน าแก่
ผู้อื่นถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

48 ทักษะด้านเลขานุการ  ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ อ านวย
ความสะดวก ให้แก่ผู้ บริหารขององค์การและผู้มาติดต่องาน 
ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไป
ด้วยความรวดเร็วและราบรื่น  

49 ความละเอียดรอบคอบ  ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหา
หรื อ อุปสรรคที่  อาจจะ เกิ ดขึ้ น ไ ว้ ล่ ว งหน้ า เสมอ รวมทั้ ง
ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ทั้ง
ของตนเองและผู้อื่นได้  

50 มนุษยสัมพนัธ์  ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิด
ขึ้นกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ เพื่อ
เป้าหมายในการท างานร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนทั้งใน
ระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ  
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51 การควบคุมอารมณ์และ บุคลิกภาพ  ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และ
บุคลิกภาพที่ แสดงออกได้อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของ
ผู้อื่นได้ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป  

52 ความคิดสร้างสรรค ์ การน าเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ซึ่งน าไปสู่
การออกแบบ  ผลงานที่มีความแปลกใหม่  ทันยุคสมัยเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการตลาดและการ ขาย รวมถึงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ให้กับองค์การ  

53 ความคิดเชิงกลยุทธ์  ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงาน
และองค์การ พร้อมทั้งความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน 
และด าเนินงานให้สอดคล้อง  และรองรับกับกลยุทธ์ทั้ งของ
หน่วยงานและองค์การ  

54 ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความเข้าใจในการก าหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ 
หรือปัญหาที่ เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ 
และแยกแยะแจกแจง ข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ 
ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ได้
อย่างเป็นระบบ  

55 การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา  

56 จิตส านึกด้านบริการ  การให้ความส าคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดย
ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ใน
ระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการ ให้บริการที่ดี  

57 ความน่าเชื่อถือได้ ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้ง ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น 
และค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อ้ืนทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ  

58 จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความ ปลอดภัย  

การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในการท างาน โดยปฏิบัติให้เป้นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่
ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
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คู่มือสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 
ความหมายของสมรรถนะ Competency หมายถึง ขีดความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ ทักษะ 

คุณลักษณะส่วนบุคคลหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นการกระท าหรือการแสดงออกของบุคลากร ที่องค์กร คาดหวัง
หรือต้องการ เพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1. สมรรถนะหลักคณะหรือส่วนงาน (Faculty Core Competency) หมายถึง ความสามารถ 
ศักยภาพ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์หลัก ที่จ าเป็นส าหรับการ ปฏิบัติงานใน
ระดับคณะ/ส่วนงาน ซึ่งส่วนงานคาดหวังให้บุคลากรภายในคณะ/ส่วนงานจ าเป็นต้องมี 

2. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ 
ความรู้ ทักษะคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางการบริหาร ที่จ าเป็นส าหรับการ ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการงานในองค์กร ซึ่งองค์กรคาดหวังให้บุคลากรในระดับบริหารหรือหัวหน้างาน ขึ้นไปจ าเป็นต้องมี
สมรรถนะทางการบริหารได้ 6 ตัว ดังนี้ 
 

สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) ระดับ
อ านวยการ 

ระดับ
ต้น 

1. ความเป็นผู้น า (Leadership)   
2. การมีวิสัยทัศน์ (Visioning)   
3. การวางกลยุทธ์ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย (Strategic Orientation)   
4. ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง (Change Management)   
5. การควบคุมตนเอง (Self Control)   
6. การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering 
Others) 

  

 

3. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ 
ความรู้ ทักษะคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในองค์กร  
ซึ่ง องค์กรคาดหวังให้บุคลากรในสายงานที่จ าเป็นต้องมีตามต าแหน่งที่ก าหนด โดยก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน 
ไว้ 12 ตัว สามารถเลือกสมรรถนะประจ าสายงานที่เหมาะสมในแต่ละต าแหน่งได้  
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ตารางแสดงระดับความสามารถที่คาดหวังแบ่งตามประเภทต าแหน่งงาน (Competency Mapping) 
 

กลุ่มต าแหน่ง ระดับความสามารถที่คาดหวัง 
สมรรถนะ 

หลัก 
สมรรถนะ 

ทางการบริหาร 
สมรรถนะ 

สายคณาจารย ์
สมรรถนะ 

สายสนับสนนุ
วิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
- ผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ คณบด ี ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - 
- ผู้บริหารระดับอ านวยการ ได้แก ่รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าส านักงาน ประธาน
สาขาวิชา 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 - 

- ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ หัวหน้างาน ระดับ 3 ระดับ 3 - - 
กลุ่มวชิาการ 

- ศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย ์ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 - 
- อาจารย ์ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 - 

- บุคลากรใหม่ (อายุงานน้อยกว่า 1 ปี) ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 - 
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

- เชี่ยวชาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ระดับ 5 - - ระดับ 5 
- ช านาญการพิเศษ ระดับ 4 - - ระดับ 4 
- ช านาญการ ระดับ 3 - - ระดับ 3 

- ปฏิบัติการ ระดับ 2 - - ระดับ 2 
- บุคลากรใหม่ (อายุงานน้อยกว่า 1 ปี) ระดับ 1 - - ระดับ 1 
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ค าจ ากัดความและรายละเอียดเกี่ยวกบัสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
1.1 ความเป็น
ผู้น า 
(Leadership) 

ความสามารถในการวางตนและเป็นตัวอย่างที่ดี การมีศลิปะในการโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้นและให้ ก าลังใจแก่
ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานเต็มประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ระดับที่ 1 บริหารการประชุมได้ดีและคอยช้ีแจงข่าวสารความเป็นไปอยู่เสมอ  

 ก าหนดประเด็นหัวข้อในการประชุม วัตถุประสงค์ ควบคุมเวลา และแจกแจงหน้าที่รบัผิดชอบ ให้แก่บุคคลใน
กลุ่มได้  

 แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยู่เสมอแม้ไม่ได้ถูกก าหนดให้ ต้องกระท า  

 อธิบายเหตผุลในการตัดสินใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  

 ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเป็นผู้น าในการท างานของกลุ่ม 

 ลงมอืกระท าการเพื่อช่วยให้กลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

  ก าหนดเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจน ใช้โครงสร้างที่เหมาะสม เลือกคนให้เหมาะกับงาน หรือใช้ วิธีการอื่น ๆเพือ่
ช่วยสร้างสภาวะที่จะท าให้กลุ่มท างานได้ดีขึ้น  

 เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือกระบวนการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน หรือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาในการแสดงศักยภาพการ ท างานอย่างเต็มที่ 
เพื่อเสริมประสิทธิภาพ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหก้ารดูแลและช่วยเหลอืทีมงาน  

 เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน  

 ปกป้องทีมงาน และช่ือเสียงของสว่นงาน มหาวิทยาลัย  

 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลส าคัญมาให้ทีมงาน  

 ช่วยเหลือให้ทีมงานเข้าใจถึงการปรับเปลีย่นที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนนั้น ๆ 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้น า  

 ก าหนดธรรมเนียมปฏิบตัิประจ ากลุ่มและประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่ทีมงาน  

 ยึดหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมสี่วนร่วม ความรับผิดชอบ 
ความคุ้มค่า) ในการปกครองทีมงาน และผู้ใต้บังคับบญัชา   

 สนับสนุนการมสี่วนร่วมของทมีงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาในการอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานเพื่อ สนองนโยบายของ
องค์กร 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และแสดงวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนต่อทีมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา  

 สื่อสารวิสัยทัศน์ท่ีมีพลัง สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผูู้ใต้บังคับบัญชาสามารถ ปฏิบัตงิานให้
ภารกิจส าเร็จลลุว่งไดจ้รงิ  

 เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและ ประสบ
ความส าเร็จได้ด้วยกลยุทธ์และวิธกีารด าเนินการที่เหมาะสม  
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 มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเตรยีมการสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กร  ในการรับมือ
กบัการเปลีย่นแปลงนั้น ๆ 

1.2 การมี
วิสัยทัศน์ 
(Visioning) 

ความสามารถในการก าหนดวิสยัทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการท างานของหน่วยงานท่ีชัดเจนให้ ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวทิยาลัย และสามารถผลักดันและกระตุ้นใหผู้้อื่น ความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจ
บรรลุวตัถุประสงค์    

ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร  

 รู้เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่างานที่ท าอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร  

 เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวมได้ 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 

 อธิบายให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายการท างานของหน่วยงานภายใต้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้  

 แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อประกอบการก าหนดวิสัยทัศน์ 

 แบ่งปันความรับผิดชอบในการก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวโดยให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นด้วย 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  

 โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์  

 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สมาชิกในทมีถึงแนวทางในการท างานโดยยึดถือวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ขององค์กรเป็น
ส าคัญ  

 สามารถสอนงานและการปฏิบัติงานนของสมาชิกในทีมบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้  

 ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ด้วยวิธีสร้างแรงบันดาลใจ ความกระตือรือร้นและความ
ร่วมแรงร่วมใจให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และใช้วิสัยทัศน์มาช่วยก าหนดนโยบายในงาน   

 มีการพัฒนาปรับปรุงนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการน า วิสัยทัศน ์

  คิดนอกกรอบ น าเสนอความคิดใหม่เพื่อใช้ก าหนดนโยบายในงานเพื่อประโยชน์หรือโอกาสขององค์กรโดยรวม
อย่างทีไ่ม่มีผู้ใดคิดมาก่อน 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย   

 ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางงานในมหาวิทยาลัยด้วยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเป้าหมายเหล่านั้นสอดคล้อง
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจมหาวิทยาลัย 

 คาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ในมหาวิทยาลัยอาจได้รับผลกระทบอย่างไรจากกการเปลี่ยนแปลง ทุกด้านทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ และเสนอกลยุทธ์เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลง 
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1.3 การวางกล
ยุทธ์ของ 
หน่วยงาน  
(Strategic 
Orientation) 

ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบาย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้ 

ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าท่ีความรับผดิชอบของหน่วยงาน  

 เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ว่าสมัพันธ์เช่ือมโยงกับภารกิจของ หน่วยงานที่ตนดูแล
รับผิดชอบอย่างไร  

 สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได้  

 สามารถอธิบายความเกี่ยวโยงของนโยบายมหาวิทยาลยั ภารกจิของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องเป็น รูปธรรม 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และน าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานได้  

 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีตนดแูลรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ของ
มหาวิทยาลยัและสามารถบรรลภุารกิจก าหนดไว้ได้  

 ใช้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารมาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้  

 สามารถก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซบัซ้อนมาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ในการ ปฏิบัติงานใน

อนาคต  

 ประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ตน ดูแล
รับผิดชอบ  

 คิดโครงการ แผนงานที่ผลสัมฤทธิ์มีประโยชน์ระยะยาว หรือประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ 
(Best Practice) หรือผลการวิจัยต่าง ๆ มาก าหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานท่ี ตนดูแลรับผิดชอบ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเช่ือมโยงสถานการณ์ในประเทศเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต  

 ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภายในประเทศท่ีซับซ้อน
โดยมองภาพในลักษณะองค์รวมเพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์  

 คิดแผนหรือกลยุทธ์เชิงรกุในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองโอกาสหรือประเด็น ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากสถานการณ์ของหน่วยงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป ระดับที่ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และปรับเปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

 มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 สรรค์สร้างและบรูณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากบริบทของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมและปรับให้เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง 
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1.4 ศักยภาพเพ่ือ
น าการ
เปลี่ยนแปลง  
(Change 
Management) 

ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันสมาชิกในองค์กรให้เกิดความต้องการจะปรับเปลี่ยนไปในแนว
ทางการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู ้เข้าใจ และด าเนินการให้การเปลีย่นแปลงนั้นเกิดขึน้
จริง 

ระดับที่ 1 เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลีย่น  

 เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลีย่น สามารถก าหนดทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยน ท่ีควรเกิดขึ้น
ภายในองค์กรได้  

 เข้าใจถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมใหส้อดคล้องกับการปรับเปลีย่นนั้น  

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสนบัสนุนใหผู้้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนท่ีจะเกิดขึ้น 

 ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของการเปลีย่นแปลงนั้น  

 สนับสนุนความพยายามในการปรบัเปลี่ยนองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีส่วนร่วมใน การปรบัเปลี่ยน
ดังกล่าว 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้น และสรา้งแรงจงูใจให้ผู้อื่นเหน็ความส าคญัของการ ปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น  

 กระตุ้น สร้างแรงจงูใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคญัของการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ  

 เปรียบเทยีบให้เห็นว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกต่างกันใน สาระส าคัญอย่างไร  

 สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแกผู่้ที่ยงัไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานท่ีดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร  

 สร้างวิสยัทัศน์และชี้ให้เห็นผลสมฤัทธิ์จากความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กรที่ก าลังจะด าเนินการ  

 วางแผนอย่างเป็นระบบและช้ีช้ีใหเ้ห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน  

 เตรียมแผน และตดิตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และด าเนินการตามแผนให้เกดิการเปลี่ยนแปลงอย่างประสิทธิภาพ  

 เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบ
ความส าเร็จ  

 สร้างขวัญก าลังใจ และความเช่ือมัน่ในการขับเคลื่อนให้เกดิการปรับเปลี่ยน อย่างมีประสิทธิภาพ  
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
1.5 การควบคุม
ตนเอง (Self 
Control) 

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมในสถานการณ์ทีอ่าจถูกยั่วยุหรือเผชิญหน้ากับ ความไมเ่ป็นมิตร 
หรือต้องท างานภายใตส้ภาวะกดดนั รวมถึงความอดทนอดกลั้น เมื่ออยู่ใน สถานการณ์ที่ก่อความเครยีดอย่าง
ต่อเนื่อง 

ระดับที่ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม  

 ไม่แสดงพฤติกรรมท่ีไมส่ภุาพหรือไม่เหมาะสมในทกุสถานการณ์  

 อดกลั้นไม่แสดงพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และหลีกเลี่ยงหรือเบี่ยงเบนสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความรุนแรงทางอารมณ์  

 รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่างเหมาะสม อาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ (ที่ท าให้เกิดความ
รุนแรงทางอารมณ์) ช่ัวคราวหากกระท าได้ หรืออาจเปลี่ยนหัวข้อสนทนา  หรือหยุดพักช่ัวคราวเพื่อสงบสติ
อารมณ์ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และมีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสงบ แม้จะถูกยั่วยุจากฝ่ายตรงข้าม  

 รู้สึกได้ถึงความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรอืการปฏิบัติงาน เช่น ความโกรธ ความผิดหวังหรือ
ความกดดัน แต่ไม่แสดงออกและไม่โต้ตอบรุนแรงแม้จะะถูกยั่วยุจากฝ่ายตรงข้าม และยังครองสติปฏิบัติตน
ต่อไปได้อย่างสงบ  

 สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลในเชิงลบท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และมีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ท าให้ เกิดความรุนแรง
ทางอารมณ์  

 รู้สึกถึงความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน แต่สามารถเลือก วิธีการแสดงออก
ในทางสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น  

 สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

 ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการกับความเครียดและความกดดัน ทางอารมณ์ที่
คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น  

 บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดของตนเองหรือ ผู้ร่วมงาน ระดับที่ 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเอาชนะอารมณด์้วยความเข้าใจ  

 ละวางอารมณ์ ระงับอารมณ์รุนแรง โดยการพยายามท าความเข้าใจต้นเหตุ เข้าใจตนเอง เข้าใจ สถานการณ์ 
เข้าใจคู่กรณี ตลอดจนบริบทและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ อาจใหอ้ภยัหรือปล่อยวาง ได้ตามแต่กรณี สามารถแก้ไข
ที่ต้นเหตุของปัญหา รวมทั้งบริบทและปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ  
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
1.6 การสอนงาน
และ มอบหมาย
งาน (Coaching 
and 
Empowering 
Others) 

ความตั้งใจที่จะสง่เสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เช่ือมั่นว่าจะสามารถ มอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ 

ระดับที่ 1 สอนงานหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน   

 สอนงานด้วยการให้ค าแนะน าอย่างละเอียด หรือด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน  

 ช้ีแนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  

 มีการใช้เทคนิคการสอนงานท่ีดี 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และท าให้ผู้ใตบังคับบัญชารูส้ึกว่าตนมีศักยภาพ   

 เข้าใจข้อดีและข้อด้อยของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถใหค้าปรึกษาช้ีแนะหนทางเพื่อสนับสนุนสง่เสริมข้อดีให้
โดดเด่นและปรับปรุงข้อด้อยให้ลดลง  

 ให้โอกาสผู้ใตบ้ังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพด้านดีของตนเพอ่ืเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และวางแผนเพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถในการท างาน  

 วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

  มอบหมายงานที่เหมาะสม ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็น ค าช้ีแนะและการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จ 
รวมทั้งให้โอกาสผู้ใต้บังคับท่ีจะได้รับการฝึกอบรม หรือพัฒนาอย่างสม่ าเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 

 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบางเรื่องเพื่อใหม่ โอกาสริเริ่ม สิ่ง
ใหม่ๆ หรือบริหารจัดการด้วยตนเอง  

 พร้อมจะยอมเสี่ยง โดยยอมให้ผู้อื่นตัดสินใจในบางเรื่อง 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา  

 ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา  

 มีจิตวิทยาในการเข้าถึงจิตใจและเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อน ามาสนับสนุนในการล้มล้าง
ความเชื่อ และค่านิยมเชิงลบและพัฒนาศักยภาพในการท างานให้ดีขึ้น  

 เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ริเริ่มสิ่งใหม่ด้วยตนเองโดยการมอบหมายอ านาจตัดสินใจให้ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีให้อ านาจและสอนงาน  

 สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานท่ีให้อ านาจและมีการสอนงานกันเองเพื่อพัฒนาการ ร่วมกันของบุคลากร
ภายในองค์กร   

 สร้างบรรยากาศการท างานที่เอื้อต่อวัฒนธรรมการท างาน ตลอดจนจัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนต่าง ๆ ที่
จ าเป็นให้ 
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ค าจ ากัดความและรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 

2.1 ทักษะการจัดการเรียน การสอน 
(Teaching and Learning skill) 

ความสามารถในการบรูณาการวิชาการ และความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา  
การจัดเตรียมแผนการสอน การเลือกใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
รวมทั้ง การกระตุ้น ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในช้ันเรียน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหู้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

ระดับที่ 1 สอนนิสิตให้ครบตามตารางเวลาการสอนที่ก าหนด  

 จัดเตรียมแผนการสอนและทรพัยากรประกอบการเรียนการสอนใหู้เหมาะสมกับเนื้อหา
ที่จะสอน  

 ถ่ายทอดเนื้อหา และตอบข้อซักถามของนิสิตได้ครบถ้วนชัดเจน  

 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการมสี่วนร่วมในช้ันเรียน  

 ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ  

 ปรับปรงุวิธีการและทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนให้หมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ
กลุ่มผู้เรียน  

 ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบการสอนได้อย่างชัดเจน  

 กระตุ้นจงูใจให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

 กระตุ้นให้นิสิตเกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกช้ันเรียน 

 ประเมิน/ตรวจสอบวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ   

 เลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และทรัพยากรที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ
ศักยภาพของผู้เรยีน  

 บูรณาการความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการเรยีนการสอน  

 พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกบสัถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ  

 วิเคราะห/์วิพากษ์ และใหค้ าแนะน าผู้เรยีน ในเรื่อง/ประเด็นต้องพัฒนาเพิ่มเตมิ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ  

 เป็นที่ปรึกษา/ให้ค าแนะน าในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้แก่อาจารยผ์ู้อื่นภายใน
ส่วนงานได้  

 แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนกับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลยัได้  

 ร่วมวางแผน/ใหค้วามคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนของสาขาวิชา/ส่วนงานได้ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ  

 สอนและถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้  

 สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์/นสิติเข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย  

 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน  
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 สร้างเครือข่ายผูเ้ชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพฒันากระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

2.2 ทักษะการวิจัย (Research skill) ความสามารถในการด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การก าหนดประเด็นปญัหา/หัวข้อวิจัย เครื่องมือ
และ วิธีการเก็บข้อมลู การวเิคราะห์และสรุปผล การน าเสนอผลงาน การเผยแพร่และการ
น าไปใช้ ประโยชน์ ตลอดจนการสง่เสรมิใหเ้กิดการเรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

ระดับที่ 1 ก าหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยได้  

 เขียนข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) ได้ถูกต้องครบถ้วนและน่าสนใจ  

 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีรับผิดชอบได้  

 สามารถสืบค้นหาแหล่งข้อมลูสารสนเทศส าหรับการท าวิจัยได้ 

 ร่วม/ด าเนินการวิจัยตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายได้ 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ  

 ก าหนดกรอบและแนวทางในการท าวิจัยได้ถูกต้อง ตรงตามหลักการวิจัย  

 ออกแบบกระบวนการวิจัยให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาหรือหารือหัวข้อวิจัยได้  

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้เทคนิควิธีการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  

 เขียนอภิปรายผลการวิจัยในส่วนท่ีได้รับมอบหมายได้ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ  

 สามารถท าวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วิจัยเชิงพาณิชย์ วิจัยการพัฒนาองค์กรหรือ
วิจัย จัดการเรียนรู้เพื่อชีวิตและชุมชน   

 ริเริ่ม/ต่อยอดโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง   

 น าเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ/แหล่งต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับในศาสตร์ของ
ตนได้   

 ให้ค าแนะน าปรึกษาผู้อื่นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการวิจัยในสาขาที่ตนเองมีความ
เชี่ยวชาญได้  

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และ  

 พัฒนาและด าเนินงานโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

 น าเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือเวทรีะดับนานาชาติได้ 

 เป็นที่ปรึกษา/นักวิจัยพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์รุ่นน้อง เกี่ยวกับการด าเนินโครงการวิจัยใน
สาขาท่ี ตนเองมีความเช่ียวชาญได้  

 สนับสนุนให้มีการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และ  

 เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่หน่วยงานทั้ง
ภายในและ ภายนอกได้  

 สร้าง/เข้าร่วม/พัฒนาเครือข่ายการวิจัยในศาสตร์ที่ตนเองมีความเช่ียวชาญ 

 ส่งเสริม และสนับสนุนใหม่การพัฒนางานวิจัยในส่วนงานอย่างต่อเนื่อง 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
109 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 

  มีส่วนร่วมก าหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับงานวิจัยในระดับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยได้ 
 
 

2.3 ทักษะการบริการวิชาการ 
(Academic service skill) 

ความสามารถในการน าเสนอแนวคิดในรูปเอกสาร บทความ หลักสูตรฝึกอบรมสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การเป็นวิทยากรเพื่อผลิตผลงานบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ระดับที่ 1 แสดงออกถึงความสนใจที่จะเรียนรู้งานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  

 ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาความรู้ตามที่หน่วยงานมอบหมาย 

 รับฟังค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเพื่อน ามาพัฒนาตนเองให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ตามความเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ  

 สามารถน าเสนอแนวคดิในรปูเอกสารบทความ หลักสูตรฝึกอบรม สือ่อิเล็กทรอนิกส ์

 สามารถเป็นวิทยากร เพื่อผลติผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคม  

 มีความรูเ้นื้อหาและติดตามความกา้วหน้าในศาสตร์ของตนเองเพื่อน ามาใช้ในการ
ให้บริการวิชาการแกส่ังคม 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ   

 มีส่วนร่วมในกจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/ชุมชน  

 ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อน ามาออกแบบเนื้อหาและรูปแบบการ
ให้บริการ วิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 

 สามารถน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการวิชาการวิชาการแก่สังคม เพื่อ
สนับสนุนต่อระบบการศึกษาท่ีเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และ  

 น าผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตร การเรียน
การสอน และการวิจัย  

 สามารถถ่ายทอดความรู้เนื้อหาในศาสตร์ของตนเองเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม 
รวมทั้งสามารถส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงได้  

 ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท าโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนงานแก่
สังคมได้  

 ริเริ่มโครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ระดับประเทศ 
ระดับชาติ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และ  

 ส่งเสริม และสนับสนุนใหม่การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และผู้ทีเ่กี่ยวข้องอยู่เสมอ  

 มีส่วนร่วมก าหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนสังคมในระดับส่วน
งาน/ มหาวิทยาลัยได้ 
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2.4 การคิดวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) 

การท าความเข้าใจสถานการณ์ อธิบายประเด็น สถานการณ์ ปัญหาโดยการแยกข้อมูลที่ได้รับ
ออกเป็นประเด็นย่อย ๆ หรือการก าหนดกรอบแนวคิด ประเด็นหลัก โดยการเช่ือมต่อ
ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 

ระดับที่ 1 มีความเข้าใจสถานการณ์ ประเด็นปัญหา โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือแตกประเด็น 
ปัญหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้  

 รู้ขอบเขต เข้าใจสถานการณ์ ผลที่ต้องการจากข้อมูลที่วิเคราะห์  

 ระบปุระเด็นย่อย ๆ ของข้อมูล ปญัหา สถานการณไ์ด ้

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหา หรืองานโดย
สามารถระบุ เหตุและผล ข้อดี ข้อเสียในประเด็นต่าง ๆ และวางแผนงานตามลาดับ
ความส าคญั  

 รวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวิเคราะห์  

 จัดล าดับความส าคัญ/เร่งด่วน ความเป็นเหตุเป็นผล  

 แยกข้อดีข้อเสียของประเด็นต่าง ๆ ได้  

 วิเคราะหค์วามสัมพันธ์และแตกประเด็นปัญหาของงาน ที่ตนเองรับผิดชอบ กับงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในกระบวนงานเดียวกันได ้

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหาหรืองาน 

 เชื่อมโยงเหตุปจัจัยทับซ้อนของเหตุการณ์ ประเด็นต่าง ๆ ได้  

 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็นรายละเอียดที่มผีู้เกี่ยวข้องหลายฝา่ยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 วางแผนขั้นตอนการด าเนินงานท่ีมผีู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อยา่งมีประสทธิภาพ 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ วางแผน และคาดการณ์ปญัหา พร้อมวาง

แนวทางป้องกันปัญหาล่วงหน้าในงานท่ีซบัซ้อนได้  

 แยกประเด็นปัญหาทีู่เชือ่มโยงซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ  

 หาแนวทางเลือกที่ดีท่ีสดุเพื่อการแก้ปัญหา  

 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ของงานท่ีซับซ้อน และหาทางป้องกันปัญหาไว้
ล่วงหน้า 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถใช้เทคนิคและรูปแบบต่าง ๆ ในการก าหนดแผนงาน
การ ท างาน และหาทางเลือกส าหรับป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคท่ีเหมาะสม เป็นระบบ หลากหลายรูปแบบในการแยก
ประเด็น ปัญหาทีส่ลับซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ เพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหาและการ
พิจารณาข้อดี ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง 
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2.5 การมองภาพองค์รวม 
(Conceptual Thinking) 

การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวมจนไดเ้ป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ อันเป็น
ผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่าง ๆ จากสถานการณห์รือข้อมูลหลากหลาย 
และนานาทัศนะ 

ระดับที่ 1 ใช้กฎพื้นฐานท่ัวไป  

 ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ตลอดจนหลักสามัญส านึกท่ัวไปในการปฏิบัติหน้าที่ระบุ
ประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญหาในงาน 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และประยุกต์ประสบการณ์  

 พิจารณารปูแบบของข้อมูลแล้วสามารถระบุแนวโน้ม หรือระบุข้อมูลที่ขาดหายไปได้  

 ประยุกต์ระสบการณ์และบทเรียนในอดีตมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ระบุประเด็นปัญหา 
หรือแก้ปัญหาในงาน 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประยุกตท์ฤษฎีหรือแนวคิดซบัซ้อน  

 ประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ซบัซ้อนมาใช้ในการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบัน ระบุ
ประเด็นปัญหาในงานได้อย่างลึกซึ้งแยบคาย แม้ในบางกรณี แนวคิดที่น ามาใช้และ
สถานการณ์ที่ ประสบอยู่ดูหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และอธิบายปัญหา/งานในภาพองค์รวม  

 พิจารณาสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาซับซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณา
แบบมอง ภาพองค์รวม และอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย  

  จัดการสังเคราะห์ข้อมลู สรปุแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ ฯลฯ ที่ซับซ้อนเป็นค าอธิบาย
ที่ สามารถเข้าใจได้โดยง่าย และเป็นประโยชน์ต่องาน 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดนอกกรอบเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่  

 คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งตา่ง ๆ ในงานด้วยมุมมองที่แตกต่าง อันน าไปสู่การประดิษฐ์
คิดค้น การสร้างสรรค์และการน าเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ท่ีไม่เคย
ปรากฏมาก่อน และเป็นประโยชน์ต่องาน และมหาวิทยาลัย 
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2.6 การสืบหาข้อมูล (Information 
Seeking) 

ความสนใจใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา 
ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการท างาน 

ระดับที่ 1 สามารถใช้ข้อมูลอยูห่รือหาข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  

 สามารถน าข้อมูลที่มอียู่มาปรับปรุง แก้ไขเพื่อใช้ในการปฏิบัติได้  

 หาข้อมูลโดยซักถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  

 สามารถจัดเก็บข้อมลูที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบได้ 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสบืเสาะค้นหาข้อมลจูากแหล่งข้อมลูที่น่าเชื่อถือและอ้างอิง

ได้มาใช้ ในการปฏิบตัิงาน  

 สามารถพิจารณาและตดัสินใจเลือกใช้ข้อมลูจากแหล่งที่มาของข้อมลูที่น่าเชื่อถือ  

 สามารถใช้วิธีการที่เหมาะสมในการค้นหาข้อมลูในการปฏิบตัิงานได้  

 สืบเสาะปัญหาหรือสถานการณ์ จากผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ หรือประเด็นปัญหามาก
ที่สุด  

 ใช้เทคนิคใหม่ๆ ในการสืบเสาะค้นหาข้อมลูในการปฏิบัติงานได้ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และแสวงหาข้อมลูเชิงลึกจากผู้รู้ที่ไม่ได้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงใน
เรื่อง น้ัน  

 ตั้งใจสืบเสาะ แสวงหาแหล่งของขอ้มูลเชิงลึกจากบริบท สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างาน และผู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องนั้น  

  มีจิตวิทยาในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด  

 ซักถามค าถามอย่างเจาะลึกต่อเนื่อง เพื่อหาต้นตอของสถานการณ์ ปัญหา หรือโอกาสที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมลูที่น่าเชื่อถืออย่างเป็นระบบ ด้วย
วิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวิจัย 

 ด าเนินการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นอย่างเป็นระบบ  

 สืบค้น/วิจัยข้อมลูจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

 ใช้เทคโนโลยี การสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลึกท่ีน่าเชื่อถืออย่างเป็นระบบใน
การท างานได้ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบค้นเพื่อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่ทัน
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  

 วางระบบการสืบค้น เพื่อใหม่ข้อมลูที่ทันเหตุการณ์ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

 ก าหนดมอบหมายใหผู้้อื่นท าการสืบค้นข้อมลูให้อย่างสม่ าเสมอ 
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2.7 การด าเนินการเชิงรุก 
(Proactiveness) 

การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งลงมือจัดการปญัหานั้น ๆ หรอืใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เป็น
ประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สรา้งสรรค์และแปลกใหม ่

ระดับที่ 1 เห็นโอกาสหรือปัญหาระยะสั้นและลงมือด าเนินการ  

 เล็งเห็นโอกาสในขณะนั้นและไม่รีรอที่จะน าโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน 

 เล็งเห็นปัญหา อุปสรรคและลงมือหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์วิกฤต  

 ลงมออืย่างฉับไวเมื่อเกิดปัญหาหรือในเวลาวิกฤติ  

 กระท าการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ถานการณ์ก่อน 
และรอให้ปัญหาคลี่คลายไปเอง  

 รู้จักพลิกแพลง ยืดหยุ่น ประนปีระนอมเมื่อเผชิญอุปสรรค  

 มีใจเปิดกว้าง ยอมรับความคิดแปลกใหม่และแหวกแนวที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการ
แก้ไขปัญหา  

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และลงมอืกระท าการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปัญหา ระยะสั้น  

 คาดการณ์และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า  

 ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาใน
ระยะยาว  

 คาดการณ์และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 4 – 12 เดือนข้างหน้า  

 คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต  

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาอย่าง
ยั่งยืน  

 คาดการณ์และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า  

 สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงาน
เสนอความคิดใหม่ๆ ในการท างาน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว 
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2.8 การตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
กระบวนงาน (Concern for Order) 

ความใส่ใจท่ีจะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาท หน้าท่ี และลด
ข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม สามารถวางแผน ติดตาม ตรวจสอบการท างาน 
และการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอปุสรรค์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ข้อมลู และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อความถูกต้องของกระบวนงาน 

ระดับที่ 1 ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยสามารถอธิบายข้อผิดพลาดได้  

 รู้และเข้าใจประเด็นท่ีจะต้องตรวจสอบของงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 อธิบายได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท างานท่ีผิดพลาด  

 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ตามมาตรฐานท่ีหนด 

ระดับที่ 2 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับท่ี 1 และค านึงถึงมาตรฐานผลงาน  

 สามารถตั้งข้อสงสัยกับข้อมลูที่ไม่ชัดเจน และหาข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมลูมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 มีการตรวจสอบ ตั้งค าถามหรือข้อสงสัยถึงความถูกต้องในมาตรฐานผลงาน  

 ติดตามความคืบหน้าของงานไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอ 

ระดับที่ 3  แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับท่ี 2 และวางแผนป้องกันลดข้อผิดพลาด 

  สามารถค้นพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือผลงานท่ีปฏิบัติได้ดว้ยตนเอง 

  สามารถค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดในงานที่ เกิดขึ้น และวางแผนป้องกันลด
ข้อผิดพลาดใน งานท่ีอาจเกิดขึ้น  

 วางแผนการท างานของตนเองไว้ล่วงหน้าเสมอ 

ระดับที่ 4 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 3 และให้ค าแนะน าผู้อื่นถึงวิธีการป้องกันข้อผิดพลาด
ในงานท่ีอาจเกิดขึ้น  

 สามารถให้ค าแนะน าแก่เพื่อนร่วมงานถึงประเด็นหรือจุดที่จะต้องตรวจสอบข้อมลูใน
รายละเอียด  

 อธิบายให้เพอื่นร่วมงานเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานที่
ผิดพลาด 

 สามารถก าหนดมาตรฐานผลงานแบบใหม่ แตกต่าง หรือสูงข้ึน 

ระดับที่ 5 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับท่ี 4 และก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางในการแก้ปัญหา  

 ก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเรียบร้อยของผลงาน  

 ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือองค์กร  

 ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และก าหนดทางเลือก
เพื่อการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า 
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2.9 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
(Flexibility 

ความสามารถในการปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคน
ที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นท่ีแตกต่าง และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อ 
สถานการณ์เปลี่ยนไป 

ระดับที่ 1  มีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวได้แม้ประสบความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
สามารถปรับตัว และยอมรับและเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นในการปฏิบัติงาน 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรบั เข้าใจความเห็นของผู้อื่นหรือเต็มใจที่จะเปลี่ยน
ความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ๆ ทท่ีทันสมัย และถูกต้อง  

 เต็มใจท่ีจะยอมรบัการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง  

 สามารถปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติเมื่อได้รับข้อมลูใหม่ๆ ที่ทันสมัย และถูกต้อง 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และมีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถาณ

การณ์ เพื่อผลส าเร็จของงานและองค์กร  

 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้กฎเกณฑ์ กระบวนการปฏิบัติงานอย่างยืดหยุ่น  

 มีการปรบัตัวให้เข้ากบัสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
หรือ เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ระดับที่ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการท างานเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของหน่วยงานได้  

 ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือข้ันตอนการท างานให้เข้ากับสถานการณ์แต่ยังคงเป้าหมายเดิมไว้  

 ปรับแก้ไขกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการท างานท่ีล้าสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือกระบวนงานเพื่อให้สอดรับ
กับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม  

 ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้า  

 ทบทวน กฎระเบียบและวิธีการท างานของหน่วยงานที่ดูแลรบัผิดชอบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน  

 ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการท างาน สายการบังคับบัญชาเป็นการเฉพาะกิจ 
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ูเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
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2.10 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  
(Communication & Influencing) 

ความตั้งใจที่จะสื่อสารด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่าง ๆ ตลอดจนการชักจูงหว่านล้อม โน้ม
น้าว บุคคลอื่น และท าให้ผู้อื่นประทับใจ หรือเพื่อใหส้นับสนุนความคิดของตน 

ระดับที่ 1 น าเสนออย่างตรงไปตรงมา  

 น าเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในการอภิปรายหรือน าเสนอผลงาน อาจยกเหตผุล
ความ เป็นมา ข้อมลู หรือความสนใจของผู้ฟังมาประกอบการพูดหรือการน าเสนอ หรือ
ยกตัวอย่าง อย่างเป็นรูปธรรมมาประกอบการน าเสนอ เช่น ภาพประกอบหรือการสาธิต 
เป็นต้น แต่ยังมิได้ ปรับรูปแบบการน าเสนอตามความสนใจและระดับของผู้ฟัง 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และใช้ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ  

 มีการเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการน าเสนออย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนอาจมีการน าเสนอ
ประเด็น ข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันในการบรรยายหรืออภิปราย เพื่อความกระจ่างหรือ
เพื่อจงูใจให้เห็นด้วย 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และใช้ศิลปะการจูงใจ  

 ปรับรูปแบบการน าเสนอและอภิปรายให้เหมาะสมกับความสนใจและระดับของผู้ฟัง 
คาดการณ์ถึงผลกระทบของสิ่งที่จะน าเสนอและภาพพจน์ของผู้พูดท่ีจะมีต่อผู้ฟัง 

 ใช้รูปแบบการน าเสนอที่วางแผนไว้ล่วงหน้ามาอย่างดี ตื่นตาตื่นใจและแปลกใหม่ เพื่อให้ 
เกิดผลกระทบต่อผู้ฟังในทิศทางที่ตนต้องการ อีกท้ังคาดการณ์และเตรียมการไว้ล่วงหนา้
เพื่อ รับมือกับปฏิกิริยาของผู้ฟังที่อาจเกิดขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และใช้อิทธิพลทางอ้อมในการจงูใจ  

 โน้มน้าวใจผู้ฟังทางอ้อมด้วยการชักจูงเป็นลูกโซ่ เช่น ให้ คุณ A แสดงให้คุณ B เห็น  
เพื่อให้คุณ B ไปบอกคุณ C ต่อไปอีกทอดหนึ่ง เป็นต้น มีการปรับแต่ละขั้นตอนในการ
สื่อสาร น าเสนอ และจูงใจให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย  

 ให้ผู้เช่ียวชาญในด้านนั้น ๆ มาช่วยให้การสื่อสารจงูใจได้ผลดียิ่งขึ้น 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจงูใจ  

 สร้างกลมุ่มผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือสร้างกลุ่มแนวร่วม เพื่อช่วยสนับสนุนผลักดัน
แนวคิด แผนงาน โครงการ ฯลฯ ให้สมัฤทธ์ิผล  

 ใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้รับสาร พฤติกรรมกลุ่มจิตวิทยา
มวลชน ฯ ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารจงูใจ 
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2.11 การบริการที่ดี (Service Mind) ความตั้งใจ และความพยายามของบุคลากร ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ 

นิสิต ผู้รับบริการกลุ่มอื่น และ ประชาชนท่ัวไป 

ระดับที่ 1 ให้บริการที่เป็นมิตร  

 ให้บรกิารที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับ   

 ให้ค าแนะน า ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง   
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็วไม่บ่าย
เบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ  

 คอยติดตามเรื่องและแจ้งให้ผู้รับบริกาทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่องหรือข้ันตอน
เรื่อง ต่าง ๆ ที่ให้บริการ  

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และให้ขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการ  

 ช่วยประสานงานภายในหน่วยงาน และกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาหรือหา
แนว ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับการอย่างรวดเร็ว  เต็มใจ  

 คอยดูแลให้ผรู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และเมื่อพบข้อบกพร่องให้น าไปปรับปรุง
บริการให้ดีขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และให้ค าแนะน าท่ีมีประโยชน์  

 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความ
ต้องการที่แท้จรงิแก่ผู้รับบริการ  

 ก าหนดกรอบแนวทางการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับตามสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ 
และสามารถช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเข้าใจความจ าเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  

 พยายามท าความเข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  

 ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอน
การ ให้บริการ เพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้รับบริการ 
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2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

สนใจใฝ่รู้สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เข้า กับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ    

 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน  

 ติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆจากแหล่งต่าง  ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัตงิาน  

 ทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และความรู้ ความสามารถของ
ตนใน การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และความรอบรู้ในเทคโนโลยี  

 รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ แนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัยในสาขาของ
ตน และที่เกี่ยวข้องหรืออาจมผีลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตน 

 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถน าวิชาการ องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆใหม่  ๆ 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  

 ประยุกต์ใช้หลักวิชาการที่ต้องใช้ความช านาญในการปฏิบัติงาน  

 น าวิชาการความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ
ระบบงาน กลวิธีการให้บริการที่ตอ้งมีความช านาญใหม่คุณภาพอยู่เสมอ  

 สั่งสมความรู้ วิทยาการใหม่ๆ น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีความรู้อยู่เสมอ 
 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และและมีความรอบรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานและ

สามารถน า ความรู้ไปบรูณาการและปรับใช้ได้  

 มีความรู้ เช่ียวชาญในงานหลายด้าน และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
ได้ อย่างครอบคลุม  

 น าความรู้เชิงบรูณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต  

 หาความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกบังานทังเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 
 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสนับสนุนความเชี่ยวชาญในหน่วยงาน  

 สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ และการพัฒนาความเช่ียวชาญในหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย  

 ให้การสนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผู้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความเช่ียวชาญใน
งาน  

 มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ ต่อ
การ ปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการน ามาประยุกต์ใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 70 : 20 : 10 Learning Model 

เครื่องมือการ พัฒนาแบบ 70 รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 
1. Job Shadowing การติดตามแม่แบบ การติดตามแม่แบบที่เป็นบุคคลที่ได้รบัการยอมรับ หรือเป็น Role 

Model ในเรื่องที่ต้องการให้ ติดตามหรือสังเกตพฤติกรรมการท างาน
ของแม่แบบ 

2. Job Enlargement การเพ่ิมปริมาณงาน เน้นการมอบหมายปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นด้วยลักษณะงานที่มีค่างาน
ไม่แตกต่างไปจากขอบเขตงานที่รับผดิชอบอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่
ปริมาณของงานที่ต้องรับผดิชอบจะเพ่ิมหรือขยาย ขอบเขตงานมากขึน้ 

3. Job Enrichment การเพ่ิมค่างาน การพัฒนาที่เน้นการออกแบบลกัษณะงาน โดยให้เป็นงานที่แตกต่างจาก
เดิมที่เคยปฏิบัติเน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้าทายมากข้ึนต้องใช้
ความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิเคราะห์ การ วางแผนงานมากกว่าเดิมที่เคย
ปฏิบัติเน้น ให้พนักงานเกิดความช านาญในงานที่หลากหลายขึ้น (Skill 
Variety) และเกิดความรับผิดชอบในงานของตน (Task Identify) 

4. Project Assignment การมอบหมาย
โครงการ 

เน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงการเรียนรู้จะเกิดข้ึนจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เน้นการมอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาวไม่สามารถท าให้เสร็จ ภายในวันหรือสอง
วัน เป็นโครงการพิเศษท่ีบุคลากรจะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ
เป็นโครงการที่เพ่ิมขึ้นจากงานประจ าที่รับผิดชอบ 

5 Job Rotation การหมุนเวียนงาน การพัฒนาบุคลากรก่อให้เกิดทักษะการท างานที่หลากหลาย (Mullti-
Skill) เน้นการสลับเปลี่ยนงานในเชิงแนวนอน (Lateral Moves)จาก
งานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งมากกว่า การเลื่อนต าแหน่งงานที่เน้นการ
ท างานที่สูงขึน้ตามต าแหน่งงานที่สูงขึ้น (Vertical Moves) 

6. Site Visit การดูงานนอกสถานที่ การให้บุคลากรไปดูระบบงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานของสถานที่
เฉพาะแหล่งใดแหล่งหนึ่ง เพ่ือวัตถปุระสงคใ์ดวัตถุประสงค์หนึ่ง ในช่วง
เวลาสั้น ๆ 

7. On the Job Learning การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง 

การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริง จากสถานที่จริง เป็นการให้
ค าแนะน าเชิงปฏิบัติใน ลักษณะตัวต่อตัว (One-on-One) หรือเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ ในพ้ืนที่การท างาน ในช่วงเวลาการ ท างานปกติ 

8.การเขาูร่วมกิจกรรมกลุ่ม และอาสาสมัคร การรับมอบหมายงานหรือการอาสาสมัครเขาูร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือ
ชมรมท่ีจัดขึ้น โดยสมาชิก ที่เขา้ร่วมกิจกรรมต้องรับผดิชอบทา กิจกรรม
เพ่ือเป้าหมายในการปรับปรุง/พัฒนางาน 
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เครื่องมือการ พัฒนาแบบ 70 รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 
9. การท างานกับที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายใน 

การร่วมงานกับที่ปรึกษาท่ีมาปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมถึงได้มีโอกาส
ท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายในองค์การ 

 

เครื่องมือการ พัฒนาแบบ 20 รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 

1. Coaching การสอนงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
ความสามารถเฉพาะตัว (Personal Attribute) ด้วยวิธีการหรือ
เทคนิคต่าง ๆ ที่วางแผนไว้เป็นอยา่งดีท าการสอนให้ เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนดขึ้นจนกระทั่งสามารถฝึกให้พนักงานปฏิบัติงาน
ตามท่ีสอนให้ บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้โดยผ่านกระบวนการ
ปฏิสัมพนัธ์(Interactive Process) ระหว่างผู้สอนงานและบุคลากร
โดยมากการสอนมักจะเป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล (One-on One 
Relationship and Personal Support) 

2. Mentoring การเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Developmental Partnership) จาก
บุคคลที่ต้องท าหน้าที่แลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ข้อมูลต่าง ๆ 
และมุมมองส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้อีกฝ่าย
มีความพร้อมในการท างาน พร้อมที่จะเจริญเติบโตและมี
ความก้าวหนา้ในสายอาชีพ โดยมุ่งเน้นการให้ก าลังใจเน้น เรื่อง
อารมณ์ความรู้สึกของ Mentee (บุคคลที่ต้องดูแล) ซึ่ง องคก์รบาง
แห่งเรียกแนวทางการพัฒนาแบบนี้ว่า "Buddy" 

3. Meeting การประชุม การเรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ๆ รวมถึงการหารือ 
หรือระดมความคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งจากผู้อ่ืน ทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร เช่น การเข้าร่วม ประชุมสัมมนา เพื่อก าหนด
บทบาทและทิศทางของสายทรัพยากรบุคคลตามแผนธุรกิจโดย 
ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนทรัพยากรบุคคลขององค์กรทั้งหมด 

4. Counseling การให ้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจากการท างานในองคก์รโดยผู้ให้
ค าปรึกษาจะท าหน้าที่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทาง
เลือกวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม 

5. การรับ/ให้ข้อมูล ป้อนกลบัแบบไม่เป็น 
ทางการ (Feedback) 

การใหข้อ้มูลเกี่ยวกับการท างานโดยรวบรวมผลงานในช่วงที่ผ่านมาใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น หนึง่สัปดาห์/ เดือน / ปีเป็นตน้ เพ่ือสรุปว่า
มีผลงานใดที่ดีต้องรักษาไว้บ้างและมีเรื่องใด ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาให้
ดีขึ้น 
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เครื่องมือการ พัฒนาแบบ 20 รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 
6.การบอก (Teaching) การบอกให้ผู้รับฟังรับรู้และเข้าใจโดยเน้นขั้นตอน วิธีการรปูแบบและ

ระบบงานที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติ 

 

เครื่องมือการ พัฒนาแบบ 10 รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 

1. Training การฝึกอบรม กระบวนการที่จะช่วยส่งเสริมและเพ่ิมพนู ความรู้ทักษะและ
ความสามารถในการท างานของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ความรับผดิชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซ่ึงการฝึกอบรมจะเน้นให้เกิดการเรียนรู้
ระยะสั้นภายใต้ระยะเวลาและ สถานที่ที่จ ากัดโดยทั่วไปรูปแบบ
ของการฝึกอบรมเน้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้ 
 -การฝึกอบรมภายในที่องค์กรจัดให้มีขึ้น (In-House Training)  
-การฝึกอบรมภายนอกที่หัวหน้างานส่งบุคลากรหรือบุคลากรขอ
เขา้รบัการฝึกอบรมจากสถาบัน หรือหน่วยงานภายนอก (Pubic 
Training/Off House Training) 

2. Self-Learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการแสวงหา เรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองฝ่ายช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ที่
ต้องการได้ตลอดเวลา 
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ส่วนที่ 9 ระบบการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 

ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ปัจจัยน าเข้า 

 ปัจจัยน าเข้าของระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย และนโยบายสภามหาวิทยาลัย

ทักษิณ ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

กระบวนการ 

 1. ขั้นวางแผน (Plan) คณะกรรมก ารจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรบุคคล คณะ

นิติศาสตร์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT analysis) และการสังเคราะห์ (TOWS analysis) จัดท า

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 ขึ้นภายใต้กรอบนโยบายและทิศทางการ

บริหารคณะนิติศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 สอดคล้อง

กับทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นคณะชั้นน าด้านกฎหมายระดับชาติ อันมุ่งสร้างนวัตกรรมทางสังคม ภายในปี 

2568” เชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร ตามมาตรฐานของ AUN-QA เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของคณะเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ

สูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มีความสามารถทันยุคสมัย มีความเชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยี สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมของของคณะประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นแนวทางในการจัดท ากระบวนการและการพัฒนา

บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีกระบวนการบริหารก าลังคนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

  1) ด้านระบบการสรรหาบุคลากร 

  2) ด้านระบการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 

  3) ด้านระบบส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

  คณะนิติศาสตร์ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 วางแผนพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ให้ทุนในการท าวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และสนับสุนงบประมาณ

ให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน

ด้านต่างๆ ของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพตามสมรรถะที่คาดหวังของต าแหน่งงาน 

 2. ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นการควบคุม ติดตามการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามระบบบริหารและพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัย และเนินการเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูลในการด าเนินงาน (Common Data Set) 
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  1) จัดท าระบบการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน ระบบบริหารบุคลากรสายสนับสนุน ระบบการส่งเสริม

และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากร กรอบอัตราก าลัง แผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และแผนการจัดการความรู้ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนของคณะนิติศาสตร์  

  2) ด าเนินการเก็บข้อมูลในระบบการริหารข้อมูลของคณะ โดยบูรณาการเป็นระบบฐานขอ้มูลที่รองรับ

การตรวจประเมินคุณภาพ (Common Data Set)  

 3. ขั้นตรวจสอบ (Check) หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะด าเนินการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนทุกปีการศึกษา และนิสิตประเมินผลการบริการของบุคลากรสายสนับสนุนทุกภาคเรียน และ

ประเมินผลการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้การด าเนนิงานในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพ 

และบุคลากรได้น าผลการประเมินการบริการมาปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะ และความสามารถด้านการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการสนับสนุนและช่วยเหลือเพ่ือให้บุคลากรสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 

 4. ขั้นปรับปรุง (Act) ประเมินความส าเร็จของกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และ

น าผลการประมาทบทวนและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ 

สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลง และตรงตามความต้องการขององค์กร พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อ

สาธารณชน 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนส่งผลต่อคุณภาพขององค์กร และคุณภาพของบุคลากร

สนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งมีการเข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่หลากหลายสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

การก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมิน  

 มีการก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการด าเนินงานตามระบบให้สามารถด าเนินไปตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA) มากกว่า 1 วงรอบ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

และสามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรูปที่  
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ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ระบบ               กลไก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input 
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณะ 5 ปี 

แผนยทุธิก์ารพฒันาทรัพยากรบคุคล 5 ปี 

- คระกรรมการประจ าคณะ 
- คณะกรรมการจัดท าแผน

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาคณะ 
- คณะกรรมการจัดท าแผน

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ทรัพยากรบคุคล 

- คณะกรรมการพัฒนา
บคุลากร 

แผนพฒันาบคุลากร ประจ าปี 

กระบวนการบรหิารอตัราก าลงัคน 

ระบบการสรรหา
บคุลากร 

ระบบบบรหิารบคุคากร
สายสนับสนุน 

ระบบการสง่เสรมิและพัฒนา
บคุลากรสายสนับสนุน 

กรอบอตัราก าลงัตามแผน 
แผนพฒันาทรัพยากรบคุคล/แผนเสรมิสรา้ง

ความสขุและความผกูพนั 

Plan 

ควบคมุและด าเนนิตามแผน Do 

Check 

ประเมนิ
สมรรถนะ
ปฏบิตังิาน 

การสรรหาบคุลากรสาย

สนับสนนุ 
- ระบบอาจารยใ์หม ่(2 เทอม) 
- ระบบการพัฒนาอาจารย ์

Act ทบทวนปรับปรงุตามผลการประเมนิ 

Output/Outcome 

ความพงึพอใจของสาย
สนับสนุน 

- คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 

- คณะกรรมการบรหิาร
คณะ/คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

- คณบด ี
- คณะกรรมการด าเนนิการ

สรรหา 
- งานบคุคล 
- ฐานขอ้มลูบคุลากร 
- คูม่อืการท าผลงาน

วชิาการเพือ่ขอก าหนด
ต าแหน่งทีส่งูขึน้ 

- รองคณบดฝ่ีายพัฒนา
องคก์ร 

- ประธานสาขาวชิา 
- งานบคุคล 
- บคุลากรทกุคน 

 

- คณะกรรมการประเมนิผล
การปฏบัิตงิานประจ าปี 

- นสิติ 
- งานบคุคล 

 

 
- คะกรรมการบรหิาร/

คณะกรรมการประจ าคณะ 
- คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร 
- บคุลากรทกุคน 

 

รูปที ่8 ระบบและกลไกการการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

การพฒันาสายสนับสนุน(ต าแหน่งทีส่งูขึน้การศกึษา /พฒันาตนเอง/สมรรถนะ/
ใหค้ าปรกึษา/สอนงาน) 

ระบบบรหิารบคุลากรสาย

สนับสนนุ 

การสง่เสรมิและพฒันาสาย
สนับสนนุ 

ประเมนิผลด าเนนิงานระบบ

บรหิารบคุลากร 

ประเมนิผลด าเนนิงานระบบ

สง่เสรมิและพฒันาฯ 

คณุภาพของสาย
สนับสนุน(อัตลักษณ์) 

คณุภาพของคณะ 
(เอกลักษณ์) 

ค
ว
บ
ค
มุ
/ต
ดิ
ต
า
ม
/ต
รว
จ
ส
อ
บ
/ส
นั
บ
ส
น
ุน
/ป
ระ
เม
นิ
ผ
ล
 

ท
บ
ท
ว
น
 ป
รับ
ป
รงุ
ก
ระ
บ
ว
น
ก
าร

 

 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 นสิติ 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
125 

ระบบการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน 

ปัจจัยน าเข้า  

ปัจจัยน าเข้าของระบบการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ฯลฯ และนโยบายสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการวางแผนการรับ

บุคลากรสายสนับสนุน  โดยด าเนินการดังนี้  

1. สาขาวิชา/ส านักงานคณะ ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้ง

ก าหนด คุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของสาขาวิชา  

2. คณะเสนอขอก าหนดกรอบอัตราก าลังประจ าปี  

3. คณะท างานด้านบริหารอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ และอนุมัติกรอบอัตราก าลังที่มีสายสนับสนุน

เป็นไปตาม work lord  และนโยบายการบริหารอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย  

กระบวนการ  

1. ขั้นวางแผน (Plan)  งานวิเคราะห์อัตราก าลัง ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อย และส ารวจความต้องการ

อัตราก าลังของสาขาวิชา/ส านักงานคณะแล้ว ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาให้อนุมัติ

กรอบอัตราก าลัง และน ามาใช้ในการด าเนินงานสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1) สาขาวิชา/ส านักงานคณะก าหนดความต้องการ และคุณสมบัติของสายสนับสนุนที่ต้องการรับและ

เสนอคณะเห็นชอบ  

2) คณะพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่ออธิการบดี  

3) อธิการบดีอนุมัติ และมอบงานบุคคลด าเนินงาน  

4) งานบุคคลด าเนินงานจัดท าประกาศรับสมัคร แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน และ

ด าเนินการตามกระบวนการคัดเลือกจนเสร็จสิ้น  

5) ได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการของสาขาวิชา/ส านักงานคณะ และเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการบริหาร 

 2. ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นการควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือก ให้ปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1) รับรายงานตัวบุคลากร  

2) ด าเนินการจัดท าสัญญาเพื่อทดลองงาน  

3) ปฐมนิเทศบุคลากร  

   (1) บุคลากรใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ 

(2) บุคลากรใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 

ตามต าแหน่งงาน  
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(3) ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด

หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มือบุคลากรใหม ่กฎระเบียบต่าง ๆ  

(4) อบรม ระบบ e office    

(5) ก าหนดพ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยสอนงานและให้ค าแนะน าปรึกษา  

(6) ทดลองปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน  

  4) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน 
(1)   การพัฒนาความรู้และทักษะการ  

- ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านบริการการศึกษา การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการบริหาร โดยการให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ดูงานทางภายในประเทศ  

- จัดเวทีให้บุคลากรสายสนับสนุน และเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านต่าง 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากระบวนการท างาน 

- จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการบริการที่สนับสนุนงานการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ให้ทันสมัย  

(2)  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
-  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพสายสนับสนุน การร่วม

เครือข่ายสายสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก 
- การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้  

(3)  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ การวิจัย การ
ท าผลงานทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การอบรมระยะสั้น เป็นต้น 

(4)  ส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนงานในลักษณะการท าการ
วิจัย แบบมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5) ประเมินผลการทดลองงานทุกปีการศึกษา 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) มหาวิทยาลัยโดยสาขาวิชา/ส านักงานคณะ ด าเนินการประเมินผลการทดลองงาน 

ของบุคลากรประจ าปี เมื่อผ่านการทดลองงานทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการต่อสัญญาจ้าง และให้บุคลากรจัดท าแนว

ทางการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลา ที่ปฏิบัติงานกับทางมหาวิทยาลัย เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และด าเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีการศึกษา ตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้

อย่าง มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการสนับสนุนและช่วยเหลือเพ่ือให้บุคลากร  

สามารถด าเนินการได้ตามแนวทางพัฒนาตนเองที่วางไว้ และบุคลากรมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น มาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง เป็นต้น  

4. ขั้นปรับปรุง (Act) ประเมินผลความพึงพอใจในระบบการสรรหาบุคลากร และน าผลการประเมินมาทบทวน

และปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากร เพ่ือพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสามารถสรรหาบุคลากรได้ตรงตาม ความ

ต้องการของสาขาวิชา/ส านักงานคณะ และมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน  
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ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลจากระบบการการสรรหาบุคลากรส่งผลต่อมหาวิทยาลัยในเรื่องคุณภาพของบคลากร บุคลากรสายสนับสนุนมี

คุณสมบัติ ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และตรงตามความต้องการของสาขาวิชา/ส านักงานคณะ และ 

มหาวิทยาลัย  

การก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมิน  

มีการก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการด าเนินงานตามระบบให้สามารถด าเนินไป ตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) มากกว่า 1 วงรอบ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ และสามารถปฏิบัติงานตาม  ระบบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 9 
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ระบบการรสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน              กลไก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input 
ระบบการสรรหาบคุลากร

สายสนบัสนุน 

สาขา/ส านักงานคณะ
ส ารวจ วเิคราะหค์วาม

ตอ้งการ 

คณะส ารวจ วเิคราะห์

ความตอ้งการ 

จัดท าค าขอกรอบ
อตัราก าลงัการ 

พนักงาน 

ลกูจา้ง 

มหาวทิยาลยัเห็นชอบกรอบอตัราก าลงั 

สาขาวชิา/ส านักงานคณะ
ก าหนดคณุสมบตัเิสนอ

คณะเห็นชอบ 

สาขา/ส านักงานคณะ
ก าหนดคณุสมบตัเิสนอ

คณะเห็นชอบ 

อธกิารบดอีนุมตั ิ

มอบงานบรหิารบคุคล
ด าเนนิการ 

ขัน้ตอนการคดัเลอืก บกคุลากรทีไ่ดร้ับ

การคดัเลอืก 

Plan 

รายงานตวั Do ท าสญัญาทดลองงาน 

ปฐมนเิทศ ทดลองงาน  1 ปี 

Check 

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ผา่น 

ไมผ่า่น 

ตอ่สญัญาจา้ง 

Act 
ส ารวจความพงึพอใจของบคุลากร ทบทวน ปรับปรงุกระบวนการ 

Output/Outcome 

คณาจารยม์คีณุภาพ/มคีณุสมบตัติรงตามความตอ้งการของหลกัสตูร/สาขาวชิา/คณะ 

- คณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลังคน 

- งานวเิคราะหอ์ัตราก าลัง 
- หลักสตูร/สาขาวชิา 
- รองคณดฝ่ีายพัฒนา

องคก์ร 
- คณบด ี

- ฝายแผนงาน
มหาวทิยาลัยทักษิณ 

- สาขาวชิา/ส านักงานคณะ 
- คณะท างานดา้นการ

บรหิารอัตราก าลัง 

- อธกิารบด ี

- ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบคุคล 

- คณะกรรมการสอบ

คัดเลอืก 
- งานบคุคล 

- ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบคุคล 

- ประธานสาขาวชิา/
หัวหนา้ส านักงานคณะ 

- งานบคุคล 
- ปฐมนเิทศบคุลากรใหม่ 
- ค าสั่งแตง่ตัง้อาจารยพ์ี่

เลีย้ง 
 

- คณะกรรมการประเมนิผล
การปฏบัิตงิานประจ าปี 
 

- งานบคุคล 
- รองคณบดฝ่ีายพัฒนา

องคก์ร 
 

รูปที ่9 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ 

ค
ว
บ
ค
มุ
/ต
ดิ
ต
า
ม
/ต
รว
จ
ส
อ
บ
/ป
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เม
นิ
ผ
ล
 

ท
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น
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ระบบบริหารบุคลากร  
ปัจจัยน าเข้าของระบบบริหารบุคลากร คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ข้อบังคับด้วยการบริหารงานบุคคล มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ฯลฯ และนโยบายสภามหาวิทยาลัย ในการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพัฒนาบุคลากรของคณะ มีกระบวนการดังนี้  
กระบวนการ  

1. ขั้นวางแผน (Plan) คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารบุคลากรโดยสอดคล้องกับนโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานระบบบริหาร และด าเนินงานบริหารบุคลากร ตามที่ก าหนดไว้ใน ระบบ
ดังนี้  

1) การปฐมนิเทศบุคลากร  
2) การก าหนดภาระงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าข้อตกลงก่อน

ปฏิบัติงานประจ าปี 
3) การด าเนินงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

เป็นระยะ โดยประเมินทุกปีการศึกษา  
4) การจัดท าแผนพัฒนาตนเองของบุคลาการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
5) การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น มีระบบการขอเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

และมีระบบส่งเสริมให้บุคลากรท าผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้น เช่น การให้ทุนผลิตผลงานทางวิชาการ ฯลฯ เพ่ือให้
บุคลากรได้จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ใช้ในการจัดการพัฒนางานประจ า พร้อมทั้งเผยแพร่
ให้สาธารณชนทราบ   

6) การขอเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นประจ าปี เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ ยกย่อง เชิดชู 
และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

8) การจัดสวัสดิการต่างๆ ด าเนินการจัดสวัสดิการต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อม เพ่ือรองรับความต้องการของ
บุคลากรในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เช่น ห้องท างาน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ในการใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

9) การบริหารความเสี่ยง มีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร เพ่ือลดความเสี่ยง กรณีอาจารย์เกิน
และกรณีมีอบุคลากรขาดแคลน โดยมีแผนรองรับ เช่น กรณีมีบุคลากรขาดแคลน อาจด าเนินการจ้างจ้างเหมาบริการ และ
ขอก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ิมใหม่ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล  การศึกษาเป็นอย่าง
ยุติธรรม  

10) ระบบการเลิกจ้าง / เกษียณ มีระบบการเลิกจ้างและเกษียณอายุของบุคลากรอย่างชัดเจน  โดยพัฒนา
และปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร สามารถรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ บริหารบุคลากร และ
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เก่ียวข้อง  

11) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ โดย ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกปีการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง มีผลการปฏิบัติงานเป็นไป ตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  
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2. ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นการด าเนินการบริหารบุคลากรได้ด้านต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
การบริหารข้อมูลของมหาวิทยาลัย โดยบูรณาการเป็นระบบฐานข้อมูล  ที่รองรับการตรวจประเมินคุณภาพ (Common 
Data Set)  

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบบริหารบุคลากร เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารงาน  บุคคล และด าเนินการเก็บข้อมูลเป็นระบบ
ฐานข้อมูลในการด าเนินงาน (Common Data Set)  

4. ขั้นปรับปรุง (Act) ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบบริหารบุคลากร และน าผลการประเมิน มาทบทวน
และปรับปรุงระบบบริหารบุคลากร เพ่ือพัฒนาระบบบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตอบสนอง  ความต้องการของ
บุคลากรและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ต่อสาธารณชน  

ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลการบริหารบุคลากรสายสนับสนุนส่งผลต่อคุณภาพของบุคลากร บุคลากรมีความพึงพอใจในระบบ  บริหาร

บุคลากร มีความผูกพันต่อองค์กร มีคุณภาพชีวิตที่ดี และต าแหน่งที่สูงขึ้น พร้อมทั้งมีผลงานทางวิชาการและมีงานวิจัยที่
ได้รับการยอมรับ สร้างประโยชน์วิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
และเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

การก ากับ ควบคุม ติดตาม  
สนับสนุน และประเมิน มีการก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการด าเนินงานระบบบริหาร

บุคลากรให้ สามารถด าเนินไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มากกว่า 1 วงรอบ เพ่ือน าผลมาทบทวน พัฒนาและปรับปรุง 
ระบบและน ามาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 10 
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ระบบบริหารบุคลากร 

ระบบ               กลไก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Input 
นโยบายดา้นการบรหิารงานบคุคลของ

มหาวทิยาลยั 

นโยบายการบรหิารงานบคุลของคณะ 

- คูม่อืพนักงาน
มหาวทิยาลัย 

- ระเบยีบ ประกาศ 
ขอ้บังคับ วา่ดว้ยการ
บรหิารงานบคุคล 

- คระกรรมการประจ าคณะ 
 

ระบบบรหิารบคุลากร 

การปฐมนเิทศ การก าหนดภาระงาน 
ด าเนนิการตามภาระ

งาน 

จัดท าแผนพฒันาตนเอง เขา้สูต่ าแหน่ง 

Plan 

ด าเนนิการตามกระบวนการของระบบบรหิารบคุลากร Do 

Check 
ประเมนิกระบวนการของระบบบรหิารบคุคลากร 

Act ทบทวนปรับปรงุตามผลการประเมนิ 

Output/Outcome 

ความพงึพอใจของอาจารย ์

- มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

- แผนพัฒนาบคุลากร
รายบคุคล 

- กรอบอัตราก าลัง 
- ขอ้บังคับวา่ดว้ยการ

บรหิารบุคคล 
- ระเบยีบกองทนุพัฒนา

บคุลากร 
- ระเบยีบวา่ดว้ยการขอ

ก าหนดต าแหน่งทีส่งูขีน้ข
องบคุลากรสายสนับสนุน 

- หลักเกณฑเ์กีย่วกับการ
ประเมนิผลการปฏบัิตงิาน

ประจ าปี 
- คูม่อืพนักงาน 
- คูม่อืจรรยาบรรณ 

- คณะกรรมการพัฒนา
บคุลากร 

- คณบด/ีผูบ้รหิาร/ประธาน
สาขาวชิา/หัวหนา้
ส านักงาน 

- บคุลากรทกุทา่น 
 

- แบบประเมนิความพงึ
พอใจ 

- บคุลากรทกุทา่น 
- คณะกรรมการบรหิารคณะ 

- คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
 

 
- คะกรรมการบรหิาร/

คณะกรรมการประจ าคณะ 
- คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร 
- บคุลากรทกุคน 

 

รูปที ่10 ระบบบริหารบุคลากร 

สวสัดกิาร/สภาพแวดลอ้ม 

บคุลากร  ประเมนิความพงึพอใจระบบบรหิารบคุลากร 

ความผกูพันตอ่

องคก์ร คณุภาพของบคุลากร 

ศกึษาตอ่เพือ่เพิม่
คณุวฒุ ิ

ระบบการจา้ง/
เกษียณ 

ระบบการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน 

การบรหิารความเสีย่งและ
ควบคมุภายใน 

เสรมิสรา้งความสขุและ
ความผกูพนั 
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ระบบส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ปัจจัยน าเข้า  

ปัจจัยน าเข้าของระบบส่งเสริมและพัฒนาบุคลารสายสนับสนุน คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ

พัฒนา บุคลากรของมหาวิทยาลัย มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ฯลฯ และ นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนพัฒนาบุคลากร

เพ่ือพัฒนาบุคลากร โดยมีกระบวนการดังนี้  

กระบวนการ  

1. ขั้นวางแผน (Plan) คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาคณะ 

5 ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 5 ปี  แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้ระบุไว้  

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ได้ด้านต่างๆ เพ่ือให้บุคลากร

ได้ พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ ตามระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เก่ียวข้อง โดยพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้  

1) ด้านวิชาชีพ 

 - สนับสนุนให้บุคลากรมีต าแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ให้ทุนการผลิตผลงานวิจัย ฯลฯ  

- พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ให้มทีักษะที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) ด้านงานวิจัย  

- ด าเนินการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการท าวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมทาง

สังคม  

- สนับสนุนทุนในการท าวิจัยทั้งทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก  

3) งานบริการวิชาการ  

- พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริการมืออาชีพ  

- จัดโครงการบริการวิชาการท่ีตอบโจทย์ชุมชน  

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) ด าเนินการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นระยะตามที่ก าหนด

เพ่ือให้เป็นไปตามแผน บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการ ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้

เป็นไปตามแผน และด าเนินการเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูลใน การด าเนินงาน (Common Data Set)  

4. ขั้นปรับปรุง (Act) ประเมินความส าเร็จของกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และน าผลการประเมิน

มาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนากระบวนให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความ

ต้องการของบุคลากรและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน  
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ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรส่งผลต่อคุณภาพของบุคลากรและคุณภาพของบัณฑิต 

บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย 

สามารถให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการบริหารได้อย่างประสิทธิภาพ 

ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีงานวิจัยเพ่ือ

พัฒนางานประจ าร ส่งเสริมและพัฒนาจากการด าเนินงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย และสามารถพัฒนาตนเองให้มี

คุณภาพเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ท าให้บุคลากรสายสนับสนุน มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น มี การก ากับ 

ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมิน  

มีการก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการด าเนินงานกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ให้สามารถด าเนินไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มากกว่า 1 วงรอบ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการ และสามารถ

น ามาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 11 
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ระบบส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ระบบ               กลไก 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Input แผนยทุธศาสตรพ์ฒันาบคุลากร 5 ปี 
- คณะกรรมกาจัดท าแผนยทุธ์

การพัฒนาบคุลากร 5 ปี 
 

แผนพฒันาตนเอง IDP แผนพฒันาบคุลากรประจ าปี 

Plan 

     

กระบวนการสง่เสรมิและพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน Do 

Check ประเมนิกระบวนการสง่เสรมิและพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

Act น าผลการประเมนิมาปรับปรงุกระบวนการสง่เสรมิและพฒันาบคุลากร 

สายสนับสนุน 

Output/Outcome 

บคุลากรสายสนับสนุมศีกัยภาพเพิม่ขึน้ 

 
- คณะกรรมการพัฒนา
บคุลากร 

- คณะกรรรมการบรหิาร 
- คณะกรรมกรประจ าคณะ 
- บคุลากรทกุคน 

 
- ขอ้บังคับ หลักเกณฑ ์

วธิกีารในการขอก าหนด
ต าแหน่งทีส่งูขึน้ของ
บคุลากรสายสนับสนุน 

- ระเบยีบวา่ดว้ยกองทนุ
พัฒนาบคุลากร 

- ระเบยีบวา่ดว้ยการ
สนับสนุนการวจัิย 

- แผนพัฒนาบคุลากร
ประจ าปี 

- แผนพัฒนาบคุลากร
รายบคุคล 

- ขอ้ตกลงกอ่นปฏบัิตงิาน
ประจ าปี 
 

- แบบประเมนิแผนพัฒนา
บคุลากรประจ าปี 

- คณะกรรมการพัฒนา
บคุลากร 

- คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 

- คระกรรมการประจ าคณะ 
 

รูปที ่11 ระบบส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

ดา้นวชิาชพี               ดา้นการวจัิย ดา้นการบรกิารวชิาการ 

ศกึษาตอ่ ต าแหน่ง

ทางวชิาการ 

พฒันาทกัษะ

การสอน 

พฒันา
นักวจัิย 

ทนุวจัิย 
ภายใน/

ภายนอก 

นักบรกิาร
วชิาการมอื
อาชพี 

โครงการบรกิาร
วชิาการทีต่อบ

โจทยช์มุชน 

มผีลงานทางวชิาการทีน่ าไปใชป้ระโยชน ์

มผีลงานทางวชิการไดร้ับตพีมิพเ์ผยแพร่

ในระดบัชาต/ินานาชาตเิพิม่ขคน้ 
ไดร้ับทนุวจัิยจากภายนอกเพิม่ขึน้ 

ค
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มกีารพฒันาปรับประกระบวนการ 
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                 ภาคผนวก 
                                    ภาคผนวก ก 

                             จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 

 



 
 

แผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 
136 
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                 ภาคผนวก 
                                    ภาคผนวก ข 

      ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลังคน คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 
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