
 



ค ำน ำ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 จัดท าขึ้นภายใต้

กรอบนโยบายและทิศทางการบริหารคณะนิติศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นคณะชั้นน า

ด้านกฎหมายระดับชาติ อันมุ่งสร้างนวัตกรรมทางสังคม ภายในปี 2568” เชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกัน

คุณภาพหลักสูตร ตามมาตรฐานของ AUN-QA เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดาเนินงานที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของคณะเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและ

สามารถปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มีความสามารถทันยุคสมัย มีความเชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยี สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมของของคณะประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะเน้นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการ

บริหารบุคคล (HR Scorecard) โดยการวิเคราะห์ SWOT ใน 3 มติ คือ 1) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 2) ทุนมนุษย์ (Human Capital) 3) สมรรถนะ (Competency) มาและแนว

ทางการพัฒนาบุคลากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน โครงการ / กิจกรรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากร 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายโครงการ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จะเป็นกลไกส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของคณะไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยบุคลากรมีส่วน

ร่วมผลักดันให้การด าเนินงานภายใต้ภารกิจและโครงการต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์ มุ่งสู่ วิสัยทัศน์ ที่ก าหนด

ร่วมกันได้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 

5/2564 เมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564  

คณะนิติศาสตร์ มีความคาดหวังให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ 

พ.ศ. 2564-2568 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะไปสู่ผลสัมฤทธิ์

ตาม เป้าหมายที่วางไว้ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนคณะไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป 
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ส่วนที ่1 บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญ 

 แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่มีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรและตอบสนอง                     

ความต้องการของประชาชน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                

พ.ศ. 2546 การปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง เป็นระบบ ที่สร้างความคล่องตัวให้แก่ผู้บริหารและองค์กร และต้องเป็น

ระบบที่เกื้อหนุนต่อการท างานเชิงยุทธศาสตร์ ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในขณะเดียวกันจะต้อง

เป็นระบบที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจ ตลอดจนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่าทุน

มนุษย์ (Human Capital) เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และมีแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

บุคลากรคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 ขึ้น โดยอยู่บนพ้ืนฐานของระบบสมรรถนะ (Competency)                   

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา และ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 และแผนบริหารทรัยพากรบุคคล มหาวิทยาลัย

ทักษิณ พ.ศ. 2561-2565 ตลอดจนมีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือจุดประสงค์ส าคัญ                        

คือองค์กรมี “คนเก่ง คนดี และมีขีดสมรรถนะสูงในการการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม” 

พร้อมปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

1.2 วัตถุประสงค์  

 1) เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของคณะรองรับภารกิจในระยะ 4 ปีข้างหน้าให้สอดคล้องกับ

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง กลยุทธ์ ตลอดจนความต้องการขององค์กร ในอนาคตอย่างเป็นระบบ  

 2) เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน พัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 3) เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความผูกพันให้กับบุคลากร ผ่านระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะ 
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1.3 กระบวนกำรและข้ันตอนกำรจัดท ำแผน 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564 – 2568                        

ได้ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของส านักงาน ก.พ. และการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Development Plan) ผสมผสานกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 โดยสรุปกระบวนการ ดังต่อไปนี้  

ภำพที่ 1 กระบวนการและล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอน
หลัก ๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 กำรก ำหนดควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมายการปฏิบัติงานของ
องค์กร ทั้งนี ้ไดน้ าแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร การวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ส าคัญของคณะนิติศาสตร์ และเป้าหมายการปฏิบัติงาน ที่ส าคัญที่ก าหนดไว้ และน ามา
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร  

ขั้นตอนที่1 

กำรก ำหนดควำมจ ำเป็น 
ในกำรพัฒนำบุคลำกร 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง และเป้าหมาย 
การปฏิบัติงานขององค์กร

ทบทวนนโยบาย และ
วิสัยทัศน์การพัฒนา

บุคลากร

ก าหนดสมรรถนะของ
บุคลากรที่ต้องการ 

วิเคราะห์หาความจ าเป็น
ในการพัฒนาบุคลากร 

ขั้นตอนที่ 2 

กำรก ำหนดเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำ 

ประเมินองค์กรโดยใช้ 
SWOT Analysis

ก าหนดเป้าหมายและ
กลยุทธ์ในการพัฒนา

การจัดท ารายละเอียด 
แผนงาน และ
งบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 3 

กำรก ำหนดตัวชี้วัด และ
กำรประเมินผล 

ก าหนดกรอบการ
ประเมินผล และ

ตัวชี้วัด

ก าหนดระบบการเก็บ
ข้อมูลและรายงานผล
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2. การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ เพ่ือให้ทราบว่าสมรรถนะที่ต้องการในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะนิติศาสตร์แต่ละสายงาน มีการก าหนดความรู้ ทักษะ สมรรถนะไว้อย่างไร ทั้งนี้ เน้น
การใช้ข้อมูลที่คณะได้วิเคราะห์และร่วมทบทวนกับบุคลากรในการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนประชุมเชิง
ปฏิบัติการ: การจัดท าแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 
2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง 

3. การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยการน าผลจากการวิเคราะห์ทั้งหมดมา
ก าหนด ความจ าเป็นที่ต้องการพัฒนา และเป้าประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ 

4. การทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร ได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
4 ปี คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2564 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2565 
แผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-
2574) มาเป็น แนวทางเพ่ือ ให้ทราบนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมทั้งระดับประเทศ และระดับ
มหาวิทยาลัย อันเป็นการยืนยันความจ าเป็นที่แท้จริงในการพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการพัฒนาและจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมาย  

ขั้นตอนที่ 2 กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำบุคลำกร ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินองค์กรโดยใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน และภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการ
พัฒนา เป็นการน าผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรตาม
ข้อที่ 1 และผลจากการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนา บุคลากรตามขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาบุคลากรในภาพรวม และใช้เป็นข้อมูลน าเข้า ในการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่เหมาะสม  

2. การจัดท ารายละเอียด แผนงาน โครงการ และวิธีการพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 3 กำรก ำหนดตัวชี้วัดและกำรประเมินผล โดยประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน 

ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดกรอบการประเมินผล และตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล และสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
2. ก าหนดระบบการเก็บข้อมูลและการรายงานผล ที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนดวิธีการในการเก็บ

ข้อมูล การติดตามและประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม  
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1.4 กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผน 

 

ที่มา : รศ.ดร.เทพศักดิ์ บณุยรตัพันธ์ุ 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

คณะนิติศาสตร์ มียุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล  
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สวนที่ 2 ระบบบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 

ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลกรสายวิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า 

 ปัจจัยน ำเข้ำของระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร คือ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ

กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยทักษิณ กรอบมำรตฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติฯลฯ แผน

ยุทธศำสตร์พัฒนำมหำวิทยำลัย และนโยบำยสภำมหำวิทยำลัยทักษิณ ในกำรพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยทั้ง

สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนให้มีคุณภำพ โดยมีกระบวนกำร ดังนี้ 

กระบวนการ 

 1. ขั้นวางแผน (Plan) คณะกรรมก ำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคลำกรบุคคล  

คณะนิติศำสตร์ วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT analysis) และกำรสังเครำะห์ (TOWS 

analysis) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลคณะนิติศำสตร์ พ.ศ. 2564-2568 ขึ้นภำยใต้กรอบ

นโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรคณะนิติศำสตร์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

พ.ศ. 2564-2568 สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำและวิสัยทัศน์ที่ว่ำ “เป็นคณะชั้นน ำด้ำนกฎหมำยระดับชำติ อัน

มุ่งสร้ำงนวัตกรรมทำงสังคม ภำยในปี 2568” เชื่อมโยงกับเกณฑ์กำรประกันคุณภำพหลักสูตร ตำมมำตรฐำนของ 

AUN-QA เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำ

บุคลำกรของคณะเพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและสำมำรถปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงใน

ด้ำนต่ำงๆ มีควำมสำมำรถทันยุคสมัย มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยี สอดรับกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศสู่

ยุค Thailand 4.0 ที่ใช้นวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของของคณะประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และประสิทธิผล เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำกระบวนกำรและกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัย

ทักษิณ มีกระบวนกำรบริหำรก ำลังคนในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

  1) ด้ำนระบบกำรรับอำจำรย์ และแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

  2) ด้ำนระบกำรบริหำรบุคลำกรสำยวิชำกำร 

  3) ด้ำนระบบส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 

  คณะนิติศำสตร์ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลแผนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง

บุคลำกรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 

วำงแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรให้มีคุณวุฒิกำรศึกษำที่สูงขึ้น มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร เช่น ให้ทุนในกำรท ำวิจัย 

และกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำน และสนับสุนงบประมำณให้คณำจำรย์ได้พัฒนำตนเองทั้งภำยใน และภำยนอก

มหำวิทยำลัย พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรมีคุณภำพเป็นไปตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
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 2. ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นกำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะให้เป็นไปตำมระบบบริหำรและ

พัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย และเนินกำรเก็บข้อมูลเป็นระบบฐำนข้อมูลในกำรด ำเนินงำน (Common Data 

Set) 

  1) จัดท ำระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ระบบบริหำรบุคลำกรสำยวิชำกำร 

ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ รวมทั้งแผนพัฒนำบุคลำกร กรอบอัตรำก ำลัง แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี แผน

บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน และแผนกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรและกำรพัฒนำอำจำรย์

ของคณะนิติศำสตร์  

  2) ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลในระบบกำรริหำรข้อมูลของคณะ โดยบูรณำกำรเป็นระบบฐำนขอ้มูลที่

รองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพ (Common Data Set)  

 3. ขั้นตรวจสอบ (Check) หลักสูตร/สำขำวิชำ/คณะด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน

ของบุคลำกรสำยวิชำกำร ทุกปีกำรศึกษำ และนิสิตประเมินผลกำรสอนของบุคลำกรสำยวิชำกำร ทุกภำคเรียน 

และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ เพ่ือให้กำรด ำเนนิงำนในด้ำนต่ำงๆ มี

ประสิทธิภำพ และบุคลำกรได้น ำผลกำรประมเนกำรสอนมำปรับปรุงและพัฒนำสมรรถนะ และควำมสำมำรถด้ำน

กำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีกำรสนับสนุนและช่วยเหลือเพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่วำง

ไว้ 

 4. ขั้นปรับปรุง (Act) ประเมินควำมส ำเร็จของกระบวนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ และน ำผล

กำรประมำทบทวนและปรับปรุงกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ เพ่ือพัฒนำระบบให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับ

ควำมเปลี่ยนแปลง และตรงตำมควำมต้องกำรขององค์กร พร้อมทั้งเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนต่อสำธำรณชน 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ส่งผลต่อคุณภำพขององค์กร และคุณภำพของบุคลำกรสำยวิชำกำร 

บุคลำกรสำยวิชำกำรมีควำมพึงพอใจต่อระบบกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ พร้อมทั้งมีคุณวุฒิ ต ำแหน่งทำง

วิชำกำรท่ีสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยสำมำรถพัฒนำตนเอง

ให้มีคุณภำพเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

การก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมิน  

 มีกำรก ำกับ ควบคุม ติดตำม สนับสนุน และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบให้สำมำรถด ำเนิน

ไปตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) มำกกว่ำ 1 วงรอบ เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงระบบ พร้อมทั้งสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดีและสำมำรถน ำมำปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังรูปที่ 3 
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ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

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 

 

รูปที่ 4 ระบบและกลไกกำรกำรบริหำร
และพัฒนำอำจำรย์ 

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
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 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 นสิติ 
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ระบบส่งเสริมและพฒันาบุคลากรสายวิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า  

ปัจจัยน ำเข้ำของระบบส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร คือ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร

และพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ฯลฯ และ  นโยบำยสภำ

มหำวิทยำลัย แผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อพัฒนำบุคลำกร โดยมี กระบวนกำรดังนี้  

กระบวนการ  

1. ขั้นวางแผน (Plan) คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์  

พัฒนำคณะ 5 ปี เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกร เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ก

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 5 ปี แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี และแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล เพ่ือจัดสรร

งบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรที่ได้ระบุไว้  

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ ได้ด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้บุคลำกรได้พัฒนำ

ศักยภำพของตนเองอย่ำงต่อเนื่องและเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และ  ตำม

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยพัฒนำบุคลำกรในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  

1) ด้ำนวิชำกำร 

 - สนับสนุนให้บุคลำกรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรมีต ำแหน่งทำง

วิชำกำรเพ่ิมข้ึน เช่น ให้ทุนกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร ฯลฯ  

- พัฒนำทักษะกำรสอน ให้มีแนวทำงกำรสอนที่หลำกหลำย สำมำรถจัดท ำ มคอ. ต่ำงๆ ได้ตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

2) ด้ำนงำนวิจัย  

- ด ำเนินกำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในกำรท ำวิจัยเพ่ือสร้ำงนวัตกรรม

ทรงสังคม  

- สนับสนุนทุนในกำรทพวิจัยทั้งทุนสนับสนุนจำกภำยในและภำยนอก  

3) งำนบริกำรวิชำกำร  

- พัฒนำบุคลำกรให้เป็นนักบริกำรมืออำชีพ  

- จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีตอบโจทย์ชุมชน  

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) ด ำเนินกำรประเมินกระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำ อำจำรย์เป็นระยะตำมที่

ก ำหนดเพ่ือให้เป็นไปตำมแผน บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของ

มหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมแผน และด ำเนินกำรเก็บข้อมูลเป็นระบบฐำนข้อมูลใน กำรด ำเนินงำน (Common 

Data Set)  

4. ขั้นปรับปรุง (Act) ประเมินควำมส ำเร็จของกระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ และน ำผลกำร

ประเมินมำทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ เพ่ือพัฒนำกระบวนให้มีประสิทธิภำพ

ตอบสนองควำมต้องกำรของบุคลำกรและมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนต่อสำธำรณชน  
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ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ส่งผลต่อคุณภำพของอำจำรย์และคุณภำพของบัณฑิต 

อำจำรย์ของ มหำวิทยำลัยมีคุณวุฒิ และต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

กำรเรียน กำรสอนที่หลำกหลำย สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่ประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพของบัณฑิต 

สำมำรถผลิต บัณฑิตที่มีคุณภำพเป็นไปตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีงำนวิจัยที่ได้รับกำรยอมรับ ชุมชน

ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำจำกกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัย และสำมำรถพัฒนำตนเองให้มีคุณภำพ

เป็นไป ตำมกรอบมำตรฐำนระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ท ำให้บุคลำกร (อำจำรย์) มีศักยภำพเพ่ิมขึ้น มีบัณฑิตที่มี 

คุณภำพ และชุมชนมีควำมเข้มแข็ง  

การก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมิน  

มีกำรก ำกับ ควบคุม ติดตำม สนับสนุน และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำ

อำจำรย์ให้สำมำรถด ำเนินไปตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) มำกกว่ำ 1 วงรอบ เพ่ือพัฒนำและปรับปรุง กระบวนกำร 

และสำมำรถน ำมำปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังภำพที่ 6 
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ระบบส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

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 ระบบส่งเสริมและพัฒนำ
บุคลำกรสำยวิชำกำร 

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 

ค
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ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ปัจจัยน าเข้า 

 ปัจจัยน ำเข้ำของระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน คือ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ

กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยทักษิณ แผนยุทธศำสตร์พัฒนำมหำวิทยำลัย และนโยบำยสภำ

มหำวิทยำลัยทักษิณ ในกำรพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนให้มีคุณภำพ โดยมี

กระบวนกำร ดังนี้ 

กระบวนการ 

 1. ขั้นวางแผน (Plan) คณะกรรมก ำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคลำกรบุคคล 

คณะนิติศำสตร์ วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT analysis) และกำรสังเครำะห์ (TOWS 

analysis) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลคณะนิติศำสตร์ พ.ศ. 2564-2568 ขึ้นภำยใต้กรอบ

นโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรคณะนิติศำสตร์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

พ.ศ. 2564-2568 สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำและวิสัยทัศน์ที่ว่ำ “เป็นคณะชั้นน ำด้ำนกฎหมำยระดับชำติ อัน

มุ่งสร้ำงนวัตกรรมทำงสังคม ภำยในปี 2568” เชื่อมโยงกับเกณฑ์กำรประกันคุณภำพหลักสูตร ตำมมำตรฐำนของ 

AUN-QA เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำ

บุคลำกรของคณะเพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและสำมำรถปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงใน

ด้ำนต่ำงๆ มีควำมสำมำรถทันยุคสมัย มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยี สอดรับกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศสู่

ยุค Thailand 4.0 ที่ใช้นวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของของคณะประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และประสิทธิผล เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำกระบวนกำรและกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัย

ทักษิณ มีกระบวนกำรบริหำรก ำลังคนในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

  1) ด้ำนระบบกำรสรรหำบุคลำกร 

  2) ด้ำนระบกำรบริหำรบุคลำกรสำยสนับสนุน 

  3) ด้ำนระบบส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 

  คณะนิติศำสตร์ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลแผนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง

บุคลำกรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 

วำงแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ให้ทุนในกำรท ำวิจัย และกำรตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงำน และสนับสุนงบประมำณให้บุคลำกรสำยสนับสนุนได้พัฒนำตนเองทั้งภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัย 

พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรมีคุณภำพตำมสมรรถะที่คำดหวัง

ของต ำแหน่งงำน 

 2. ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นกำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะให้เป็นไปตำมระบบบริหำรและ

พัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย และเนินกำรเก็บข้อมูลเป็นระบบฐำนข้อมูลในกำรด ำเนินงำน (Common Data 

Set) 



แผนยทุธศาสตรพ์ฒันาทรพัยากรบคุคล คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. 2564-2568 
12 

  1) จัดท ำระบบกำรสรรหำบุคลำกรสำยสนับสนุน ระบบบริหำรบุคลำกรสำยสนับสนุน ระบบกำร

ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน รวมทั้งแผนพัฒนำบุคลำกร กรอบอัตรำก ำลัง แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน และแผนกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรและกำรพัฒนำ

บุคลำกรสำยสนับสนุนของคณะนิติศำสตร์  

  2) ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลในระบบกำรริหำรข้อมูลของคณะ โดยบูรณำกำรเป็นระบบฐำนขอ้มูลที่

รองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพ (Common Data Set)  

 3. ขั้นตรวจสอบ (Check) หลักสูตร/สำขำวิชำ/คณะด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน

ของบุคลำกรสำยสนับสนุนทุกปีกำรศึกษำ และนิสิตประเมินผลกำรบริกำรของบุคลำกรสำยสนับสนุนทุกภำคเรียน 

และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้กำรด ำเนนิงำนในด้ำนต่ำงๆ มี

ประสิทธิภำพ และบุคลำกรได้น ำผลกำรประเมินกำรบริกำรมำปรับปรุงและพัฒนำสมรรถนะ และควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีกำรสนับสนุนและช่วยเหลือเพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม

แผนที่วำงไว้ 

 4. ขั้นปรับปรุง (Act) ประเมินควำมส ำเร็จของกระบวนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำย

สนับสนุน และน ำผลกำรประมำทบทวนและปรับปรุงกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน เพ่ือพัฒนำ

ระบบให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับควำมเปลี่ยนแปลง และตรงตำมควำมต้องกำรขององค์กร พร้อมทั้ง

เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนต่อสำธำรณชน 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนส่งผลต่อคุณภำพขององค์กร และคุณภำพของ

บุคลำกรสนับสนุน บุคลำกรสำยสนับสนุนมีควำมพึงพอใจต่อระบบกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร พร้อมทั้งมีกำร

เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนที่หลำกหลำยสำมำรถพัฒนำ

ตนเองให้มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  

การก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมิน  

 มีกำรก ำกับ ควบคุม ติดตำม สนับสนุน และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบให้สำมำรถด ำเนิน

ไปตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) มำกกว่ำ 1 วงรอบ เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงระบบ พร้อมทั้งสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดีและสำมำรถน ำมำปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 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 
 

รูปที่ 8 ระบบและกลไกกำรกำรบริหำร
และพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 

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 
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ระบบส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ปัจจัยน าเข้า  

ปัจจัยน ำเข้ำของระบบส่งเสริมและพัฒนำบุคลำรสำยสนับสนุน คือ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร

และพัฒนำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ฯลฯ และ นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย แผนพัฒนำ

บุคลำกรเพ่ือพัฒนำบุคลำกร โดยมีกระบวนกำรดังนี้  

กระบวนการ  

1. ขั้นวางแผน (Plan) คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ 

พัฒนำคณะ 5 ปี เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกร เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ก

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 5 ปี แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี และแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล เพ่ือจัดสรร

งบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรที่ได้ระบุไว้  

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ได้ด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้

บุคลำกรได้ พัฒนำศักยภำพของตนเองอย่ำงต่อเนื่องและเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ ตำม

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยพัฒนำบุคลำกรในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  

1) ด้ำนวิชำชีพ 

 - สนับสนุนให้บุคลำกรมีต ำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ให้ทุนกำรผลิตผลงำนวิจัย ฯลฯ  

- พัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำน ให้มทีักษะที่หลำกหลำย สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2) ด้ำนงำนวิจัย  

- ด ำเนินกำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในกำรท ำวิจัยเพ่ือสร้ำงนวัตกรรม

ทำงสังคม  

- สนับสนุนทุนในกำรท ำวิจัยทั้งทุนสนับสนุนจำกภำยในและภำยนอก  

3) งำนบริกำรวิชำกำร  

- พัฒนำบุคลำกรให้เป็นนักบริกำรมืออำชีพ  

- จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีตอบโจทย์ชุมชน  

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) ด ำเนินกำรประเมินกระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรเป็นระยะตำมที่

ก ำหนดเพ่ือให้เป็นไปตำมแผน บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีกำร  ติดตำมกำรด ำเนินงำนของ

มหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมแผน และด ำเนินกำรเก็บข้อมูลเป็นระบบฐำนข้อมูลใน กำรด ำเนินงำน (Common 

Data Set)  

4. ขั้นปรับปรุง (Act) ประเมินควำมส ำเร็จของกระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร และน ำผลกำร

ประเมินมำทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร เพ่ือพัฒนำกระบวนให้มีประสิทธิภำพ

ตอบสนองควำมต้องกำรของบุคลำกรและมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนต่อสำธำรณชน  

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรส่งผลต่อคุณภำพของบุคลำกรและคุณภำพของ

บัณฑิต บุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนที่
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หลำกหลำย สำมำรถให้บริกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร กำรวิจัย และกำรบริหำรได้

อย่ำงประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพของบัณฑิต สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเป็นไปตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ มีงำนวิจัยเพ่ือพัฒนำงำนประจ ำร ส่งเสริมและพัฒนำจำกกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรมหำวิทยำลัย 

และสำมำรถพัฒนำตนเองให้มีคุณภำพเป็นไป ตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ท ำให้บุคลำกรสำยสนับสนุน มี

ศักยภำพเพ่ิมข้ึน มี การก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมิน  

มีกำรก ำกับ ควบคุม ติดตำม สนับสนุน และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำ

บุคลำกรให้สำมำรถด ำเนินไปตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) มำกกว่ำ 1 วงรอบ เพ่ือพัฒนำและปรับปรุง กระบวนกำร 

และสำมำรถน ำมำปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังภำพที่ 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 

บคุลากรสายสนับสนุุนศกัยภาพเพิม่ขึน้ 

 
- 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 
 

รูปที่ 11 ระบบส่งเสริมและพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 

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
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
ระ
บ
ว
น
ก
าร

 

มกีารพฒันาปรับประกระบวนการ 
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ส่วนที่ 3 กำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
จากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์ ใน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร และการทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร ได้แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2565 แผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574)  มาเป็นแนวทางเพ่ือให้ทราบนโยบายในการพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมทั้งระดับประเทศ และระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนการก าหนดความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรทุก
สายงาน มาเป็นข้อมูลน าเข้าเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนดังกล่าวข้างต้น ผลจาก
การวิเคราะห ์ดังกล่าวได้แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้  

กำรวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์ 

1. ผลกำรวิเครำะห์แผนกลยุทธ์คณะนิติศำสตร์ เพื่อก ำหนดควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร 
ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ Kr4.2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะในการด าเนินงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์

ของคณะ 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านแผนอัตราก าลังคน 

4.2.1 พัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรให้
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดทักษะในกำร
สร้ำงนวัตกรรม 
 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลำกรสำย
วิชำกำรให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
กำรสร้ำงนวัตกรรม 

1. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ ย วิ ช ำ ก ำ ร มี
สมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในกำร
สร้ำงนวัตกรรม 

2. บุคลำกรสำยสนับสนุน มีทักษะ
ในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้น
ให้ผู้ เรียนเกิดทักษะในกำรสร้ำง
นวัตกรรม 

4.2.2 พัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรให้
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่ง
ใ ห้ผู้ เ รี ยน เกิ ดทั กษะในกำร เป็ น
ผู้ประกอบกำร 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลำกรสำย
วิชำกำรให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในกำร
เป็นผู้ประกอบกำร 

1. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ ย วิ ช ำ ก ำ ร มี
สมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนโดย
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร 

2. บุคลำกรสำยสนับสนุน มีทักษะ
ในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งให้
ผู้ เ รี ยน เกิ ดทั กษะ ในกำร เป็ น
ผู้ประกอบกำร 
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กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านแผนอัตราก าลังคน 

4.2.3 พัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรให้
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติ 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของ 1. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ ย วิ ช ำ ก ำ ร มี
สมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติ 
2. บุคลำกรสำยสนับสนุน มีทักษะ
ในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมุ่ ง ใ ห้
ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติ 

4.2.4 พัฒนำทักษะบุคลำกรเรื่องกำร
จั ด ท ำ ข้ อ เ ส น อ แ ผ น ง ำ น  ชุ ด
โครงกำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร
เพื่อให้ได้รับกำรสนับสนุนทุนจำก
แหล่งทุนภำยนอก 

เพื่อเพิม่สมรรถนะของ 1. บุคลำกรสำยวิชำกำรทักษะใน
กำรจัดท ำข้อเสนอ วิจัยและงำน
บริกำรวิชำกำร เพื่อให้ได้รับทุนจำก
แหล่งทุนภำยนอก 

2. บุคลำกรสำยสนับสนุน มีทักษะ
ในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
กำรจัดท ำข้อเสนอ วิจัยและงำน
บริกำรวิชำกำร เพื่อให้ได้รับทุนจำก
แหล่งทุนภำยนอก 
 

4.2 .5 พัฒนำทักษะนักวิ จั ยด้ ำน
กฎหมำยให้สำมำรถใช้เครื่องมือวิจัย
ที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับกำร
วิจัยเชิงพื้นที่ 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของ 1. บุคลำกรสำยวิชำกำรมีทักษะ
กำรใช้เครื่องมือวิจัยที่เหมำะสมกับ
กำรวิจัยเชิงพื้นที่ 
2. บุคลำกรสำยสนับสนุน มีทักษะ
ในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
กำรใช้เครื่องมือวิจัยที่เหมำะสมกับ
กำรวิจัยเชิงพื้นที่ 

4.2.6 พัฒนำบุคลำกรกลุ่มเป้ำให้มี
ควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง
บริหำร (succession Plan) 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลำกรกลุ่ม
เป้ ำ ใ ห้มี ค ว ำมพร้ อม ในกำร เข้ ำสู่
ต ำแหน่งบริหำร (succession Plan) 

บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย มีทักษะ
และควำมสำมำรถ ในกำรเป็น
ผู้บริหำรในอนำคต 

4.2.7 พั ฒ น ำ บุ ค ล ำ ก ร ใ ห้ มี ขี ด
ควำมสำมำรถในเชิงนวัตกรรมรองรับ
กำรท ำงำนในยุค Thailand 4.0 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลำกรในกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมให้แก่องค์กร และ
สังคม และสร้ำงแรงจูงใจให้แก่บุคลำกร
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เป็นเลิศ 

1 บุคลำกรสำยวิชำกำร มีทักษะ
กำรในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ให้แก่องค์กรและสังคม 

2 บุคลำกรสำยสนับสนุน มีทักษะ
ในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
ร ะ บ บ ง ำ น ข อ ง ค ณ ะ ใ ห้ บ ร ร ลุ
เป้ำหมำย และมีผลกำรด ำเนินงำนที่
เป็นเลิศ 
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2. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกร 
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน  

เชิงกลยุทธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคลากรขององค์กร โดยใช้
หลักการ SWOT Analysis ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (จุดแข็ง : Strengths/จุดอ่อน : Weaknesses)  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร พิจารณาจากตัวแบบ 7 ปัจจัย (7S Model) ของ 

McKinsey ประกอบด้วย ระบบ (System) โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทักษะ 
(Skill) สไตล์ (Style) และค่านิยมร่วม (Shared Values) ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนด้านการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร มีดังนี ้
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Scanning) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses 
ระบบ (System)  
1. มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อตอ่การปฏิบัติงานและการ

ใช้ชีวิต  
2. มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมสีิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อ 

การปฏิบัติงาน 
3. มรีะบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลทีเ่ชื่อมโยงข้อมลู

ได้ทั้งมหาวิทยาลัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
4. มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
5. มีการน าระบบสมรรถนะมาใช้ในการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน  
โครงสร้ำง (Structure)  
6. หน่วยงานขนาดเล็กมีการบริหารจดัการที่คล่องตัว และ

พร้อมรับการเปลีย่นแปลงได้อย่างทันท่วงที  
7. มีเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เขม้แข็ง 

8. มีการก าหนดนโยบายการพัฒนาบคุลากรตามแผน เส้นทาง
การความก้าวหน้าในอาชีพ  

9. บุคลำกร (Staff)  
10. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่มีศักยภาพในการพัฒนา 
11. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง และมี 

สัมพันธภาพที่ดรีะหว่างเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน  
ทักษะ (Skill)  
12. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้มคีวามรู้ ประสบการณ์ และมี 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
สไตล์ (Style)  
13. มีระบบการท างานเป็นทีม 
14. ผู้น ามีวิสยัทัศนม์ุ่งมั่นท่ีจะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็น

เลิศ  

ระบบ (System)  
1. กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ มีข้อจ ากัด ท าให้การด าเนินการ

ไม่ คล่องตัว   
2. ขาดระบบการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคลเชิง 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Recruitment) 
3. ขาดการพัฒนาบุคลากรที่มีประสทิธิภาพสูง (Talent 

Management) และการเตรียมความพร้อม ข้ึนสู่
ต าแหน่งผู้บรหิาร ( Succession Plan) 

กลยุทธ์ (Strategy)  
4. นโยบายการบริหารงานเปลี่ยนไปตามวาระผู้บริหาร 
5. ยังไม่มีการน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ใน 

การก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan)  

บุคลำกร (Staff)  
6. บุคลากรมีความรู้ในเชิงลึก แต่ยังไม่มีความรู้ในเชิงกว้าง  
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2.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Scanning) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร พิจารณาจากตัวแบบ PEST Analysis”หรือ “STEP 
Analysis” ซึ่งประกอบด้วย 1) การเมือง (Political Component) 2) เศรษฐกิจ (Economic Component)               
3) สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component) 4) เทคโนโลยี (Technological Component) ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะนิติศาสตร์ มีดังนี ้

โอกำส (Opportunities) 
 

อุปสรรคหรือภำวะคุกคำม (Threats)  

กำรเมือง (Political Component)  
1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลให้บุคลากรต้อง

เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานใหไ้ด้ 
มาตรฐานในระดับสากล  

2. นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีดิจิทลั  

3. นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการสนับสนุนการเป็น 
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ ท าให้มีความคล่องตัวใน 
การบริหารงาน 

4. นโยบายของรัฐสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

5. นโยบายการขยายระยะเวลาการเกษียณอายุ ท าให้ผู้ที่มี 
ความรู้ ความสามารถยังคงปฏิบัตงิานอยู่ในองค์กร  

เศรษฐกิจ (Economic Component)  
6. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสูเ่ศรษฐกิจท่ี 

ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม  
สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component)  
7. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสังคม  
8. แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ (HR 

Trends) แ ล ะ องค์ความรู้จากคนรุ่นใหม่ (New 
Generation)  

เทคโนโลยี (Technological Component)  
9. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยส่งผลให้การเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทางท าให้เกิดการพัฒนา 
ตนเองไดต้ามที่ต้องการ เช่น e-learning การฝึกอบรม
ออนไลน์ การเรียนรู้ผ่านระบบ Internet  

10. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ช่วยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  

11. ความเชื่อมโยงของของเครือข่ายในศาสตร์ต่างๆ ทั่วโลก 
(Globalization) 

กำรเมือง (Political Component)  
1. นโยบายรัฐบาลในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ท าให้มขี้อจ ากัดด้านงบประมาณและอัตราก าลัง  
2. ความไมม่ีเสถียรภาพของรัฐบาลและความผันผวนของ 

สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
3. กฎ ระเบยีบจากหน่วยงานภาครัฐ 
4. นโยบายในภาวะฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด COVID - 19 

เศรษฐกิจ (Economic Component) 
5. การแข่งขันของตลาดแรงงานในเรือ่งค่าตอบแทน 

สวัสดิการ ท าให้เกิดภาวะสมองไหล  
6. การขยายตัวของผู้ประกอบธุรกจิอิสระ ท าให้ความ 

ต้องการเป็นพนักงานประจ าลดลง 
7. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวส่งผลต่อการจัดสรร

งบประมาณของประเทศและงบประมาณ                  
การพัฒนามีสดัส่วนลดลง  

สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component)  
8. การเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ  
9. การขาดแคลนแรงงานทักษะสูงและมีความสามารถ 

เฉพาะทาง  
เทคโนโลยี (Technological Component)  
10. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั จ าเป็นต้องพัฒนา 

บุคลากรเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
11. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยา่งก้าวกระโดด 
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3. ผลกำรวิเครำะห์บุคลำกรของคณะนิติศำสตร์ 

คณะนิติศาสตร์ให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2564   คณะนิติศาสตร์ กรอบอัตราก าลังคนทั้งสิ้น จ านวน  58 อัตรา จ าแนกเป็น สายคณาจารย์ 42 

อัตรา คิดเป็นร้อยละ 72.41 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 16 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.59 โดยมีกรอบ

อัตราว่างสายวิชาการ จ านวน 10 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 17.24 และอัตราว่างสายสนับสนุน จ านวน 1 อัตรา 

คิดเป็นร้อยละ 1.72 ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากรตามแผน ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรุปอัตรำก ำลังจ ำแนกตำมประเภทและสำยงำน คณะนิติศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 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 * ยุบเลิกกรอบอัตราลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเมื่อสามารถบรรจุพนักงานได้ 
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 

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 55.32 และเป็นเพศชาย จ านวน 23 คน      

คิดเป็นร้อยละ 48.94 ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สรุปอัตรำก ำลังจ ำแนกตำมประเภท สำยงำน และเพศ ประจ ำปีงบประมำณ 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 
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 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 12 * 12 37.50 

รวม 26 6 32 100 
ร้อยละ 81.25 18.75 100  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็น

ร้อยละ 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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บุคลำกรสำยคณำจำรย์ส่วนใหญ่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นอำจำรย์ จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
65.63 รองลงมำ คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และรองศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 
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 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 14 - - 14 43.75 

รวม 21 10 1 32 100 

ร้อยละ 65.63 31.25 3.13 100  

บุคลำกรที่อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ในต ำแหน่งผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเข้ำสู่ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 

จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์ท่ีอยูร่ะหว่างยื่นขอต 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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3. แนวโน้มกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในยุค Thailand 4.0 (HR 4.0) 
ตำมที่รัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำย Thailand 4.0 โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ส่งผลให้ทุกภำคส่วนต้องมีกำรปรับตัวให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงมิติด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ต้องมีกำรปรับตัวเช่นกัน โดยทิศทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลใน  ยุค HR 4.0 
มีดังต่อไปนี้  

1. กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกบุคลำกรรุ่นเก่ำไปสู่บุคลำกรรุ่นใหม่ 
2. กำรปรับองคก์รให้เหมำะสมกับคนยุคสมัยใหม่ และพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง  
3. กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้เป็น“นักคิด” ที่สร้ำงวัตกรรม  และพร้อมเรียนรู้ด้วนตนเอง 
4. กำรเตรียมแผนขับเคลื่อนบุคลำกรให้พร้อมกับโลกยุคดิจิทัล กำรท ำงำนผ่ำนระบบออนไลน์ กำร

บริหำรจัดกำรดิจิทัล และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
5. กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนผ่ำน Mobile Technology  
6. กำรดูแล Work-Life Balance ของบุคำกรที่มีรูปแบบต่ำงไปจำกเดิม  
7. กำรสร้ำงกำรมีสวนร่วมให้เกิดขึ้นภำยในองค์กร และสร้ำงโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมแสดงควำม

คิดเห็น แลกเปลี่ยน แบ่งปนัควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์กันได้ตลอดเวลำ  
8. กำรน ำพำบุคลำกรและองค์กรไปสู่ CSR (Corporate Social Responsibility) และ CSV (Creating 

Shared Value) ปลูกฝังจิตส ำนึกค่ำนิยมในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อม และธรรมชำติ 
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                                ส่วนที่ 4  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
                         วิสัยทัศน์คณะนิติศำสตร์  
 

 

 

   วิสัยทัศน์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล HRD Vision 

 

 

 

พันธกิจกำรพัฒนำบุคลำกร HRD Mission  

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

             บุคลำกรคณะนิติศำสตร์มีขีดสมรรถนะสูงในกำรผลติบัณฑิต 

                          ที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม 

 

1. การพัฒนาระบบ HRD ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

2. การเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะสูงที่รองรับการเปลี่ยนแปลง 

3. การส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

4. การพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5. สนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดทักษะ 

ในการสรา้งนวัตกรรมพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรให้อยู่ในระดับสูง 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดทักษะ 

ในการเป็นผู้ประกอบการ 

3. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติ 

4. พัฒนาทักษะบุคลากรเรื่องการจัดท าข้อเสนอแผนงาน ชดโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ 

เพื่อให้ได้รับการสนับสนนุทุนจากแหล่งทนุภายนอก 

5. พัฒนาทักษะนักวจิัยด้านกฎหมายให้สามารถใช้เคร่ืองมือวจิัยที่หลากหลายและเหมาะสม 

กับการวิจัยเชงิพืน้ที ่

6. พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าใหม้ีความพรอ้มในการเขา้สู่ต าแหนง่บรหิาร (succession Plan) 

 

 

     เป็นคณะช้ันน ำด้ำนกฎหมำยระดับชำติ อนัมุ่งสร้ำงนวัฒกรรมทำงสังคม ภำยในปี 2568 
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                               ส่วนที่ 5  

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้ำหมำยกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ประเด็นยทุธศำสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) ค่ำเป้ำหมำยประจ ำป ี

 2564 2565 2566 2567 2568 

1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่เน้นให้ผูเ้รียนเกิด
ทักษะในการสร้างนวัตกรรม 

1.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่เน้น
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการสร้าง
นวัตกรรม 

1.1 ร้อยละของบคุลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนที่มุง่เน้นใหผู้้เรียนเกิดทักษะในการ
สร้างนวัตกรรม 

60 70 80      90 100 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่ใหผู้้เรียนเกิดทักษะ
ในการเปน็ผูป้ระกอบการ 
 

2.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่ให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

2.1 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะในการ
จัดการเรียนการสอนที่มุง่เน้นให้ผูเ้รียน
เกิดทักษะในการเป็นผูป้ระกอบการ 

60 70 80      90 100 

3. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่ใหผู้้เรียนเกิดทักษะ
เชิงปฏิบัติ 

3.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่ให้
ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติ 

3.1 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะในการ
จัดการเรียนการสอนที่มุง่เน้นให้ผูเ้รียน
เกิดทักษะในการเป็นผูป้ระกอบการ 

60 70 80      90 100 

4. พัฒนาทักษะบุคลากรเรื่องการจัดท า
ข้อเสนอแผนงาน ชุดโครงการวิจัยและการ
บริการวิชาการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทุน
จากแหล่งทนุภายนอก 

4.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรให้สามารถจัดท า
ข้อเสนอแผนงาน ชุด
โครงการวิจัยและการบรกิาร
วิชาการเพื่อให้ได้รับการ
สนับสนนุทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

4.1 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะในการ
จัดท าข้อเสนอ วิจัยและงานบริการ
วิชาการ เพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 
 

100 100 100 100 100 

5. พัฒนาทักษะนกัวิจัยด้านกฎหมายให้
สามารถใช้เคร่ืองมือวิจัยทีห่ลากหลายและ
เหมาะสมกับการวิจัยเชิงพื้นที ่

5.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรให้สามารถใช้เคร่ืองมอื
วิจัยที่หลากหลายและเหมาะสม
กับการวิจัยเชิงพื้นที ่

5.1 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะในใช้
เคร่ืองมือวิจัยทีห่ลากหลายและ
เหมาะสมกับการวิจัยเชิงพื้นที ่

100 100 100 100 100 

6. พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าให้มีความพร้อมใน
การเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร (succession Plan) 

6.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะด้านการ
บริหารให้แก่บคุลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะสืบทอด
ต าแหน่งต่อไป 

2.6.1 ร้อยละของบคุลากรกลุ่มเปา้หมาย
ที่ได้รับการพัฒนาตามแผนสบืทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) 

100 100 100 100 100 

7. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในเชิง
นวัตกรรมรองรับกับการท างานในยคุ 
Thailand 4.0  

7.1 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคลากรในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้แก่องคก์ร 

7.1  จ านวนนวัตกรรมทีบุ่คลากรของ
องค์กรได้พัฒนาขึน้ 

1 2 3 4 5 

 7.2 เพื่อสรา้งแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่เป็นเลศิแก่องค์กร 

7.2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 

      - 1 2 3 4 
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                     ส่วนที่ 6 กลยุทธ์ แผนงำนและโครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ประเด็นยทุธศำสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
กำรพัฒนำบุคลำกร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่ำเป้ำหมำยประจ ำป ี โครงกำร /กิจกรรม (Initiative) 

 2564 2565 2566 2567 2568  

1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่เน้นให้ผูเ้รียนเกิด
ทักษะในการสร้างนวัตกรรม 

1.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่เน้น
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการสร้าง
นวัตกรรม 

· การฝึกอบรม ที่เน้น Skill ให้มาก
ขึ้น และปรับวิธีการสอนที่เนน้ฝึก
ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม 
· การศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบที่
ประสบผลส าเร็จ 
· การมอบหมายงาน (รายบคุคล
และกลุ่ม) 
· e-Learning ในบางหลักสูตร 
· การน าเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ Facebook, Line มาเสริมใน
หลกัสูตรต่างๆ 
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร
หรือองค์กรทีป่ระสบผลส าเร็จ  
· การจัดท าแบบทดสอบหลังอบรม 
(Post-test) 
· การท าโครงงานส่งหลังการอบรม
จบในบางหลักสูตรที่เนน้ Skill 
·หลังการฝกึอบรม ให้ผูบ้ังคับบญัชา
ทดลองมอบหมายงานใหท้ าจริง 
· การท าแบบสอบถามโดยการ 
Follow-up ไปยังผู้บังคบับญัชา
และผู้เขา้รับการอบรม   · การ
แลกเปลีย่นเรียนรู้หลงัการฝึกอบรม
ในบางหลักสูตร 

1.1 ร้อยละของบคุลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนที่มุง่เน้นใหผู้้เรียนเกิดทักษะในการ
สร้างนวัตกรรม 

60 70 80      90 100 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งใน
ระดับส่วนงานและรายบุคคล  
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการ
สอนโดยมุง่เน้นให้ผูเ้รียน 
เกิดทักษะในการสร้างนวัตกรรม 
2. อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดู
งาน เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความรู้
และทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นใหผู้้เรียนเกิดทักษะในการสร้าง
นวัตกรรม 
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ประเด็นยทุธศำสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
กำรพัฒนำบุคลำกร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่ำเป้ำหมำยประจ ำป ี โครงกำร /กิจกรรม (Initiative) 

 2564 2565 2566 2567 2568  

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่ใหผู้้เรียนเกิดทักษะ
ในการเปน็ผูป้ระกอบการ 
 

2.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่ให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

· การฝึกอบรม ที่เน้น Skill ให้มาก
ขึ้น และปรับวิธีการสอนที่เนน้ฝึก
ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม 
· การศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบที่
ประสบผลส าเร็จ 
· การมอบหมายงาน (รายบคุคล
และกลุ่ม) 
· e-Learning ในบางหลักสูตร 
· การน าเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ Facebook, Line มาเสริมใน
หลกัสูตรต่างๆ 
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร
หรือองค์กรทีป่ระสบผลส าเร็จ  
· การจัดท าแบบทดสอบหลังอบรม 
(Post-test) 
· การท าโครงงานส่งหลังการอบรม
จบในบางหลักสูตรที่เนน้ Skill 
·หลังการฝกึอบรม ให้ผูบ้ังคับบญัชา
ทดลองมอบหมายงานใหท้ าจริง 
· การท าแบบสอบถามโดยการ 
Follow-up ไปยังผู้บังคบับญัชา
และผู้เขา้รับการอบรม   · การ
แลกเปลีย่นเรียนรู้หลงัการฝึกอบรม
ในบางหลักสูตร 

2.1 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะในการ
จัดการเรียนการสอนที่มุง่เน้นให้ผูเ้รียน
เกิดทักษะในการเป็นผูป้ระกอบการ 

60 70 80      90 100 1. จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรทั้งในระดับ
ส่วนงานและรายบุคคล เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะ ด้านการเรียนการ
สอนโดยมุง่ใหผู้้เรียนเกิดทักษะในการ
เป็นผู้ประกอบการ 
2. อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษา
ดูงาน เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความรู้
และทักษะในการจัดการเรียนการสอน
โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการเปน็
ผู้ประกอบการ 
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ประเด็นยทุธศำสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
กำรพัฒนำบุคลำกร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่ำเป้ำหมำยประจ ำป ี โครงกำร /กิจกรรม (Initiative) 

 2564 2565 2566 2567 2568  

3. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่ใหผู้้เรียนเกิดทักษะ
เชิงปฏิบัติ ทกัษะผู้ประกอบการ และการสร้าง
นวัตกรรมสังคม 

3.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่ให้
ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติ 

· การให้การศึกษา 
· การฝึกอบรม 
· ศึกษาดูงาน 
· การจูงใจผ่านระบบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
· การพัฒนาตนเอง 
· การจัดการความรู้ 

3.1 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะในการ
จัดการเรียนการสอนที่มุง่เน้นให้ผูเ้รียน
เกิดทักษะในการเป็นผูป้ระกอบการ 
ทักษะเชิงปฏิบัติ  

60 70 80      90 100 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งใน
ระดับส่วนงานและรายบุคคล เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะ ด้านการเรียนการ
สอนโดยมุง่ใหผู้้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติ 
และทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
2. อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษา
ดูงาน เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความรู้
และทักษะในการจัดการเรียนการสอน
โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะเชิงปฏิบัติ
และทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่
สามารถสร้างนวัตกรรมสงัคม 

4. พัฒนาทักษะบุคลากรเรื่องการจัดท า
ข้อเสนอแผนงาน ชุดโครงการวิจัยและการ
บริการวิชาการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทุน
จากแหล่งทนุภายนอก 

4.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรให้สามารถจัดท า
ข้อเสนอแผนงาน ชุด
โครงการวิจัยและการบรกิาร
วิชาการเพื่อให้ได้รับการ
สนับสนนุทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

· การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ  
· การน าบคุลากรที่มีผลงานดีเด่น
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจ า 
· การสอนงาน/ระบบพ่ีเลี้ยงจาก
บุคคลที่มีผลงานดีเด่น 
· มอบหมายตัวช้ีวัดรายบุคคล 

4.1 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะในการ
จัดท าข้อเสนอ วิจัยและงานบริการ
วิชาการ เพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 
 

100 100 100 100 100 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งใน
ระดับส่วนงานและรายบุคคล เพื่อพัฒนา
ทักษะในการจัดท าข้อเสนอ วิจัยและงาน
บริการวิชาการ เพื่อให้ได้รับทุนจาก
แหลง่ทุนภายนอก 
2. อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่อง
ของการจัดท าข้อเสนออย่างไรให้ได้รับ
ทุนจากแหลง่ทุนภายนอก 

5. พัฒนาทักษะนกัวิจัยด้านกฎหมายให้
สามารถใช้เคร่ืองมือวิจัยทีห่ลากหลายและ
เหมาะสมกับการวิจัยเชิงพื้นที ่

5.1 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรให้สามารถใช้เคร่ืองมอื
วิจัยที่หลากหลายและเหมาะสม
กับการวิจัยเชิงพื้นที ่

· การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ  
· การน าบคุลากรที่มีผลงานดีเด่น
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจ า 
· การสอนงาน/ระบบพ่ีเลี้ยงจาก
บุคคลที่มีผลงานดีเด่น 
· สนับสนนุทุนวิจัยส าหรับนักวิจัย
หน้าใหม ่

5.1 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะในใช้
เคร่ืองมือวิจัยทีห่ลากหลายและ
เหมาะสมกับการวิจัยเชิงพื้นที ่
 

100 100 100 100 100 1. จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรทั้งระดับ
ส่วนงานและรายบุคคล  
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เคร่ืองมือวิจัยที่
เหมาะสมกับการวิจัยเชิงพื้นที ่
2. อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
เคร่ืองมือวิจัยทีเ่หมาะสมกบังานวิจัยเชิง
พ้ืนที ่
3. อบรมระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ 
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ประเด็นยทุธศำสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
กำรพัฒนำบุคลำกร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่ำเป้ำหมำยประจ ำป ี โครงกำร /กิจกรรม (Initiative) 

 2564 2565 2566 2567 2568  

6. พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าให้มีความพร้อมใน
การเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร (succession Plan) 

 ·จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับ
ต าแหน่งระดับบริหาร 

2.6.1 ร้อยละของบคุลากรกลุ่มเปา้หมาย
ที่ได้รับการพัฒนาตามแผนสบืทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) 

100 100 100 100 100 1. จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล
เพื่อพัฒนากลุ่มบุคคลที่มสีมรรถนะใน
การเป็นผูบ้ริหารในอนาคต 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศกึษาดู
งานทัง้จากผู้บริหารภายในองค์กรเพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ของกลุ่ม
ผู้บริหารในอนาคต 
3. เรียนรุ้ร่วมกับผุ้บริหารชุดปัจจุบัน 

7. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในเชิง
นวัตกรรมรองรับกับการท างานในยคุ 
Thailand 4.0  

7.1 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคลากรในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้แก่องคก์ร 

· การมอบหมายงานทีท่้าทาย เช่น 
การสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์การ 

7.1  จ านวนนวัตกรรมทีบุ่คลากรของ
องค์กรได้พัฒนาขึน้ 

1 2 3 4 5 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมคณะ
นิติศาสตร์ 
2. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ด้วยเคร่ืองมือ Lean 
3. มอบหมาย TOR รายบคุคล 
 

 7.2 เพื่อสรา้งแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่เป็นเลศิแก่องค์กร 

· การจูงใจ การเชิดชูเกียรติ 7.2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 

      - 1 2 3 4 1. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
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ค าสั่งคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

   ที่   0045 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์  

พ.ศ. 2564-2568 
         ------------------------------------- 

เพ่ือให้กำรเพ่ือให้กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล คณะนิติศำสตร์  
พ.ศ. 2564-2568 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 มำตรำ 31 และมำตรำ 77 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ  
พ.ศ. 2551 ประกอบกับค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณที่ 0323/2562 ลงวันที่ 6 มีนำคม 2562 เรื่อง มอบอ ำนำจ
และภำรกิจให้คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ปฏิบัติหน้ำที่แทนอธิกำรบดี จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล คณะนิติศำสตร์ พ.ศ. 2564-2568 ดังนี้ 

1. คณบดีคณะนิติศำสตร์     ประธำนกรรมกำร 
2. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและงำนพัฒนำนิสิตคณะนิติศำสตร์  กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนวัตกรรมคณะนิติศำสตร์   กรรมกำร 
4. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำทักษะควำมเป็นผู้ประกอบกำร  กรรมกำร 
5. หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรคณะนิติศำสตร์ วิทยำเขตพัทลุง  กรรมกำร 
6. ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรนิติศำสตร์ ภำคพิเศษ   กรรมกำร 
7. ประธำนสำขำวิชำนิติศำสตร์     กรรมกำร 
8. หัวหน้ำส ำนักงำนคณะนิติศำสตร์    กรรมกำร 
9. อำจำรย์ ดร.จิดำภำ  พรยิ่ง    กรรมกำร 
10. อำจำรย์ภำณุวัฒน์ ปำนแก้ว    กรรมกำร 
11. นำยวีระ  ชุมข่วย      กรรมกำร 
12. นำยธำนินทร์  เงินถำวร     กรรมกำร 
13. นำยณัฐวุฒิ  คงไข่     กรรมกำร  
14. นำยกรีฑำ  รักเล่ง     กรรมกำร 
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15. นำยอนุชำ  ขุนแก้ว     กรรมกำร 
16. รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำองค์กรคณะนิติศำสตร์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
17. นำงชำโลมำ กองสวัสดิ์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  
มีหน้ำที่ ในจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล คณะนิติศำสตร์ พ.ศ. 2564-2568  

ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 
และแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2565 

 
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
  สั่ง  ณ  วันที่  5  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564 
         

    
 (ศำสตรำจำรย์ ดร.กรกฎ  ทองขะโชค) 

          คณบดีคณะนิติศำสตร์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
                อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ 

 

 
 
 


