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คานา
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้คานึงถึงความสาคัญ
ของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นส่วนสาคัญในการนานโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จ จึงได้กาหนดแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้ช่วยพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนไว้
หลายแนวทางด้วยกัน ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่ อให้มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนส่งเสริมการ
ดาเนินงานของคณะฯ และมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง จึงได้นานโยบายของรัฐบาลด้านกาลังคนและการบริหาร
จัดการที่ดี (good governance) และนากรอบยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาคณะในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓๒๕๕๗) รวมทั้งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (๒๕๕๑-๒๕๖๕) มาเป็นแนวทางในการกาหนดแผนพัฒนา
บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาคณะนิติศาสตร์ ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๔ ในการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะนิ ติ ศ าสตร์ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น ๓ อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้นาแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าวมาสู่การ
ปฏิบัติ และจัดทาเป็นแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในแต่ละบท
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมา
บุคลากรของหน่วยงานมีความสาคัญต่อการผลักดันภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานให้บรรลุผลสาเร็จ
การส่งเสริม พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างเหมาะสม จนทาให้บุคลากรส่วนใหญ่พึงพอใจ และมีผลต่อการ
ปฏิบั ติงานตามบทบาทหน้ าที่ของคนที่มีอยู่ในองค์กร เมื่อบุค ลากรมีความรู้ ความสามารถก็ จะทาให้ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนมีประสิทธิภาพสูงสุด และจะทาให้ผลสัมฤทธิ์โดยรวมของหน่วยงานสูงสุดด้วย
แต่เนื่องจากองค์กรทุกแห่งมีข้อจากัดด้านงบประมาณ สภาวการณ์การแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ ดังนั้น หน่วยงานทุกแห่งจาเป็นจะต้องมี การวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อกาหนดทิศ
ทางการพัฒนา และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วย
ในปั จ จุ บั น ภาครั ฐ ได้ เ ห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาข้ า ราชการและบุ ค ลากรของรั ฐ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้มีการกาหนดประเด็นการประเมินเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรไว้
สาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๓ กาหนดอยู่ในองค์ประกอบที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐในระดับอุดมศึกษา จาเป็น
จะต้องคานึงถึงความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่องบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ประกอบกับบุคลากรแต่ละ
คนมีความรู้ความสามารถหลากหลาย มีความแตกต่างกันด้านหน้าที่ตามภารกิจ การพัฒนาบุคลากรจึงยุ่งยาก
การวางแผนพัฒ นาบุ คลากรอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจจะช่วยให้คณะนิติศาสตร์สามารถพัฒนา
บุ คลากรให้ ส อดคล้ องกับ ความต้อ งการและมีทิศ ทาง เป้ าหมายที่ชั ดเจน ในปีก ารศึก ษา ๒๕๕๔ นี้ คณะ
นิติศาสตร์ได้ศึกษาผลการพัฒนาบุคลากรของปีการศึกษา ๒๕๕๓ ก่อน และนามาเป็นกรอบแนวทางในการทา
แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ใน
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๔ ปี ของมหาวิทยาลัยด้วย
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อ จั ด ท าแผนพัฒ นาบุ คลากร ประจาปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓ ให้ ส อดคล้ องกั บ ยุท ธศาสตร์ แ ละ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้สอดคล้องกับลักษณะงานและวิชาชีพ
๑.๓. เป้าหมาย
บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
- มีคุณภาพ
- มีความรักองค์กร
- มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กาหนด

- มีความพึงพอใจในการทางาน
- มีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติ
๑.๔ ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๒. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการ ปัญหา แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับภารกิจหลักและ
ทรัพยากรบุคคลของคณะนิติศาสตร์
๓. นาข้อมูลที่ได้จากข้อ ๒ มาสังเคราะห์ จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
๔. นาเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
๕. นาเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยหรือผู้มี
อานาจ
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. คณะนิติศาสตร์มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจาคณะหรือผู้มี
อานาจ
๒. คณะนิติศาสตร์มีกรอบการพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๒
นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนและผู้รับบริการ มีศักยภาพในการแข่งขัน รู้ทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีการแข่งขันสูงขึ้นและมีการจัดการศึกษาหลากหลาย ตลอดคนมีหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ
เข้ามากากับดูแลการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เป็นหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นจึงจาเป็นต้องศึกษานโยบายของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
เพื่อที่จะนามากาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ นโยบายของรัฐบาลด้านกาลังคนและนโยบายการบริหารจัดการที่ดี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาบุคลากรทีอ่ ยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
๑. ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อ
การปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาหลักสูตร
ส่งเสริมการกระจายอานาจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อนาไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมนาความรู้อย่างแท้จริง
๒. พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ
๓. ยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ โดยการจั ด กลุ่ ม
สถาบันการศึกษาตามศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและ
พัฒนา
๒.๒ ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากจะนานโยบายของรัฐบาลมาเป็นกรอบในการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรแล้ว ยังนานโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ ๑๕ ปี ในส่วนของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรในอุดมศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้วย มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑๓๙. การพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ต้องคานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น
: ด้านวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถด้านการ
วิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม
: ช่วงวัยต่างๆ ของการทางานและพัฒนา ตั้งแต่การบ่มเพาะในช่วงต้นการทางาน ช่วงการ
ทางานจริง ช่วงเป็นผู้สูงความรู้และประสบการณ์และการเป็นคลังสมองหลังเกษียณ โดยจัดให้มีกระบวนการ
Mentoring โดยผู้ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เน้ น การพั ฒ นาจากการท างานจริ ง เช่ น Sabbatical,
Shadowing กับภาคการผลิต ภาคสังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย ภาคการผลิต สมาคมการวิชาชีพ และ
ภาคประชาสังคม

๑๔๐. ข้อเสนอหลักเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดสรรทุนสาหรับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
: สาขาที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งแล้ว ให้ศึกษาภายในประเทศหรือแบบผสมผสานควบคู่
กับเป้าหมายการสร้างโปรแกรมชั้นนาระดับโลกในประเทศไทย สาหรับสาขาที่ประเทศมีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ถ้า
เรียนต่างประเทศ ให้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก
: สาขาขาดแคลนที่มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ให้เรียนแบบผสมผสาน
หากจาเป็นต้องไปเรียนต่างประเทศใช้เงื่อนไขข้างต้นเช่นกัน
: สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไม่มีบัณฑิตศึกษาในประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ควรให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก
: เพิ่มจานวนทุนทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๑๔๑. สร้างแรงจูงใจให้มหาวิทยาลั ยและผู้เรียนร่วมลงทุนพัฒนาอาจารย์ ด้วยมาตรฐานด้านการเงิน
เช่น ทุนจากรัฐบาลทั้งหมด ทุนรัฐบาลร่วมกับมหาวิทยาลัย ทุนรัฐบาลร่วมกับมหาวิทยาลัยและผู้เรียน เพื่อเพิ่ม
จานวนอาจารย์ที่รับการพัฒนาได้มากขึ้น กระตุ้นให้มหาวิทยาลัยและผู้เรียนจริงจังกับการเรียนในสาขาวิชาและ
ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งคานึงถึงผลตอบแทนจากการได้ทุนจากรัฐ การลงทุนของมหาวิทยาลัยและ
ผู้เรียนเอง
๑๔๒. การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มใหม่ ที่ได้กรอบอัตรากาลังจานวนมากในช่วงต้นแผนพัฒนาระยะ
ยางฉบับที่สอง ต้องใช้เป็นโอกาสของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม่อย่างก้า วกระโดดเข้าสู่ระบบการจัดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยและการวางตาแหน่งในสาขาต่างๆ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยควรกาหนดยุทธศาสตร์การใช้อัตราใหม่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับทิศทางมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่บรรจุในอัตราใหม่ควรอยู่ใน
โครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย ให้ความสาคัญสูงสุดต่อศักยภาพและคุณภาพ
ของอาจารย์ที่จะรับเข้า
๑๔๓. มหาวิทยาลัย ใหม่ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒ นาอาจารย์เป็นทีม เช่น กลุ่ มวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎตามพื้นที่หรือสหวิทยาลัยเดิม ใช้กระบวนการ
คัดเลือกและสรรหาที่ยุติธรรม โปร่งใส และมีส่วนร่วมโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและนอกสถาบัน
๑๔๕. มหาวิทยาลัยในระบบอุดมศึกษามีความซ้าซ้อน แย่งชิงตลาดการศึกษา มีความสูญเปล่าของ
โครงสร้างพื้นฐาน และไม่ทางานโดยการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มพลังความหลากหลาย และความเชี่ยวชาญที่กระจัด
กระจาย
๑๔๖. มหาวิ ทยาลั ย ไทยเองมีค วามแตกต่า งสู ง และมีช่ องทางของระดั บการพัฒ นา (University
Divide) ความแตกต่างดังกล่าวมีหลายมิติ เช่น ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ สถานที่ตั้ง บุคลากร คุณภาพ
ของนักศึกษา คุณภาพของสถาบัน ตลอดจนชื่อเสียง เป็น ต้น ซึ่งหลายปัญหาของอุดมศึกษาจะแก้ไม่ได้หาก
มหาวิทยาลัยยังแยกส่วนกันทางาน ไม่รวมพลัง (Synergy) หรือแบ่งงานกันทา (Division of labor)

๒.๓ แผนบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารบุคลากร)
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินของกระทรวงศึกษาธิการจึงถูกนามาสู่การปฏิบัติ การพัฒนาบุคลากร ดังนี้
นโยบาย ๒.๑.๓ พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทั่ง
ถึง ต่อเนื่อง และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์
แผนงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๑. โครงการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๒. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
๓. โครงการเงินอุดหนุนปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
๒.๔ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๗) โดยกรอบคิดสาคัญในการ
กาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ อาศัยรากฐานแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญามหาวิทยาลัย ทุนเดิมที่สั่งสม
และผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ส าคั ญ ภายในสั ง คมมหาวิ ท ยาลั ย แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด รวมถึ ง พลวั ต สั ง คม
ระดับประเทศและการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมโลกในอนาคต ทั้งนี้ก็เพื่อให้ กรอบยุทธศาสตร์ระยะยาวของ
มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีทิศทางตลอดระยะเวลาของการดาเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น น าของประเทศ ที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม ที่มีองค์รวมแห่งความรู้ ปัญญาและจริยธรรม สามารถบูรณาการและต่อยอดภูมิ
ปัญญา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาที่มุ่งสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยการเน้นคุณภาพบัณฑิตที่รับผิดชอบ รอบรู้
สู้งาน มีประสบการณ์เชิงทักษะ เทิดค่าศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยปัญญาและจริยธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้
เชิงบูรณาการจากองค์ความรู้เดิมและสภาพจริงของชุมชน และคานึงถึงหลักการกระจายโอกาสทุกภาคส่วน
๒. ดาเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เน้นการต่อยอดภูมิปัญญา
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งรองรับการเป็นมหาวิทยาลั ยวิจัยใน
อนาคต
๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความยั่งยืนผ่านระบบและกลไกการบริการวิชาการ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนภาคใต้โดยเน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพื่อ
การอนุรักษ์ สืบสาน ทานุบารุงรักษา รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าด้วยการพัฒนา
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคานึงถึงความสุขและ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร

ทิศทางยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จึงกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ ๑๕ ปี ดังนี้
๑. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านการศึกษาของชาติ โดยเน้นพื้นที่ภาคใต้
และพัฒนาไปสู่การแก้ปัญหาระดับประเทศและระดับสากล ด้วยกรอบคิดที่จะสร้างครูที่เก่งและดี
๒. บ่มเพาะและสั่งสมความพร้อม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศาสตร์ในด้านสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน
๓. พั ฒ นาความเป็ น เลิ ศในการผลิ ต บัณฑิ ตทั้ง ด้านมนุษยศาสตร์ สั งคมศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์
ที่มุ่งเน้นความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเป็นผู้นาของชุมชนและองค์กร
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีบทบาทเป็นผู้นาในทางวิชาการและการวิจัยเชิงนวัตกรรม
สร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เชื่อมโยงเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อให้สามารถก้าวข้ามการเป็นมหาวิ ทยาลัยผลิตบัณฑิตไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
จากการพิจารณาพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและ
ภายนอกแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีบทบาทและความสาคัญมากในการพัฒนา
องค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ ดังนั้ น มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้มีการกาหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรในหลายๆ ด้าน มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อจัดสรรเงินสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและกิจกรรมทางวิชาการ ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้พิจารณาถึงคุณประโยชน์ที่เกิดต่อหน่วยงาน ความสอดคล้องกับแผนงาน
วิชาการและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประโยชน์ต่อบุคลากรเป็นหลัก
ลักษณะของกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน เช่น
๑. การศึกษาต่อ
๒. การทาผลงานทางวิชาการ
๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
๔. การฝึกอบรมภาษา
๕. การฝึกอบรมต่างประเทศ
ปัญหาในการบริหารจัดการ เนื่องจากจานวนความต้องการการสนับสนุนกับจานวนเงินที่จะจัดสรร
ให้ไม่สอดคล้องกัน คือ จานวนผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนมีมากเกินวงเงินจัดสรรที่ได้รับในแต่ละปี จานวนผู้ ยื่น
ขอรั บ มี จ านวนมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ เพราะประเภทของการให้ ทุน สนับ สนุน มี ห ลายรู ป แบบ โดยเฉพาะการให้
ทุนการศึกษาต่อเป็นการให้แบบต่อเนื่อง จึงต้องมีการผูกพันงบประมาณที่จัดสรรให้ในแต่ละปีไว้ก่อน เงินที่
เหลือจึงจะนามาจัดสรรให้กับผู้ขอรายใหม่ต่อไปได้
แนวทางแก้ไข
๑. เพิ่มงบประมาณสนับสนุน
๒. ลดจานวนทุนที่จะจัดสรรให้หรือลดรูปแบบของการสนับสนุน
๓. กาหนดโควตาจานวนทุนที่แน่นอนที่จะจัดสรรให้ในแต่ละปี

ข้อเสนอแนะ
๑. การจากัดระดับหรื อสาขาที่จ ะไปศึกษาต่อที่จะได้รับทุน เพราะปัจจุบันบางสาขาไม่ใช่ส าขาที่
มหาวิทยาลัยขาดแคลนอีกต่อไป หรือสาขาที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ต้น
สังกัดอาจอนุญาตให้ลาศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ แต่ไม่มีผลผูกพันกับการจัดสรรทุนสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย
๒. การขอรับเงินสนับสนุนการฝึกอบรมทางภาษา ควรสนับสนุนเฉพาะการฝึกอบรมเพื่อการศึกษาต่อ
เท่านั้น เพราะการฝึกอบรมภาษาในลักษณะอื่นประเมินติดตามผลได้ยาก
๓. ควรปรับปรุงระเบียบการจัดสรรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการของบุคลากร เช่น ลักษณะ
และประเภทของกิจกรรมที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนวงเงินที่จัดสรร
๔. ควรมีเกณฑ์พิจารณาจานวนครั้งของการได้รับทุนในกรณีเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิขาการว่าใน ๑ ปี คนหนึ่งควรขอได้กี่ครั้ง
๕. ควรมีการจัดพิธีมอบทุน เพื่อให้ผู้รับทุนได้รับทราบเงื่อนไขของสัญญารับทุน และเป็นโอกาสในการ
สร้างจิตสานึกในการเห็นคุณค่าและการรู้จักตอบแทนความคาดหวังของมหาวิทยาลัยในการให้การสนับสนุน
๖. ควรมีมาตรการสาหรับผู้รับทุนที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ คือ ไม่สาเร็จการศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงสาขาที่
ศึกษาไปจากสัญญา
๗. ควรมีการจัดสัมมนาผู้เคยได้รับทุน ให้เสนอความเห็นและเสนอปัญหาที่เคยประสบให้ได้ทราบ
เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนต่อไป

บทที่ ๓
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุ คลากรให้ มีประสิ ทธิภ าพ เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒ นาบุคลากร
ผู้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน สาหรับการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา มีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง อาทิเช่น จานวนบุคลากรที่มีอยู่
ศั ก ยภาพของบุ ค ลากร แนวโน้ ม ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน สภาพการแข่ ง ขั น ในการศึ ก ษา ฯลฯ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๔ มีปัจจัยที่นามาพิจารณา ดังนี้
๓.๑ ข้อมูลบุคลากร
ในปัจจุบันคณะนิติศาสตร์มีบุคลากรอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่
๑. บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนและวิจัยเป็นหลัก เช่น ตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
๒. บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการสอน การวิจัย ในหน่วยงาน
คณะ สานักงาน เช่น ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน นักวิขาการ นักวิชาชีพ เป็นต้น
จากการวิเคราะห์ภาระงาน เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังในปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะนิติศาสตร์มีความ
ต้องการอัตรากาลังสายวิชาการ และสายสนับสนุน ดังนี้
ตารางที่ ๑ จานวนความต้องการบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
ลาดับ
ประเภทของ
จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน
รวม
จานวนที่พึงมี
บุคลากร
พนักงาน
ลูกจ้าง
๑
สายวิชาการ
๑๕
๒
๑๗
๒๗
๒
สายสนับสนุน
๗
๖
๑๓
๑๓
จากสภาพความต้องการอัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะนิติศาสตร์ มี
จานวนอาจารย์ ๑๗ อัตรา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ๑๕ อัตรา และเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ๒ อัตรา จะเห็น
ได้ว่าคณะฯ ยังขาดแคลนอัตรากาลังในสายงานวิชาการอยู่ถึง ๑๐ อัตรา (เมื่อเทียบอัตราส่วนของจานวน
อาจารย์ ต่ อ จ านวนนิ สิ ต ตามระเบี ย บของส านัก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติบั ณ ฑิ ต ยสภา จะต้ องอยู่ ใ น
อัตราส่วน ๑ : ๕๐)

ตารางที่ ๒ จานวนบุคลากรสายวิชาการ แบ่งตามสถานภาพ คุณวุฒกิ ารศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
สถานภาพ
คุณวุฒิ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี
อาจารย์ ดร. ศาสดา วิริยานุพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณภัทร ชิตวงศ์
อาจารย์กรกฎ ทองขะโชค
อาจารย์จันทราทิพย์ สุขุม
อาจารย์ธนากร โกมลวานิช
อาจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์
อาจารย์จิรนันท์ ชูชีพ
อาจารย์กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี
อาจารย์หทัยกาญจน์ กาเหนิดเพชร
อาจารย์ศาสตรา แก้วแพง
อาจารย์นฤมล ฐานิสโร
อาจารย์เสาวนีย์ แก้วจุลกาญจน์
อาจารย์วิสิษฐ เขาทอง
อาจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
อาจารย์เจษฎา ชีวะหิรัญ
อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวร

พนม.
















ลจม.

ป.ตรี

ป.โท


ตาแหน่งทางวิชาการ
ป.เอก





















อาจารย์



ผศ.

รศ.

หมายเหตุ
ศ.

















ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ

ตารางที่ ๓ แผนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ที่
๑

วุฒิการศึกษา/
สาขาวิชาปัจจุบัน

แผนวิชาการ
ของคณะ

แผนการลาศึกษาต่อ
วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปี พ.ศ.

ที่สนับสนุนหลักสูตร

อัตรากาลังของหลักสูตร
จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร

สุขุม
โกมลวานิช

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๕๕๔

นิติศาสตรบัณฑิต

๕ คน

๒

นางสาวจันทราทิพย์
นายธนากร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก (นิติศาสตร์) Utara Malaysia

๒๕๕๔

นิติศาสตรบัณฑิต

๕ คน

๓

นายศุภวีร์

เกลี้ยงจันทร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก (นิติศาสตร์) Utara Malaysia

๒๕๕๔

นิติศาสตรบัณฑิต

๕ คน

๔

นายกรกฎ

ทองขะโชค

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก (นิติศาสตร์) ไทย

๒๕๕๕

นิติศาสตรบัณฑิต

๕ คน

๕

นายศรุต

จุ๋ยมณี

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก (นิติศาสตร์) สหรัฐอเมริกา/อังกฤษ

๒๕๕๕

นิติศาสตรบัณฑิต

๕ คน

๖

นายศาสตรา

แก้วแพง

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก (นิติศาสตร์) สหรัฐอเมริกา/

๒๕๕๕

นิติศาสตรบัณฑิต

๕ คน

๗

นางสาวเสาวณีย์

แก้วจุลกาญจน์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

- กฎหมายสิ่งแวดล้อม

สหราชอาณาจักร

ปริญญาเอก (กฎหมาย

อเมริกา

๒๕๕๖

นิติศาสตรบัณฑิต

๕ คน

อังกฤษ

๒๕๕๗

นิติศาสตรบัณฑิต

๕ คน

สิงคโปร์/อังกฤษ

๒๕๕๗

นิติศาสตรบัณฑิต

๕ คน

ม.นิด้า/ไทย

๒๕๕๗

นิติศาสตรบัณฑิต

๕ คน

ระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง)
๘

นางสาวหทัยกาญจน์

กาเหนิดเพชร

LLM.

ปริญญาเอก (กฎหมาย
สิทธิมนุษยชน)

๙

นางสาวนฤมล

ฐานิสโร

LLM.

ปริญญาเอก (กฎหมาย
ธุรกิจระหว่างประเทศ)

๑๐

นางกนกลักษณ์

จุ๋ยมณี

นิติศาสตรบัณฑิต

ปริญญาเอก (นิติศาสตร์)

ตารางที่ ๓ แผนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ที่
๑๑

นายอานนท์

ศรีบุญโรจน์

วุฒิการศึกษา/

แผนการลาศึกษาต่อ

แผนวิชาการ
ของคณะ

สาขาวิชาปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา/ประเทศ ปี พ.ศ.

ที่สนับสนุนหลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต
กฎหมายระหว่าง
ประเทศ

ปริญญาเอก (กฎหมาย

อัตรากาลังของหลักสูตร
จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร

อังกฤษ

๒๕๕๘

นิติศาสตรบัณฑิต

๕ คน

อังกฤษ

๒๕๕๘

นิติศาสตรบัณฑิต

๕ คน

ไทย

๒๕๕๘

นิติศาสตรบัณฑิต

๕ คน

ระหว่างประเทศแผนก
คดีบุคคล)

๑๒

นางสาวจิรนันทร์

ชูชีพ

นิติศาสตรบัณฑิต

ปริญญาเอก กฎหมาย
ภาษีอากร

๑๓

นายวิสิษฐ์

เขาทอง

นิติศาสตรบัณฑิต

ปริญญาเอก นิติศาสตร์

ตารางที่ ๔ แผนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ (ฝึกอบรม)
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ที่

๑

แผนการฝึกอบรม

วุฒิการศึกษา/

หลักสูตร

สาขาวิชาปัจจุบัน

นายศรุต

จุ๋ยมณี

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

โครงการนักบริหารยุติธรรมทางการปกครอง

ช่วงเวลา

ประเทศ

๒๕๕๔-๒๕๕๕

ไทย

๒๕๕๕

ฝรั่งเศส

ม.ค.-พ.ค. ๒๕๕๕

ไทย

๒๕๕๕

สวิตเซอร์แลนด์

ระดับสูง รุ่นที่ ๓
๒

ดร.ศาสดา

วิริยานุพงศ์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
เกียรตินิยมดีมากพร้อมด้วยความ
ชื่นชมอย่างเป็นเอกฉันท์ของ
คณะกรรมการสอบ ( avec ler
félicitation du jury à l'unanimité)
สิทธิมนุษย์

๓

นายกรกฎ

ทองขะโชค

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

๔

นายศาสตรา

แก้วแพง

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

- ทักษะทางความคิดสาหรับอาจารย์

กฎหมายด้านกฎหมายธุรกิจ - ทักษะในการใช้ความรู้ภาษาอังกฤษ
- ทักษะในการแสดงความรู้ด้วยตนเอง
- ทักษะในการประกอบอาชีพครู
๕

นางสาวนฤมล

ฐานิสโร

LMM (General law)
(With merit)

WTO

ตารางที่ ๕ แผนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ (ผศ.รศ.)
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ที่

แผนการพัฒนางานทางวิชาการ (ผศ.รศ.)
๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

หมายเหตุ
๒๕๕๙

๑

นายศรุต

จุ๋ยมณี

ผศ.

๒

ดร.ศาสดา

วิริยานุพงศ์

ผศ.

๓

นายกรกฎ

ทองขะโชค

๔

นางสาวจันทราทิพย์

สุขุม

๕

นายศาสตรา

แก้วแพง

ผศ.

๖

นางสาวเสาวณีย์

แก้วจุลกาญจน์

ผศ.

๗

นางสาวหทัยกาญจน์

กาเหนิดเพชร

๘

นางสาวนฤมล

ฐานิสโร

๙

นางกนกลักษณ์

จุ๋ยมณี

๑๐

นายอานนท์

ศรีบุญโรจน์

๑๑
๑๒

นางสาวจิรนันทร์
ผศ.กรรณภัทร

ชูชีพ
ชิตวงศ์

๑๓

อาจารย์ธนากร

โกมลวานิช

๑๔

อาจารย์ศุภวีร์

เกลี้ยงจันทร์

๑๕

อาจารย์วิสิษฐ์

เขาทอง

๒๕๖๐

รศ.
๒๕๕๔
ผศ.

ผศ.
ผ.ศ.
ผศ.
ผศ.
ผศ.
รศ.
ผศ.
ผศ.

ตารางที่ ๖ จานวนบุคลากรสายสนับสนุน แบ่งตามสถานภาพ คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
สถานภาพ
พนม.
ชค.
๑
นางชาโลมา กองสวัสดิ์

๒
นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์

๓
นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล

๔
นายธานินทร์ เงินถาวร

๕
นายวีระพัศชณฑ์ ชุมช่วย

๖
นางสาวเมวดี ช่วยจวน

๗
นางสาวปวันพัชร อยู่อย่างดี

๘
นายเอกราช สุวรรณรัตน์


ลจม.

ป.ตรี

คุณวุฒิ
ป.โท



หมายเหตุ
ป.เอก








๙

นายศิริชัย กุมารจันทร์





๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายปฎิภาณ เอกเจริญกุล
นางสาวอัชราวดี ชูถนอม
นายณัฐวุฒิ ชัชวงษ์
นายณัฐวุฒิ คงไข่











คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท

๓.๒ ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา และจานวนนิสิต
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ นิติศาสตร์ (๕๓) เป็นแผนการเรียน ๔ ปี จานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ ศึกษาทั่วไปบังคับ

หน่วยกิตต่าสุด
หน่วยกิตต่าสุด

๓๐
๒๑

หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑.๑.๑ กลุ่มภาษา

หน่วยกิตต่าสุด

๙

หน่วยกิต

๑.๑.๒ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่าสุด

๖

หน่วยกิต

๑.๑.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยกิตต่าสุด

๖

หน่วยกิต

หน่วยกิตต่าสุด

๙

หน่วยกิต

๑.๒.๑ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่าสุด

๔

หน่วยกิต

๑.๒.๒ กลุ่มภาษา

หน่วยกิตต่าสุด

๓

หน่วยกิต

๑.๒.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยกิตต่าสุด

๒

หน่วยกิต

๑.๒ ศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกาหนด

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ กลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้าน

หน่วยกิตต่าสุด
หน่วยกิตต่าสุด

๑๑๑ หน่วยกิต
๘ หน่วยกิต

หน่วยกิตต่าสุด

๑๐๓ หน่วยกิต

๒.๒.๑ วิชาเอกบังคับ

หน่วยกิตต่าสุด

๙๑ หน่วยกิต

๒.๒.๒ วิชาเอกเลือก

หน่วยกิตต่าสุด

๑๒ หน่วยกิต

๒.๒ กลุ่มวิชาเอก

หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะนิติศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยจาแนกเป็น
- ภาคปกติ (แผนการเรียน ๔ ปี) สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
โดยผ่านการสอบคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเรียนในเวลาราชการ
- ภาคสมทบ (แผนการเรียน ๔ ปี) เน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (แผนการเรียน ๓ ปี สาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา) ที่ประสงค์จะเรียนนอกเวลาราชการ โดยเริ่มรับสมัครและเปิดทาการ
เรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนปลายปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา และจัดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ เวลา
๑๗.๐๐–๒๐.๓๐ น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.

จานวนนิสิต
ปั จ จุ บั น คณะนิ ติ ศ าสตร์ มี นิ สิ ต รวมทั้ ง สิ้ น ๑,๔๔๙ คน จ าแนกเป็ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ
๑,๑๑๕ คน ภาคสมทบ ๓๓๔ คน รายละเอียดดังตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ จานวนนิสิตในสังกัดคณะนิติศาสตร์ ประจาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ จาแนกตามหลักสูตร
และสาขาวิชา
หลักสูตร/สาขาวิชา

รวม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต น.บ. (๔ ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ)
-

๑,๑๑๕
๒๕

นิสิตชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๔๙)
นิสิตชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๕๐)
นิสิตชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๕๑)
นิสิตชั้นปีที่ ๒ (รหัส ๕๒)
นิสิตชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๕๓)

๒๒๔
๒๒๒
๒๘๑
๓๖๓

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ ๔ ปี)

๒๘๘

- นิสิตชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๔๙)
- นิสิตชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๕๐)
- นิสิตชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๕๑)
- นิสิตชั้นปีที่ ๒ (รหัส ๕๒)
- นิสิตชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๕๓)
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ ๓ ปี)

๗

-

๒๓
๔๕
๔๒
๑๗๑
๔๖

นิสิตชั้นปีที่ ๔-๕ (รหัส ๔๙-๕๐)
นิสิตชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๕๑)
นิสิตชั้นปีที่ ๒ (รหัส ๕๒)
นิสิตชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๕๓)

๒
๘
๑๐
๒๖

รวมทั้งสิ้น

๑,๔๔๙

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา

๓.๓ การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากรนั้น มีปัจจัยที่จะต้องนามาพิจารณาหลายอย่าง เนื่องจากมี
ผลต่อการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ดังนี้
๑. การเปรีย บเทียบสั ดส่ ว นนิ สิตต่อจานวนอาจารย์ เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรี
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
๒. การเปรี ย บเที ย บสั ดส่ ว นอาจารย์ป ระจ าที่ มี คุณ วุ ฒิ ป ริญ ญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก หรื อ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๓. การเปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
๔. การพั ฒ นาตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๗
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อนามาสู่การวางแผน
พัฒนาบุคลากร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างอัตลักษณ์การบ่มเพาะบัณฑิตผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการที่
มีบริบทและภูมิสังคม ประกอบนาไปสู่ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑. มีการสร้างระบบและกลไก การบ่มเพาะปัญญา และกิจกรรมเชิงบูรณาการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของแต่ละชุมชน
๒. สร้างระบบคิด ทักษะในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้
เชิงบูรณาการในสภาพจริงของแต่ละภูมิสังคม ผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไปและกิจกรรมพัฒนานิสิต
๓. ศิษย์เก่ามีภาวะผู้นาในองค์กรเกี่ยวกับการสร้างกรอบแนวคิดในการทางาน มีทักษะในการ
ปฏิบัติ และการแก้ปัญหา รวมทั้งเชี่ย วชาญการถ่ายทอดความรู้เชิงบูรณาการที่ใช้ประโยชน์ได้จริงสู่ เพื่อน
ร่วมงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์กร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของเอกภาพ
เชิงระบบ ท่ามกลางเสรีภาพทางวิชาการ และพหุลักษณ์พนุวัฒนธรรม
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นอิสระทาง
วิชาการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรม รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๓. มีความสาเร็จของการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยคานึงถึงความสุข คุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงานเป็นสาคัญ

๔. มี ร ะบบและกลไกการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ พั ฒ นา โครงสร้ า งเงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทน
สวัสดิการและแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งระบบกากับตรวจสอบประเมินผลงานที่ชัดเจน โปร่งใส
๕. มีระบบและกลไกในการแสวงหารายได้และการบริหารทางการเงิน ที่สามารถนาไปสู่การ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๓.๔ รายงานการดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามโครงการต่างๆ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ
สาหรับพัฒนาบุคลากร เช่น การสนับสนุนการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการ
การวิจัย และการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางสายอาชีพ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และโครงการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดและมีผลการดาเนินงานของปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพการศึกษากฎหมาย
เป้าประสงค์
บัณฑิตเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริม สนับสนุนให้นาทักษะด้านประกันคุณภาพไปใช้กับการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

บรรลุ

ไม่
บรรลุ

๓.๒ ระบบและกลไกการ ๔ ข้อ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (๓ คะแนน)
(สกอ ๓.๒)
๙.๑ ระบบและกลไกการ ๘ ข้อ
ประกันคุณภาพการศึกษา (๔ คะแนน)
ภายใน (สกอ ๙.๑)

๖ ข้อ
(๕ คะแนน)

-

๘ ข้อ
(๔ คะแนน)

-

- กิ จกรรมประเมิ นคุ ณภาพ ๓.๒ ระบบและกลไกการ ๔ ข้อ
ภายใน
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (๓ คะแนน)
(สกอ ๓.๒)
๙.๑ ระบบและกลไกการ ๘ ข้อ
ประกันคุณภาพการศึกษา (๔ คะแนน)
ภายใน (สกอ ๙.๑

๖ ข้อ
(๕ คะแนน)

๑. โครงการ “ การประกั น
คุ ณภาพการศึ กษากั บการ
พัฒนา ”
- กิ จกรรมเสริมสร้ างความรู้
ความเข้ าใจเรื่ องประกั น
คุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร
และนิสิตคณะนิติศาสตร์

๘ ข้อ
(๔ คะแนน)

เงินที่ขอจัด/
แหล่งงบฯ

เงินที่
ใช้จริง

ระยะเวลาที่ การ
จัดโครงการ ปฏิบัติ

๑๓,๐๐๐.(งบประมาณ

๑๒,๗๕๐.- ๑๕ มี.ค. ๕๔
ณ ห้อง
ประชุมศ.ดร.
สนับสนุนจาก
สมคิด เลิศ
ฝ่ายวิชาการฯ)
ไพฑูรย์
อาคาร ๑๖



๔ ก.ค. ๕๔
ณ ห้อง
ประชุมศ.ดร.
สมคิด เลิศ
ไพฑูรย์
อาคาร ๑๖



๑๐,๐๐๐.(เงินรายได้)

๑๐,๐๐๐.-

ผลสัมฤทธิ์
นิ สิ ตและบุ คลากรคณะ
นิติศาสตร์มีความรู้ ความ
เข้ าใจและตระหนั กถึ ง
ความสาคัญของการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษา
ตลอดจนยอมรั บระบบ
คุณภาพเข้าสู่กระบวนการ
ทางาน

นิ สิ ตและบุ คลากรคณะ
นิติศาสตร์มีความรู้ ความ
เข้ าใจและตระหนั กถึ ง
ความสาคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ความพึง
ความ
พอใจของ สัมพันธ์
ผู้รับบริการ กับแผน
(ถ้ามี)
ปฏิบัติ
งาน

ปัญหา/
อุปสรรค
ในการ
ดาเนินงาน

-

ทันตาม
แผนฯ

-

-

-

-

รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
เป้าประสงค์
เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นที่พึ่งทางกฎหมายแก่สังคม
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาที่มุ่งเน้นงานวิจัยและบทความทางวิชาการในสายวิชาการ ซึ่งควรมี
ผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

๒.โครงการอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ก า ร ท า วิ จั ย ท า ง
นิติ ศ าสตร์แ ละวิ จั ย
ชั้นเรียน

๔.๒ ระบบและกลไก
การจั ด การความรู้
จากงานวิจัยหรืองาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ( ส ก อ
๔.๒)

๔ ข้อ
(๔ คะแนน)

บรรลุ

ไม่
บรรลุ

เงินที่
ขอจัด/แหล่งงบฯ

เงินที่
ใช้จริง

๔ ข้อ
(๔ คะแนน)

-

๑๒,๔๐๐.งบประมาณ
สนับสนุนจากฝ่าย
วิชาการฯ

๖,๖๗๐.-

ระยะเวลา
ที่จัด
โครงการ

การ
ปฏิบั
ติ

๑๕ ก.พ.
๕๔
ณ ห้อง
ประชุม
ศ.ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์
อาคาร ๑๖
ม.ทักษิณ



ผลสัมฤทธิ์
อา จ า ร ย์ ค ณ ะ
นิติศาสตร์ได้รับ
ความรู้ ความ
เข้ า ใจด้ า นการ
ทาวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม
จากเดิม และนา
ความรู้ ดังกล่ า ว
ม า ต่ อ ย อ ด ใ น
ก า ร ท า วิ จั ย
รายบุคคลได้

ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
(ถ้ามี)
๔.๑๐

ความ
สัมพันธ์
กับแผน
ปฏิบัติ
งาน
เร็วกว่า
แผนฯ

ปัญหา/
อุปสรรค
ในการดาเนิน
งาน
-

รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๑ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดาเนินงานให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติงานอย่างน้อย ร้อยละ ๖๐
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ

ตัวบ่งชี้

๓ . โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า ๑.๑ ระบวนการ
แผนปฏิ บั ติ ง านคณะ พัฒนาแผน(สกอ
นิ ติ ศ าสตร์ ป ระจ าปี ๑.๑)
การศึกษา ๒๕๕๓

เป้าหมาย

๗ ข้อ
(๔ คะแนน)

บรรลุ

ไม่
บรรลุ

๘ ข้อ
(๕ คะแนน)

-

เงินที่ขอ
จัด/แหล่ง
งบฯ
๑๙,๕๘๘.เงินรายได้

เงินที่ใช้จริง
๑๙,๕๘๘.-

ระยะเวลา
ที่จัด
โครงการ
๙ มิ.ย.๕๓
ณ ห้อง
ประชุมรอค
เทอร์เรส
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา

การ
ปฏิบัติ


ผลสัมฤทธิ์
คณะมีแผน
ป ฏิ บั ติ ง า น
ประจ าปี ที่ เ กิ ด
จากการมี ส่ ว น
ร่วมของทุกภาค
ส่วน

ความพึง
พอใจของ ความ สัมพันธ์
ผู้รับ
กับแผน
บริการ (ถ้า ปฏิบัติงาน
มี)
๔.๓๕
ทันตามแผนฯ

ปัญหา/
อุปสรรค
ในการ
ดาเนินงาน
-

บทที่ ๔
มาตรการในการนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
จากการศึกษาสภาพปั จ จุ บั น แนวโน้ มความต้องการตามปั จจัยต่า งๆ ที่มี ผ ลต่อการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในบทที่ ๑ ถึงบทที่ ๓ คณะนิติศาสตร์จึงมีมาตรการ
ในการนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลโดยจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
ดังนี้
๔.๑ มาตรการนาไปสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน
๑. การสรรหาบุคลากร
ในการดาเนินการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งมีสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย และลู ก จ้ า งมหาวิ ท ยาลั ย ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล ของมหาวิ ท ยาลั ย จะเป็ น
ผู้ดาเนินการประกาศรับสมัครจากบุคคลภายนอกหรือรับโอน โดยยึด หลักตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง สาหรับกระบวนการสรรหาได้นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการสรรหา คือ
มีการเผยแพร่การสมัครอย่างแพร่หลาย มีคณะกรรมการดาเนินการ มีการทดสอบความรู้ ความสามารถและ
การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน นอกจากนี้ กระบวนการสรรหาสามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ในส่ ว นของลู ก จ้ า งเหมาบริ ก าร คณะนิ ติ ศ าสตร์ จ ะเป็ น ผู้ ด าเนิ น การประกาศรั บ สมั ค รจาก
บุคคลภายนอก โดยยึดหลักตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง สาหรับกระบวนการ
สรรหาได้ น าหลั กธรรมาภิ บ าลมาใช้ใ นกระบวนการสรรหา คื อ มี ก ารเผยแพร่ การสมั ครอย่า งแพร่ ห ลาย
มีคณะกรรมการดาเนินการ มีการทดสอบความรู้ ความสามารถและการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ความ
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
๒. การพัฒนาบุคลากร
คณะนิติศาสตร์มีรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรหลากหลาย ในระยะสั้นและระยะยาว โดยจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร ๕ ปี และ ๑ ปี เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัด
ผลงาน และผู้รับผิดชอบดาเนินงานอย่างชัดเจน คณะนิติศาสตร์มีแนวทางการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
๒.๑ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการ การศึกษาดูงานในสถาบันอุดมศึกษา
๒.๒ การสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การพัฒนา
งานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการจัดทาหนังสือคู่มือ การปฏิบัติงานการเงิน พัสดุ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
๒.๓ การสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อหรือการ
อนุญาตให้ไปศึกษาโดยใช้งบประมาณส่วนตัว และอนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

๒.๔ การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพั ฒนาระบบงานบริหารและบริการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หรือการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
๒.๕ การจั ดตั้ งกองทุน เพื่ อจั ดสรรเงิ นงบประมาณในการพัฒ นาบุค ลากร เช่น กองทุน พัฒ นา
บุคลากร กองทุนวิจัย
๒.๖ การปรับปรุง ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สนับสนุนต่อการพัฒนาบุคลากร เช่ น ระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลเรื่องการลากไปศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรม
๒.๗ การคัด เลื อ กบุ ค ลากรดี เ ด่น เพื่ อสนับ สนุน ส่ งเสริ ม ให้ บุ คลากรผู้ ป ระพฤติ ปฏิ บัติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรม คุณธรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์/แผนงานประจาปี ๒๕๕๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษากฎหมาย
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

บัณฑิตเป็น

๑. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การท าผลงานทาง ๑. โครงการ “เตรียมความ ๓.๑ ระบบและกลไกการให้ ค าปรึ ก ษา

๕ ข้อ

นักกฎหมาย

วิชาการ การทาวิจัย และการศึกษาต่อของ พร้ อ มเพื่ อ ขอรั บ ต าแหน่ งทาง และบริการด้านข้อมูล (สกอ ๓.๑)

มืออาชีพ

อาจารย์ ทุ ก ระดั บ โดยการจั ด ตั้ ง กองทุ น วิชาการ ”

๒.๓ อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง ร้อยละ ๙.๐๙

อย่างน้อย ๑ กองทุน

วิชาการ (สกอ ๒.๓)
๗.๗ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.๑๔)

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
๓๐,๐๐๐.-

คณะนิติศาสตร์

๕๐๐,๐๐๐.-

คณะนิติศาสตร์

(๓ คะแนน)
(๐.๗๖
คะแนน)
๓ คะแนน
(๒.๕๐
คะแนน)

๒. มีแผนพัฒนาอาจารย์ในการขอตาแหน่ง ๒. กองทุนพัฒนาอาจารย์
ทางวิชาการและการศึกษาต่อ

๒.๓ อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ ๒.๓)
๗.๗ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.๑๔)

ร้อยละ ๙.๐๙
(๐.๗๖
คะแนน)
๓ คะแนน
(๒.๕๐
คะแนน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษากฎหมาย
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

บัณฑิตเป็น

๓.ส่งเสริม สนับสนุนให้นาทักษะด้านประกัน ๓. โครงการ “ การประกั น ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม

๔ ข้อ

นักกฎหมาย

คุ ณ ภาพไปใช้ กั บ การเรี ย นการสอนทุ ก คุ ณ ภา พการ ศึ ก ษา กั บ กา ร นักศึกษา (สกอ ๓.๒)
พัฒนา ”
๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รายวิชา

(๓ คะแนน)
๘ ข้อ

มืออาชีพ

- กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความรู้ การศึกษาภายใน (สกอ ๙.๑)
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ รื่ อ ง ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร
และนิสิตคณะนิติศาสตร์
- กิ จ กรรมประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายใน
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(๔ คะแนน)

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
๕๐,๐๐๐.-

อ.ดร.ศาสดา
วิริยานุพงศ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป็นแหล่งเรียนรู้ ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต ผลงาน ๔. โครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
แ ล ะ เ ป็ น ที่ พึ่ ง ทางวิ ช าการและงานวิ จั ย โดยก าหนด

หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ ๔.๑)

เป้าหมาย
๖ ข้อ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
375,000.-

(๔ คะแนน)

คณะ
นิติศาสตร์

ทางกฎหมายแก่ ค่าตอบแทนในการนาเสนอผลงาน
สังคม
๕ . จั ด ให้ มี ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ นผ ล กา ร ๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๔.๗ งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ บ น

ร้อยละ ๑๐

ปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ต่ อ สั ญ ญาที่ มุ่ งเน้ น งานวิ จั ย และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารท า พื้ น ฐานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ เพื่ อ
๒๕,๐๐๐

ปีละ ๑ เรื่อง

บาท/คน

และนักวิจัย (สกอ.๔.๓)
๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้

๔ ข้อ

จ า กงา นวิ จั ย ห รื องา นส ร้ า งส ร ร ค์

(๔ คะแนน)

(สกอ ๔.๒)

อ.กรกฎ
ทองขะโชค

และบทความทางวิชาการในสายวิชาการ ซึ่ง วิจัย ทางนิ ติศ าสตร์แ ละวิจั ยชั้ น ท้องถิ่น (สมศ.๖)
ควรมีผ ลงานอย่า งใดอย่ า งหนึ่ ง อย่ างน้ อ ย เรียน
๔.๓ เงิ น สนั บสนุ น งานวิ จั ย หรืองาน

สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา

๒๕,๐๐๐.-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

บุคลากรมี

๖. พัฒนาระบบในการสร้างขวัญและกาลังใจ ๖.โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนา ๒.๔ ระบบการพั ฒ นาคณาจารย์ แ ละ

คุณภาพชีวิตที่ดี

ให้แก่บุคลากรทุกระดับ

ในการทางาน

คณะนิ ติ ศ าสตร์ ต ามข้ อ บั ง คั บ บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ ๒.๔)

เป้าหมาย
๖ ข้อ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
๕๐,๐๐๐.-

(๔ คะแนน)

คณะ
นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ
- กิจกรรมเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
สาหรับบุคลากรในคณะฯ
- กิ จ กรรมสวั ส ดิ ก ารอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม
- กิจกรรมจัดทาและจาหน่าย
ประมวลคณะนิติศาสตร์
- กิ จ กรรมโบนั ส ช่ ว ยน้ อ ง
(สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่
ไม่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)
๗. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และติ ด ตามการ ๗ . โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า แ ผ น ๑.๑ กระบวนการพั ฒ นาแผน (สกอ
ด าเนิ น งานให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นตาม ป ฏิ บั ติ งา น ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์ ๑.๑)
แผนปฏิบัติงานอย่างน้อยร้อยละ ๖๐
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
๘. พั ฒ นาระบบการประเมิ น ให้ บุ ค ลากร
สามารถประเมินผู้บริหารได้ทุกระดับ

๗ ข้อ
(๔ คะแนน)

๕๐,๐๐๐.-

อ.ดร.ศาสดา
วิริยานุพงศ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๒.๔ ระบบการพั ฒ นาคณาจารย์ แ ละ

๖ ข้อ

บุคลากรมี

๙. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้ ๘. โครงการพัฒนาบุคลากร

ศักยภาพในการ

เข้าร่วมอบรมเพื่อการพัฒนาตัวเองทั้งในและ

- กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านของ บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ ๒.๔)

ทางานเพิ่มขึ้น

ต่างประเทศ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน/ปี

บุคลากรสายวิชาการ
- กิ จ กรร มศึ ก ษาดู งานด้ า น
บริหารจัดการของบุคลากรสาย
สนับสนุน
- กิ จ ก ร ร ม ศึ ก ษ า ดู ง า น
ณ ต่างประเทศ

(๔ คะแนน)

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
๕๐๐,๐๐๐.-

คณะ
นิติศาสตร์

๓. การจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูล
คณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการคานึงถึงการรักษา การสร้างแรงจูงใจ การสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับบุคลากร จึงมีการจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูล
หลายรูปแบบ เช่น
๓.๑ การจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้กับบุคลากร
๓.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยนาผลมาใช้ป ระโยชน์ด้านการพิจารณาปรับเงินเดือนให้
สูงขึ้น จัดสรรเงินรางวัล
๓.๓ การจัดสวัสดิการในรูปแบบของกองทุนประกันสังคม กองทุนวิจัย กองทุนพัฒนาบุคลากร
๓.๔ การสนับสนุนการออมและให้มีสวัสดิการสินเชื่อ เงินกู้เพื่อการศึกษา ที่พักอาศัย โดยสหกรณ์
ออมทรัพย์
๓.๕ การกาหนดเงินเดือนสาหรับบุคลากรสายวิชาการ ในสาขาขาดแคลนสูงกว่าอัตราเงินเดือน
ขั้นแรกบรรจุของข้าราชการ
๓.๖ การได้รับสิทธิ ประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ เช่นเดียวกับข้าราชการ กรณีที่ระเบียบราชการกาหนด
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เป็นต้น
๔. การจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยคณะนิติศาสตร์ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณและ
โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยสอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และได้รับอนุมัติงบประมาณและโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกองทุน
พัฒนาบุคลากรอีกจานวนหนึ่ง
๕. การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร
คณะนิ ติ ศ าสตร์ และมหาวิ ท ยาลั ย ทัก ษิ ณ ได้ ก าหนดให้ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรหลายรู ป แบบ
การติดตามประเมินผลพัฒนาบุคลากรในเบื้องต้นนั้น มีการพิจารณาโครงการที่สอดรับกับปรัชญา วิสัยทัศน์
แผนปฏิบัติงานของคณะ โดยจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ และผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และน าเสนอเข้าสภามหาวิทยาลั ย นอกจากนี้โ ครงการต่างๆ บางอย่างต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑. ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ ๕ ปี
๒. วิเคราะห์ผลการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี
๓. มีการตรวจสอบ ติดตาม การพัฒนาบุคลากรโดยผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น โครงการพัฒนา
บุคลากรต้องระบุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีของคณะ
๔. รายงานผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหาร

