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ค าน า 
การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือไปสู่การ

บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยมีความต้องการและ
ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างฐานปัญญาที่เข้มแข็ง เตรียมพร้อมที่จะใช้ฐานปัญญาที่มีของบุคลากร
อย่างชาญฉลาดส าหรับการพัฒนาคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นงานส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของคณะ ให้มีกลไกในการ
ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือความส าเร็จ 5 ประการ คือ พัฒนาระบบ 
HRD ให้ได้ตามมาตรฐาน EdPEx  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้อยู่ในระดับสูง  การจัดการความรู้เพ่ือการ
เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับกับการ
ท างานในยุค 4.0 การน าความรู้จากการพัฒนาไปใช้การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข และมีคุณธรรมจริยธรรม  โดยที่แนวทางการพัฒนาบุคลากร  

รายงานผลการรายงานประเมินผลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 8 เดือน 
(ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) ฉบับนี้  เป็นการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามทิศทางและแนวโน้มที่คณะคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผลการ
ด าเนินงานและความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนา อย่างไรก็ตามความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะจะ
บรรลุมิได้ หากขาดการบูรณาการ และความร่วมมือกันอย่างดีในทุกระดับและทุกส่วนงาน โดยได้น าข้อมูลเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่  6/2562 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่       
22 มิถุนายน 2562   

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมายังผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะ อาทิ ฝ่ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคล  ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม 
และเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับบุคลากรมาโดยตลอด    
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สารบัญ 

ค าน า 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 ความเป็นมา            1    

ส่วนที่ 2 กลไกการพัฒนา             2 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่จัดโดยคณะนิติศาสตร์     4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          
สรุปกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่จัดโดยคณะนิติศาสตร์   41 

ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะนิติศาสตร์  47 

 

 

 

      

 

 

 



 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ

ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) และ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปี ภายใต้การก ากับดูแลของคณบดีและรองคณบดี  ในภาพรวมการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลปีงบประมาณ 2562 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2561  - 30 พฤษภาคม 2562 ) พบว่า บุคลากรคณะนิติศาสตร์

ได้รับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 745,610.43 บาท (จากแผน 970,000 บาท)             

คิดเป็นร้อยละ 76.87 บรรลุตัวชี้วัดตามแผน 36 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 8 เดือน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย
ประจ าป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. พัฒนาระบบ HRD ให้ได้ตาม
มาตรฐาน EdPEx (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การบริหารจัดการ
เพื่อด าเนนิงานที่เป็นเลิศ) 

1.1 เพื่อออกแบบระบบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคลให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐาน EdPEx 

1.1.1 จ านวนเรือ่งที่มกีารออกแบบ
ระบบ HRD ที่สอคลอ้งกับเกณฑ์
มาตรฐาน 

2 เรื่อง 3 เรื่อง บรรล ุ

2. พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้อยู่ในระดับสูง 
(สนับสนุนทุกยุทธศาสตรข์อง
คณะ) 
  

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตาม
แผน  
  

2.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่จัดได้
ตามแผน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 บรรล ุ

2.1.2 ร้อยละหรอืจ านวนของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 บรรล ุ

    ก) ประเภทบริหาร     

     - ผู้บริหารระดับตน้ (คณบดี) 1 คน 1 คน บรรล ุ

    ข) ประเภทอ านวยการ     

     - อ านวยการระดับต้น (รองคณบดี, 
ผช.คณบด,ี หัวหน้าส านกังาน 

6 คน 6 คน บรรล ุ

    ค) ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์     

    - ศาสตราจารย์ 1 คน - ไม่บรรล ุ

    - รองศาสตราจารย์ - - บรรล ุ

    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน  4 คน บรรล ุ

    อาจารย์ 20 คน 20 คน บรรล ุ

    ง) ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน 13 คน   

    - ช านาญการพิเศษ  1 คน  - ไม่บรรล ุ

    - ช านาญการ  2 คน  1 คน ไม่บรรล ุ

    - ปฏบัิติการ 10 คน 12 คน ไม่บรรล ุ

    2.1.3 ร้อยละความรูท้ี่ได้รับ ร้อยละ 75 ร้อยละ 93 บรรลุ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย
ประจ าป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 2. พัฒนาขดีความสามารถของ
บุคลากรให้อยู่ในระดับสูง 
(สนับสนุนทุกยุทธศาสตรข์อง
คณะ) (ต่อ) 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตาม
แผน (ต่อ) 
 

2.1.4 ร้อยละของการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 75 ร้อยละ 90 บรรล ุ

    2.1.5 ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้า
รับการพฒันา 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 85 บรรล ุ

  2.2 เพื่อเพิม่สมรรถนะของบุคลากรใน
ทุกระดับให้มีขีดความสามารถสูงใน
การท างานให้บรรลุตามเป้าหมาย 

2.2.1 ร้อยละของ Productivity ของ
บุคลากรที่เพิ่มขึ้นในการวิจัย หรอื
นวัตกรรม 

ร้อยละ 10 - ไม่บรรล ุ

2.2.2 ร้อยละความส าเร็จที่บุคลากร
สามารถชว่ยผลักดนัให้องคก์รบรรลุ
เป้าหมายในเรือ่งการผลิตบัณฑิต 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 บรรล ุ

2.2.3 ร้อยละความส าเร็จที่บุคลากร
สามารถชว่ยผลักดนัให้องคก์รบรรลุ
เป้าหมายในเรือ่งการบรกิารวิชาการ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 บรรล ุ

2.3 เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ
บุคลากรให้เป็นตน้แบบความส าเรจ็
ของการวจิัยเพื่อรับใช้สังคม 

2.3.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

2 คน 2 คน บรรล ุ

2.4 เพื่อสร้างสมรรถนะของบุคลากร
ในการท างานร่วมกับผูเ้ชี่ยวชาญระดับ
สากล 

2.4.1 จ านวนบุคลากรที่มขีีด
ความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ 

2 คน 4 คน บรรล ุ

  2.5 เพื่อสนับสนุนดา้นการศกึษาแก่
บุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 

2.5.1 จ านวนทนุการศึกษา (บาท) 
(ระเบียบใหม่ไม่ให้เบิกจ่ายจากคณะ) 

4.2 แสน - บรรล ุ

    2.5.2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
ทุนการศกึษาจากคณะนิติศาสตร ์
(ระเบียบใหม่ไม่ให้เบิกจ่ายจากคณะ) 

2 คน - บรรล ุ

    2.5.3 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
ทุนการศกึษาจากแหล่งอื่น 

2 คน 2 คน บรรล ุ

  2.6 สนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 

2.6.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

5 คน 10 คน บรรล ุ

    2.6.2 จ านวนโครงการที่มกีารพัฒนา
บุคลากรเพือ่เข้าสู่ระดับต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

2 โครงการ 2 โครงการ บรรล ุ

    2.6.3 จ านวนพนกังานที่ได้รับการ
เตรียมความพรอ้มเพือ่เข้าสู่ระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

25 คน  25 คน บรรล ุ

    2.6.4 จ านวนหลักสูตรทีส่นับสนนุ
บุคลากรที่เป็น Talented Person 
ขององคก์ร 

3 หลักสูตร 
 
 

3 หลักสูตร บรรล ุ



ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย
ประจ าป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3. การจัดการความรู้เพือ่การเป็น
องค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู ้
(สนับสนุนทุกยุทธศาสตรข์อง
คณะ) 
  

3.1 เพื่อส่งเสริมให้มกีารแลกเปลี่ยน
เรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกองค์กร 

3.1.1 จ านวนประเด็นความรูท้ี่มกีาร
จัดแลกเปลี่ยนรูท้ั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ 

6 ประเดน็ 14 ประเด็น บรรล ุ

3.1.2 ร้อยละของความรูท้ี่ได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 บรรล ุ

3.1.3 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าร่วม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ร้อยละ 75 ร้อยละ 90 บรรล ุ

3.2 เพื่อพัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้เป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ในระดับประเทศ 

3.2.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับเชิญ
เป็นผู้ทรงคุณวฒุิ ที่ปรึกษา วิทยากร 
ฯลฯให้แก่หนว่ยงานภายนอก 

1 คน 4 คน บรรล ุ

3.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมกีาร
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3.3.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มี
การท า IDP 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 100 บรรล ุ

3.3.2 จ านวนชั่วโมงทีม่ีการพัฒนา
ตนเองต่อคนต่อปี 

30 ชม./คน/ป ี 32 ชม./คน/ป ี บรรล ุ

4. พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในเชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรองรับกับการท างานใน
ยุค 4.0 (สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์
ที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อ
ด าเนนิงานที่เป็นเลิศ) 

4.1 เพื่อเพิม่ขีดความสามารถของ
บุคลากรในการสร้างสรรคน์วัตกรรม
ให้แก่องคก์ร 

4.1.1 จ านวนนวตักรรมที่บุคลากร
ขององคก์รได้พัฒนาขึน้ 

3 เรื่อง 3 เรื่อง บรรล ุ

  4.1.2 จ านวนนวตักรรมที่ได้รับรางวัล 1 เรื่อง - ไม่บรรล ุ

  4.1.3 จ านวนนวตักรรมที่ได้ถกู
น าไปใช้ประโยชน ์

1 เรื่อง  1 เรื่อง บรรล ุ

4.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
เกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อรองรับ
การท างานในยุค 4.0 
  

4.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับ
การพัฒนาความรู้ตามแผน 4.0 

ร้อยละ 60  ร้อยละ 88.57 บรรล ุ

  4.2.2 ร้อยละความรูท้ี่ได้รับ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 บรรล ุ

  4.2.3 ร้อยละของการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 บรรล ุ

    4.2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้า
รับการพฒันา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 บรรล ุ

5. การน าความรู้จากการพัฒนาไป
ใช้การปรับปรุงและพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง (สนับสนนุทกุ
ยุทธศาสตรข์องคณะ) 

5.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถน า
ความรูท้ี่ได้รับจากการพัฒนาไป
ปรับปรุงและพัฒนางานทีร่ับผิดชอบ
ให้มีประสิทธภิาพอยู่เสมอ 

5.1.1 จ านวนชิ้นงานที่บุคลากร
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

1 ชิ้น 4 ชิ้น บรรล ุ

 

5.1.2 จ านวนบุคลากรที่สามารถน า
ความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
 

5 คน 12 คน บรรล ุ

 

 



                     ส่วนที ่1 ความเป็นมา 

 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล                      

คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2562 โดยใช้กลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่

บุคลากรในทุกระดับ โดยงานพัฒนาและฝึกอบรมแบ่งงานหลักออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 1) ด าเนินการพัฒนาและ

ฝึกอบรมบุคลากร ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap)  การ

พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี การเสนอเรื่องการพัฒนาบุคลากรจากภายนอก

มหาวิทยาลัย การส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาจากภายนอกมหาวิทยาลัย ฯลฯ 2) ด าเนินการเรื่องศึกษาต่อของ

บุคลากร (การลา การขยายเวลา การรายงานตัวกลับ) การขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ดูงาน/

ฝึกอบรม/ปฏิบัติการ วิจัย/เสนอผลงานทางวิชาการและอ่ืนๆ ในต่างประเทศ และการบริหารนักเรียนทุน  การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลด าเนินการตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 

3 หมวด คือ 1) Organization (ความรู้ความเข้าใจเพ่ือการปฏิบัติงาน และบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ) 2) People 

(การพัฒนาตนเองและการพัฒนาทีมงาน) และ 3) Function (ความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติ รวมถึง

คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ) ตามขีดความสามารถหลัก (Core Competency) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรใน

การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้แก่ผู้บริหารและองค์กร เกื้อหนุนต่อการท างานเชิง

ยุทธศาสตร์ และมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจ ตลอดจนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 
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ส่วนที ่2 กลไกการพัฒนา 

 การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2562                        

เป็นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 -2564 สู่การปฏิบัติ โดยสรุป

กระบวนการ ดังต่อไปนี้  

ภาพที่ 1 กระบวนการและล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 3 ขั้นตอน 
ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กร 
ทั้งนี้ ได้น าแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560- 2561 วิเคราะห์เพ่ือก าหนด
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร การวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบวิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์ที่ส าคัญของคณะนิติศาสตร์ และเป้าหมายการปฏิบัติงาน ที่ส าคัญที่ก าหนดไว้ และน ามาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์เพื่อหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร  

2. การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ เพ่ือให้ทราบว่าสมรรถนะที่ต้องการในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรคณะนิติศาสตร์แต่ละสายงาน มีการก าหนดความรู้ ทักษะ สมรรถนะไว้อย่างไร ทั้งนี้ เน้นการใช้ข้อมูลที่
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คณะได้วิเคราะห์และร่วมทบทวนกับบุคลากรในการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. 2561-2564 เมือวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท 

3. การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยการน าผลจากการวิเคราะห์ทั้งหมดมา
ก าหนด ความจ าเป็นที่ต้องการพัฒนา และเป้าประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ 

4. การทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร ได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร        
5 ปี คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2560 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 
แผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 
มาเป็น แนวทางเพ่ือ ให้ทราบนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมทั้งระดับประเทศ และระดับมหาวิทยาลัย อัน
เป็นการยืนยันความจ าเป็นที่แท้จริงในการพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาและ
จัดล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมาย  

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินองค์กรโดยใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน และภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนา 
เป็นการน าผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรตามข้อที่ 1 
และผลจากการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนา บุคลากรตามขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
บุคลากรในภาพรวม และใช้เป็นข้อมูลน าเข้า ในการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตลอดจน
กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่เหมาะสม  

2. การจัดท ารายละเอียด แผนงาน โครงการ และวิธีการพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล โดยประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน 

ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดกรอบการประเมินผล และตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนา

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

การติดตามและประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม  
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ส่วนที ่3 ผลการด าเนินงาน 
ตารางที่ 2 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภท สายงาน และเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภทบุคลากร 
 
  

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

สายคณาจารย ์ 12 5 4 3 24 64.86 

สายสนับสนนุวิชาการ  2 4 3 4 13 35.14 

รวม 14 9 7 7 37 100 

ร้อยละ 37.84 24.32 18.92 18.92 100.00  

ข้อมูล ณ  วันท่ี  4 มิถุนายน 2562 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562   คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน จ าแนกเป็นบุคลากร                    

สายคณาจารย์ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 64.86 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14 

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 62.16 และเป็นเพศชาย จ านวน 21 คน      

คิดเป็นร้อยละ 56.76  
ตารางที่ 3 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 19 2 24 64.86 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 4 9 0 13 35.14 

รวม 7 28 2 37 100 

ร้อยละ 18.92 75.68 5.41 100.00  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

บุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75.68

รองลงมาคือปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92 และปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.41 
ตารางที่ 4 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภทบุคลากร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 16 2 18 75.00 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 6 0 6 25.00 

รวม 22 2 24 100 

ร้อยละ     91.67       8.33   100.00    

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 

91.67 และวุฒิปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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ตารางที่ 5 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 3 6 46.15 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 4 3 7 53.85 

รวม 7 6 13 100 

ร้อยละ 53.85 46.15 100.00  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย

ละ 53.85 และปริญญาโท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15  
ตารางที่ 6 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภทบุคลากร อาจารย์ ผศ. รศ. รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 14 4 1 19 79.17 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 5 0 0 5 20.83 

รวม 19 4 1 24 100 

ร้อยละ 79.17 16.67 4.17 100.00  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
79.17 รองลงมา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และรองศาสตราจารย์ จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 
 
ตารางที่ 7 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์ท่ีอยู่ระหว่างยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภทบุคลากร สายคณาจารย์ท้ังหมด ยื่นขอ ผศ. ยื่นขอ ศ. รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 24 6 1 7 100.00 

รวม 24 6 1 7 100 

ร้อยละ  25.00 4.17 100.00  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

บุคลากรที่อยู่ ระหว่างกระบวนการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และอยู่ระหว่างการพิจาณาเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 
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ตารางที่ 8 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภทบุคลากร ปฏิบัติการ ช านาญการ รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 5 1 6 46.15 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 7 0 7 53.85 

รวม 12 1 13 100 

ร้อยละ 92.31 7.69 100.00  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติการ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 

และมีต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 
 
ตารางที่ 9 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามจ านวนและร้อยระความส าเร็จของแผน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายการ แผน ผล คิดเป็นผลส าเร็จ (ร้อยละ) 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (คน) 37 37 100.00 

งบประมาณ (บาท) 970,000 745,610.43 76.87 

กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลาของคณะ 6 6 100.00 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

ในภาพรวมการพัฒนาบุคลากรประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2561 

– 31 พฤษภาคม 2562) พบว่า บุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 โดยมีการใช้จ่าย

งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 745,610.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.87 (จากแผน 970,000)  และมีการจัด

กิจกรรม/โครงการตามแผน จ านวน 6 กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่ 10 ผลการด าเนินงานจ าแนกตาม กลยุทธ์ แผนงานและโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 61 – 1 พ.ค. 62) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบ HRD ให้
ได้ตามมาตรฐาน EdPEx 
(สอดคล้องกับยทุธศาสตร์
ที่ 4 การบรหิารจัดการ
เพ่ือด าเนินงานที่เป็นเลิศ) 

1.1 เพื่อออกแบบระบบ
การพัฒนาทรัพยากรบุ
คลให้สอดคล้องกบั
มาตรฐาน EdPEx 

· การให้การศึกษา 
· การฝึกอบรม 
· การจูงใจผ่านระบบ
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 
· การพัฒนาตนเอง 
· การจัดการความรู้ 

1.1.1 จ านวนเร่ืองที่มีการ
ออกแบบระบบ HRD ที่สอคลอ้ง
กับเกณฑ์มาตรฐาน 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 
 

1.  การพัฒนาระบบคุณภาพการ
บริหารการฝึกอบรม (5.2 ข(2) 
2. การพัฒนาระบบการพัฒนา
บุคลากรที่เช่ือมโยงกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (5.2ข (3) 

 ต.ค.61-ก.ย.62 รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/งาน

บุคคล 

2. พัฒนาขดี
ความสามารถของ
บุคลากรให้อยูใ่นระดับสูง 
(สนับสนุนทุกยทุธศาสตร์
ของคณะ) 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบคุลากร
ให้เป็นไปตามแผน  
 

· การฝึกอบรม ที่เน้น Skill 
ให้มากขึ้น และปรับวิธีการ
สอนทีเ่น้นฝึกปฏิบัติมากขึ้น 
· การศึกษาดูงานองค์กร
ต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จ 
· การมอบหมายงาน 
(รายบคุคลและกลุ่ม) 
· e-Learning ในบาง
หลกัสูตร 
· การน าเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ 
Facebook, Line มาเสริม
ในหลกัสูตรต่างๆ 
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้บริหารหรือองคก์รที่
ประสบผลส าเร็จ  
· การจัดท าแบบทดสอบ
หลงัอบรม (Post-test) 
· การท าโครงงานส่งหลัง
การอบรมจบในบาง
หลกัสูตรที่เน้น Skill 

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่จัด
ได้ตามแผน 
2.1.2 ร้อยละหรือจ านวนของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผน 
 
ก) ประเภทบริหาร 
 - ผูบ้ริหารระดับต้น (คณบดี) 
 
 
 
 
 
 
ข) ประเภทอ านวยการ 
- อ านวยการระดับต้น (รอง
คณบดี, ผช.คณบดี, หัวหน้า
ส านักงาน 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 
 

 
1 คน 

 
 

 
 
 
 
 

6 คน 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

1 คน 
 
 
 
 
 
 
 

6 คน 

 
 
 
 
 
 
- ผู้บริหารระดับต้น (คณบดี) 
1.  ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูง: การบริหารงานยุติธรรม
ระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10) 
2. ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ : ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการสอน ม.
วลัยลักษณ ์
 
1. ฝึกอบรมหลักสูตรผูบ้ริหารระดับ
ต้น-ระดับกลาง : โครงการการเตรียม
และพัฒนาผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั
ทักษณิ รุ่นที่ 1 
2. ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ : ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการสอน ม.
วลัยลักษณ ์

 

 

 

 

 

113,145.81  

 

31,810 

 

 

 

 

31,810 

 

ต.ค.61-มิ.ย..62 
 

ต.ค.61-มิ.ย..62 
 
 
 
 

5 พ.ย. 61-  
30 มิ.ย. 62 

 
 

20-21 พ.ย. 61 
 
 
 

6 ก.พ. -30 มิ.ย. 62 
 
 
 

20-21 พ.ย. 61 
 
 

รองคณบดี 
 (อ.กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 

 
 
 
 

รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 

 
 
 
 

รองคณบดี (อ.
กฤษฎา)/งานบคุคล 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนาขดี
ความสามารถของ
บุคลากรให้อยูใ่นระดับสูง 
(สนับสนุนทุกยทุธศาสตร์
ของคณะ) (ต่อ) 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบคุลากร
ให้เป็นไปตามแผน  (ต่อ)  
 

·หลังการฝกึอบรม ให้
ผู้บังคบับญัชาทดลอง
มอบหมายงานใหท้ าจริง 
· การท าแบบสอบถามโดย
การ Follow-up ไปยัง
ผู้บังคบับญัชาและผู้เข้ารับ
การอบรม    
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หลงัการฝึกอบรมในบาง
หลกัสูตร 

ค) ประเภทวิชาการ สาย
คณาจารย ์
ศาสตราจารย ์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
 
 
 
อาจารย ์

 
 

1 คน 
 
 
 

3 คน 
 
 
 
 

20 คน 

 
 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ 

 
4 คน 

 
 
 
 

20 คน 

 
1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงาน
วิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อ
ตามแผนพัฒนาตนเอง 
 
1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงาน
วิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อ
ตามแผนพัฒนาตนเอง 
 
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
สร้างงานวิจัยรับใช้สงัคม 
 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อ
ตามแผนพัฒนาตนเอง 
 
 
3. โครงการเตรียมความพร้อมในการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่
ดีในการจัดการเรียนการสอนเพือ่เพิ่ม
อัตราการคงอยู่ของนสิิต 
 
 
 
 
 
 
5. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงาน
วิชาการเพื่อยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,760 
 
 

 
 

 
 

8,100 

 
ต.ค.61 

 
ต.ค.61-ก.ย.62 

 
 

ต.ค.61 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 
 

24 พ.ค. 62 
 
 

ต.ค.61-พ.ค..62 
 
 
 

20 ก.พ. 62 
 

ม.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.61 
 
 

 
รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 

 
 
 

รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 

 
 
 

รองคณบดี   
(อ.ศุภวีร์)/งานวิจัย 

 
รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 

 

รองคณบดี 
(อ.ศุภวีร์)/ประธาน

สาขาวิชา/ 
ผู้ช่วยคณบดี 
 (อ.เจษฎา)/  
งานบริการ
การศึกษา/ 

งานพัฒนานสิิต/ 
งานจัดการความรู้ 

รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนาขดี
ความสามารถของ
บุคลากรให้อยูใ่นระดับสูง 
(สนับสนุนทุกยทุธศาสตร์
ของคณะ) (ต่อ) 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบคุลากร
ให้เป็นไปตามแผน  (ต่อ)  
 

 ง) ประเภทวิชาการ สาย
สนับสนนุ 
ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
ช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการ 
 
 
 
 

13 คน 
 

1 คน 
 
 
 
 
 
 
 

2 คน 
 
 
 
 
 
 
 

10 คน 

 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ประเมินคา่งาน 
 
 
 
 
 

1 คน 
 
 
 
 
 
 
 

12 คน 

 
 
1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงาน
วิชาการเพื่อยื่นขอเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 
2. ฝึกอบรมตามความช านาญการใน
งาน 
3. วิทยากรใหค้วามรู้ในงานที่ช านาญ
การ 
 
1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงาน
วิชาการเพื่อยื่นขอเข้าสู่ต าแหน่งที
สูงขึ้น 
2. ฝึกอบรมตามความช านาญการใน
งาน 
3. วิทยากรใหค้วามรู้ในงานที่ช านาญ
การ 
 
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีในงานประจ า 
 
2. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนางานประจ า 
 
3. โครงการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น 
4. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงาน
วิชาการเพื่อยื่นขอเข้าสู่ต าแหน่งที
สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,882.24 
 
 
 
 

10,200 
 
 

61,260 
 

8,100 
 

 
 

ต.ค.61 
 
 

ต.ค.61-มิ.ย..62 
 

ต.ค.61-มิ.ย.62 
 
 

ต.ค.61 
 
 

ต.ค.61-มิ.ย..62 
 

ต.ค.61-มิ.ย..62 
 
 

พ.ย.61-ม.ค.62 
 
 

ต.ค. 61-31 พ.ค.62 
 

20 ก.พ. 62 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 
 

 
 

รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/ 

หัวหนา้ส านักงาน
คณะ/ 

งานบคุคล 
 
 

รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/

หัวหนา้ส านักงาน
คณะ/ 

งานบคุคล 
 
 
 
 

หัวหนา้ส านักงาน
คณะ/งานบุคล 

งานจัดการความรู้ 
 

 
 

 
รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/

หัวหนา้ส านักงาน
คณะ/ 

งานบคุคล 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนาขดี
ความสามารถของ
บุคลากรให้อยูใ่นระดับสูง 
(สนับสนุนทุกยทุธศาสตร์
ของคณะ) (ต่อ) 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบคุลากร
ให้เป็นไปตามแผน  (ต่อ)  
 

 2.1.3 ร้อยละความรู้ที่ได้รับ 
2.1.4 ร้อยละของการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
2.1.5 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 

 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 93 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 85 

  ต.ค.61-มิ.ย.62 
 

รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/

หัวหนา้ส านักงาน
คณะ/ 

งานบคุคล 

 2.2 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะ

ของบุคลากรในทุกระดับ

ให้มีขีดความสามารถสูง

ในการท างานให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 

· การน าบคุลากรที่มีผลงาน

ดีเด่นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป็นประจ า 

· พ่ีสอนน้อง โดยท าทีมที่

ปรึกษา 

· การสอนงานจากบคุคลที่

มีผลงานดีเด่น 

2.2.1 ร้อยละของ Productivity 

ของบุคลากรที่เพ่ิมข้ึนในการวิจัย 

หรือนวัตกรรม 

ร้อยละ 10 งานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าที่
ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ จ านวน 
2 เรื่อง คิดเป็น

ร้อยละ 8.34 และ
ระดับนานาชาติ 
จ านวน 6 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 

25.02 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีการสร้างงานวิจัยรับใช้
สังคม/การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนางานประจ า 
 

19,760 24 พ.ค. 62 
 
 
 
 
 

รองคณบดี 
(อ.ศุภวีร์)/ 

หัวหนา้ส านักงาน
คณะ/ 

งานจัดการความรู้ 
 
 

  · การฝึกอบรมในหลักสูตร

ต่างๆ  

· การน าบคุลากรที่มีผลงาน

ดีเด่นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป็นประจ า 

· การสอนงานจากบคุคลที่

มีผลงานดีเด่น 

2.2.2 ร้อยละความส าเร็จที่

บุคลากรสามารถช่วยผลักดันให้

องค์กรบรรลุเป้าหมายในเรื่อง

การผลิตบณัฑิต 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
 

1. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลาการ
ดีเด่นด้านการเรียนการสอน 

 ม.ค. – ก.พ. 62 รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 

   2.2.3 ร้อยละความส าเร็จที่

บุคลากรสามารถช่วยผลักดันให้

องค์กรบรรลุเป้าหมายในเรื่อง

การวิจัย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
 

1. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลาการ
ดีเด่นด้านการวิจัย 

 ม.ค. – ก.พ. 62 รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนาขดี
ความสามารถของ
บุคลากรให้อยูใ่นระดับสูง 
(สนับสนุนทุกยทุธศาสตร์
ของคณะ) (ต่อ) 
 

2.3 เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถของ

บุคลากรให้เปน็ต้นแบบ

ความส าเร็จของการวิจัย

เพื่อรับใช้สังคม 

· การสร้างรางวัลจูงใจ 

· การน าบคุลากรที่ได้รับ

รางวัลมาแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

2.3.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2 คน  2 คน 
(อ.นฤมล  ฐานสิโร
, ผศ.อานนท์  ศรี

บุญโรจน) 
 

 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีการสร้างงานวิจัยรับใช้
สังคม 
2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลาการ
ดีเด่นด้านการวิจัยรับใช้สังคม 

19,760 24 พ.ค. 62 
 
 

ม.ค. – ก.พ. 62 

รองคณบดี 
(อ.ศุภวีร์)/ 
งานวิจัย 

 2.4 เพื่อสร้างสมรรถนะ

ของบุคลากรในการ

ท างานร่วมกับ

ผู้เช่ียวชาญระดับสากล 

·น าบคุคลที่ได้ท างานกบั

ผู้เช่ียวชาญมาถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์

ให้แก่ผู้อืน่ 

2.4.1 จ านวนบุคลากรที่มีขีด

ความสามารถในการท างาน

ร่วมกับผู้เช่ียวชาญใน

ต่างประเทศ 

2 คน 4 คน 
(ผศ.ปพนธีร์  ธีระ

พันธ์, อ.หทัย
กาญจน์  ก าเนิด
เพชร, อ.นฤมล  

ฐานิสโร,              
อ.เสาวณยี์           

แก้วจุลกาญจน ์

1. การแลกเปลี่ยนบคุลากร 
 

30,000 เม.ย. 62 ผู้ช่วยคณบดี  
(อ.ปพนธีร์)/ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

 2.5 เพื่อสนับสนุนด้าน
การศึกษาแกบ่คุลากรทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 

·จัดสรรงบประมาณในทุกป ี
 

2.5.1 จ านวนทุนการศึกษา 

(บาท) 

4.2 แสน ไม่มีการเบิกจ่าย
เนื่องจากระเบียบ

ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยให้มี
การเบิกจา่ยจาก

คณะ 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อ
ตามแผนพัฒนาตนเอง 

 ต.ค. 61-มิ.ย. 62 รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 

  · การมอบหมายงาน 

(รายบคุคล) 

2.5.2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ

ทุนการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ 

2 คน 1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงาน

วิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อ

ตามแผนพัฒนาตนเอง 

 ต.ค. 61 
 

ต.ค. 61-มิ.ย. 62 

รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 

 2.5 เพื่อสนับสนุนด้าน
การศึกษาแกบ่คุลากรทั้ง
ในและต่างประเทศ (ต่อ)  
 

·ประชาสัมพันธ์การให้

ทุนการศึกษาแกบุ่คลากร 

2.5.3 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ

ทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น 

2 คน 2 คน 
 
 

 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหลง่
ทุนการศึกษาจากภายนอก 

 ต.ค. 61-มิ.ย. 62 งานบคุคล 

 2.6 สนับสนุนให้

บุคลากรมีความก้าวหน้า

ในสายวิชาชีพ 

·จัดท าแผนสืบทอด

ต าแหน่งส าหรับต าแหนง่

ระดับบริหาร 

2.6.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนาตามแผนสบืทอด

ต าแหน่ง (Succession Plan) 

5 คน 10 คน 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ า: การ
เตรียมและพัฒนาผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 
2. มอบหมายงานทีท่้าทายเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้น า 

 6 ก.พ. -30 มิ.ย. 62 
 
 

ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 

รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนาขดี
ความสามารถของ
บุคลากรให้อยูใ่นระดับสูง 
(สนับสนุนทุกยทุธศาสตร์
ของคณะ) (ต่อ) 

2.6 สนับสนุนให้

บุคลากรมีความก้าวหน้า

ในสายวิชาชีพ (ต่อ) 

 ค) ประเภทวิชาการ สาย
คณาจารย ์
ศาสตราจารย ์
 
 
 
 

 
 

1 คน 

 
 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ 

 
 

 
 
1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงาน
วิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อ
ตามแผนพัฒนาตนเอง 

  
 

ต.ค. 61 
 

ต.ค. 61- มิ.ย. 62 

 
รองคณบดี (อ.

กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 คน 4 คน 1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงาน
วิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อ
ตามแผนพัฒนาตนเอง 
 

 ต.ค. 61 
 

ต.ค. 61-มิ.ย. 62 

รองคณบดี (อ.
กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 

   อาจารย ์ 20 คน   1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
สร้างงานวิจัยรับใช้สงัคม 
 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อ
ตามแผนพัฒนาตนเอง 
 
3. โครงการเตรียมความพร้อมในการ 
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่
ดีในการจัดการเรียนการสอนเพือ่เพิ่ม
อัตราการคงอยู่ของนสิิต 
 
5. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงาน
วิชาการเพื่อยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

19,760 
 
 
 
 
 

8,100 
 
 
 

 

24 พ.ค. 62 
 
 

ต.ค.61-มิ.ย.62 
 
 

20 ก.พ. 62 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. 62 
 
 

 
 

 

รองคณบดี   
(อ.ศุภวีร์)/งานวิจัย 

 
รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 

 
รองคณบดี   

(อ.ศุภวีร์)/ประธาน
สาขาวิชา/ 

ผู้ช่วยคณบดี  
(อ.เจษฎา)/ 

 
 งานบริการ

การศึกษา/งาน
พัฒนานสิิต/ 

งานจัดการความรู้ 
รองคณบดี 

 (อ.กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนาขดี
ความสามารถของ
บุคลากรให้อยูใ่นระดับสูง 
(สนับสนุนทุกยทุธศาสตร์
ของคณะ) (ต่อ) 

2.6 สนับสนุนให้

บุคลากรมีความก้าวหน้า

ในสายวิชาชีพ (ต่อ) 

 ง) ประเภทวิชาการ สาย

สนับสนนุ 

13 คน      

   ช านาญการพิเศษ 1 คน - 
 

  
 
 
 

  

   ช านาญการ  2 คน  1 คน 
 
 
 
 
 

 

1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงาน
วิชาการเพื่อยื่นขอเข้าสู่ต าแหน่งที
สูงขึ้น 
2. ฝึกอบรมตามความช านาญการใน
งาน 
3. วิทยากรใหค้วามรู้ในงานที่ช านาญ
การ 

30,000 ต.ค.61 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
ต.ค.61-ก.ย.62 

 

รองคณบดี(อ.
กฤษฎา)/หัวหน้า
ส านักงานคณะ/ 

งานบคุคล 
 

   ปฏิบัติการ 10 คน 11 คน 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีในงานประจ า 
 
 
2. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนางานประจ า 
 
 
3. โครงการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น 
 
5. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงาน
วิชาการเพื่อยื่นขอเข้าสู่ต าแหน่งที
สูงขึ้น 
 

10,200 
 

 
 

150,000 
 

 
8,100 

 
 

 

พ.ย. 61-ม.ค. 62 
 

 
 

ต.ค.61-ก.ย.62 
 

 
20 ก.พ. 62 

 
 

ต.ค.61 
 

หัวหนา้ส านักงาน
คณะ/ 

งานจัดการความรู้ 
 

หัวหนา้ส านักงาน
คณะ/ 

งานบคุคล 
 
 
 

รองคณบดี 
(อ.กฤษฎา)/

หัวหนา้ส านักงาน
คณะ/ 

งานบคุคล 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนาขดี
ความสามารถของ
บุคลากรให้อยูใ่นระดับสูง 
(สนับสนุนทุกยทุธศาสตร์
ของคณะ) (ต่อ) 

 ครอบคลุมการเข้าสู่ระดับ

ต าแหน่งที่สงูขึ้นทั้งภายใน

แท่งเดียวกันและข้ามแท่ง 

2.6.2 จ านวนโครงการที่มีการ

พัฒนาบคุลากรเพ่ือเข้าสู่ระดับ

ต าแหน่งที่สงูขึ้น 

2 โครงการ 2 โครงการ 

 

 

 

 

 

1. โครงการเตรียมความพร้อมในการ

เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น/ต าแหนง่ทาง

วิชาการ 

2. โครงการซักซ้อมความเข้าใจ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบคุลากรให้

ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตร์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 

2560 

8,100 20 ก.พ. 62 
 
 
 

16 พ.ค. 62 
 

รองคณบดี 
(อ.กฤษฎา)/

หัวหนา้ส านักงาน
คณะ/ 

งานบคุคล 

  · ดูฐานข้อมูลการครอง

ระดับต าแหน่ง 

ประชาสัมพันธ์การ 

·ส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือการเลื่อน

ระดับต าแหน่ง 

2.6.3 จ านวนพนักงานที่ได้รับ

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเขา้สู่

ระดับต าแหน่งที่สงูขึ้น 

25 คน 25 คน   ต.ค.61- มิ.ย..62 
 

รองคณบดี 
(อ.กฤษฎา)/

หัวหนา้ส านักงาน
คณะ/ 

งานบคุคล 
 

  ·การฝึกอบรม 

· การศึกษาดูงาน 

· การมอบหมายงานทีท่้า

ทาย เช่น การสร้าง

นวัตกรรมให้แกอ่งคก์าร 

·Job Empowerment 

 

2.6.4 จ านวนหลกัสูตรที่

สนับสนนุบคุลากรที่เป็น 

Talented Person ขององค์กร 

3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 1. การจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร
รายบคุคล 
2. โครงการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการ
สอน หัวข้อ “การจัดการเรียนการ
สอนรองรบั Thailand 4.0 ด้วย 
MOOC 
3. โครงการสง่เสริมการใช้
กระบวนการ Active Learning ใน
การจัดการเรียนการสอน 
 
 

 
 

11,400 
 
 
 
 

39,685 

ต.ค.-ธ.ค. 61 
 

22 พ.ค. 62 
 
 
 
 

25 พ.ค. 2562 

รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/

ประธานสาขาวิชา/
หัวหนา้ส านักงาน

คณะ/ 
งานบคุคล 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. การจัดการความรู้เพ่ือ
การเป็นองค์กรชั้นน าแห่ง
การเรียนรู ้(สนับสนุนทุก
ยุทธศาสตร์ของคณะ) 

3.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการ

แลกเปลีย่นเรียนรู้ทัง้

ภายในและภายนอก

องค์กร 

· การจัดการความรู้เนน้ 
Implicit Knowledge จาก
คนเกง่อย่างต่อเนื่อง 
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
องค์กรทีเ่ป็นต้นแบบทั้งใน
และต่างประเทศ 
· การจัดท า KM Webให้
เป็น 
· การจัดท า Content ให้มี
ความทันสมัยอยูเ่สมอ 
· จัดท า COP Online 
· e-Learningหมวดหมู่ 

3.1.1 จ านวนประเด็นความรู้ที่มี

การจัดแลกเปลีย่นรู้ทั้งภายใน

และภายนอกองคก์าร 

6 ประเด็น 14 ประเด็น 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะ
นิติศาสตร์ 
 

29,960 พ.ย.61- พ.ค. 62 รองคณบดี  
(อ.ศุภวีร์)/ 

งานจัดการความรู้ 

3. การจัดการความรู้เพ่ือ
การเป็นองค์กรชั้นน าแห่ง
การเรียนรู ้(สนับสนุนทุก
ยุทธศาสตร์ของคณะ) 
(ต่อ) 

  3.1.2 ร้อยละของความรู้ที่ได้รับ

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85   ต.ค.61-ก.ย. 62 รองคณบดี 
 (อ.ศุภวีร์)/ 

งานจัดการความรู้ 

   3.1.3 ร้อยละของบคุลากรที่เขา้

ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 90   ต.ค.61-มิ.ย.62 รองคณบดี  
(อ.ศุภวีร์)/ 

งานจัดการความรู้ 
 3.2 เพื่อพัฒนาคณะ

นิติศาสตร์ให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ใน

ระดับประเทศ   

3.2.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ

เชิญเปน็ผูท้รงคณุวุฒิ ทีป่รึกษา 

วิทยากร ฯลฯ ให้แก่หน่วยงาน

ภายนอก 

1 คน 4 คน 

 

  ต.ค.61-มิ.ย. 62 รองคณบดี  
(อ.กฤษฎา)/ 
งานบคุคล 

 

  

 

3.3.1 ร้อยละของจ านวน

บุคลากรที่มีการท า IDP 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 100 1. การจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร
รายบคุคล 

 ต.ค.61-มิ.ย 62 รองคณบดี 
 (อ.กฤษฎา)/

ประธานสาขาวิชา/
หัวหนา้ส านักงาน

คณะ/ 
งานบคุคล 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. การจัดการความรู้เพ่ือ
การเป็นองค์กรชั้นน าแห่ง
การเรียนรู ้(สนับสนุนทุก
ยุทธศาสตร์ของคณะ) 
(ต่อ) 

 

 

3.3.2 จ านวนช่ัวโมงที่มีการ

พัฒนาตนเองต่อคนต่อป ี

30 ชม./คน/ป ี 32 ชม./คน/ป ี   ต.ค.-ธ.ค. 61 รองคณบดี(อ.
กฤษฎา)/ประธาน
สาขาวิชา/หัวหน้า
ส านักงานคณะ/ 

งานบคุคล 
4. พัฒนาบุคลากรใหม้ีขดี
ความสามารถในเชิง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
รองรับกับการท างานใน
ยุค 4.0 (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที ่4 การ
บริหารจัดการเพ่ือ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ) 

4.1 เพื่อเพ่ิมขีด

ความสามารถของ

บุคลากรในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม

ให้แก่องค์กร 

· การมอบหมายงานทีท่้า

ทาย เช่น การสร้าง

นวัตกรรมให้แก่องคก์าร 

4.1.1 จ านวนนวัตกรรมที่

บุคลากรขององค์กรได้พัฒนาขึ้น 

3 เรื่อง  3 เรื่อง 
1. ด้านการเงิน 
(การเบิกคา่สอน) 
2. ด้านบริการ
การศึกษา 
3. ด้านบริหารงาน 
(Google drive 
team) 

 

1. การพัฒนานวัตกรรมคณะ
นิติศาสตร์ 

 

 ต.ค.-ธ.ค. 61 รองคณบดี(อ.
กฤษฎา)/ประธาน
สาขาวิชา/หัวหน้า
ส านักงานคณะ/ 

งานบคุคล 

   4.1.2 จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับ

รางวัล 

1 เรื่อง - 
 

 

    

   4.1.3 จ านวนนวัตกรรมที่ได้ถูก

น าไปใช้ประโยชน ์

1 เรื่อง  2 เร่ือง 
 
 

    

 4.2 เพื่อพัฒนาบคุลากร

ให้มีความรู้เกีย่วกับการ

ใช้เทคโนโลยเีพื่อรองรับ

การท างานในยคุ 4.0 

·การฝึกอบรม 4.2.1 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนาความรู้ตามแผน 4.0 

 

 

 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 88.57 1. โครงการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการ
สอน หัวข้อ “การจัดการเรียนการ
สอนรองรบั Thailand 4.0 ด้วย 
MOOC 
2. โครงการสง่เสริมการใช้
กระบวนการ Active Learning ใน
การจัดการเรียนการสอน 

15,000 ก.พ. 62 หัวหนา้ส านักงาน
คณะ/ 

งานบคุคล 

 

   4.2.2 ร้อยละความรู้ที่ได้รับ  ร้อยละ 80 ร้อยละ 93 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน โครงการ /กิจกรรม (Initiative) งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   4.2.3 ร้อยละของการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
 
 

    

   4.2.4 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85     

5. การน าความรู้จากการ

พัฒนาไปใช้การปรับปรุง

และพัฒนางานอย่าง

ต่อเนือ่ง (สนับสนุนทุก

ยุทธศาสตร์ของคณะ) 

5.1 เพื่อส่งเสริมให้

บุคลากรสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับจากการ

พัฒนาไปปรับปรุงและ

พัฒนางานที่รับผิดชอบ

ให้มีประสทิธิภาพอยู่

เสมอ 

· การมอบหมายงานทีท่้า

ทาย เช่น การสร้าง

นวัตกรรมให้แก่องคก์าร 

5.1.1 จ านวนช้ินงานทีบ่คุลากร

สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน 

      1 ช้ิน 4 1. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงาน

ส านักงาน ระบบการเบกิจ่ายค่าสอน 

ระบบจัดเก็บข้อมลูด้วย Google 

drive team และ การจัดท าปฏิทิน

ออนไลน์ด้วย Google  

 ต.ค.-ธ.ค. 61 หัวหนา้ส านักงาน
คณะ/ 

งานบคุคล 
 

  · การมอบหมายงานทีท่้า

ทาย 

5.1.2 จ านวนบุคลากรที่สามารถ

น าความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนา

งาน 

      5 คน 12 คน 1. มอบหมาย TOR รายบคุคล  ต.ค. 61 รองคณบดี(อ.
กฤษฎา)/ หัวหน้า
ส านักงานคณะ/ 

งานบคุคล 
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ตารางที่ 9 สรุปกาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 61 – 1 พ.ค. 62) 

 

ชื่อ-สกุล 
 

ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิน้สุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายคณาจารย ์         
1. ผศ.กนกลักษณ์ จุย๋มณี พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62 *11,400  ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ 
ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62 *39,685  ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 

2. รศ.กรกฎ ทองขะโชค พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ การฝึกอบรม การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 
(ยธส.10) 

5 พ.ย. 61 5 พ.ค. 62 113,145.81  ณ วิทยาลยัการยุติธรรม ส านักงาน
กิจการยุติธรรม 

   การฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของหลกัสตูร
ดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

27 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61  - ณ จังหวัดสุพรรณบุรี/มหาวิทยาลยัศรี
ปทุม 

   การฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62 *8,100  ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

   ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน ม.วลยัลักษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

20 พ.ย. 61 21 ธ.ค. 61  *31,810 ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน ม.วลัยลกัษณ์ 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายคณาจารย ์         
3. นายกฤษฎา อภินวถาวรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "TQA Criteria 

รุน่ที่ 2" ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 
2562 

25 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62 16,360  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา 
กรุงเทพฯ /สถาบันเพุ่มผลผลิต
แห่งชาติ 

   การฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  

   การฝึกอบรม การเตรียมและพัฒนาผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลัยทกัษิณ รุ่นที่ 1 

6 ก.พ. 62 4 ก.ย. 62 -  ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัทักษิณ/
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62  *39,685  ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 

   ศึกษาดูงาน เจรจาความร่วมมอืทางวิชาการ คณะ
นิติศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธาน ีและ
ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน ม.วลยัลักษณ ์

20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61  *31,810 ณ คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฎ
สุราษฏรธ์าน ีม.วลยัลักษณ ์

   การฝึกอบรม หลักสูตร "ประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าดว้ย
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี"้ 

10 พ.ย. 61 24 ธ.ค. 61  30,070 ณ อาคารสถานสึกษาและฝึกอรม 
เนติบัณพิตยสภา เขตตลิ่งชัน กทม./
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา 

   การฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
และขับเคลื่อนองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 ธ.ค. 61 16 ธ.ค. 61 10,755  ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย ์ม.สวนดุสิต 
กทม./มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายคณาจารย์ (ต่อ)         

4. นางสาวจันทราทพิย์ สขุุม พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62 *11,400  ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์        
ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ  

   ประชุมทาง
วิชาการ 

เข้าร่วมน าเสนอบทความทางวิชาการใน
การประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัย
นครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจ าป ีพ.ศ. 
2562 หัวข้อ "สังคมผู้สูงวัย : โอกาสและ
ความท้าทายของอุดมศึกษา" ในวันเสารท์ี่ 
30 มีนาคม 2562 น าเสนอบทความ เร่ือง 
"มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
ธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ
ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา" รูปแบบการ
บรรยาย สาขากฎหมาย การเมือง และ
การปกครอง และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในรูปแบบความความฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) 

29 มี.ค. 62 31 มี.ค. 62 9,936.8  วิทยาลยันครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

   สัมมนา เสวนาเครือข่ายนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม 10 พ.ย. 61 11 ธ.ค. 61 3,865.20  ณ ห้องประชุม คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กทม./
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ม.ธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

   การฝึกอบรม โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทกัษิณ รุ่นที่ 1 
 
 
 
 
 

6 ก.พ. 62 4 ก.ย. 62 -  ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัทักษิณ/
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ม.ทักษิณ 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายคณาจารย์ (ต่อ)         

4. นางสาวจันทราทพิย์ สขุุม (ต่อ)  อาจารย ์ การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62 *39,685 ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 

   ประชุมทาง
วิชาการ 

น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาต ิ"พะเยาวจิัย" ครั้งที่ 8 " 
ระหว่างวันที ่24-25 มกราคม 2562 ชื่อ
ผลงาน : มาตรกฎหมายในการก ากับดแูล
การจัดตั้งธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ
ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา 

23 ม.ค. 62 26 ม.ค. 62  8,336  มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

   การฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF 

10 ม.ค. 62 11 ม.ค. 62 7,990 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท 
กรุงเทพฯ 

   การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษา 

7 เม.ย. 62 10 เม.ย. 62  15,904.80 ณ อาจารสิริธร ชั้น 5 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์/ ศูนย์พัฒนาและ
บริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน 
 

5. นางจิรนันท์ ไชยบุปผา พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ ประชุมทาง
วิชาการ 

น าเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง 
"Limitations on Prosecutions of 
Microfinance Institution Customers" 

28 พ.ย. 61 1 ธ.ค. 61 10,875  ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต/ Political Science 
Association of Kasetsart 
University , Thailand 

   ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน ม.วลยัลักษณ ์

20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61   *31,810 ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน ม.วลัยลกัษณ์ 
 

   สัมมนา เสวนาเครือข่ายนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม 9 พ.ย. 61 10 พ.ย. 61  4,695 ณ ห้องประชุม คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กทม./
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ม.ธุรกิจ
บัณฑิตย์ 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายคณาจารย์ (ต่อ)         

5. นางจิรนันท์ ไชยบุปผา (ต่อ) พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ การฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62 *11,400  ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์            
ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62 *39,685  ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การเตรียมและพัฒนาผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลัยทกัษิณ รุ่นที่ 1 
 

6 ก.พ. 62 4 ก.ย. 62  - ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัทักษิณ/
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ม.ทักษิณ 

6. นายเจษฎา ทองขาว พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ การฝึกอบรม โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทกัษิณ รุ่นที่ 1 

6 ก.พ. 62 4 ก.ย. 62  - ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัทักษิณ/
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62  *11,400  ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ ม.
ทักษิณ 

   ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน ม.วลยัลักษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61  *31,810 ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน ม.วลัยลกัษณ์ 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายคณาจารย์ (ต่อ)         

7. นายณฐกันต์ ด้วงปาน ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย 

อาจารย ์ การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62 *11,400   ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์  
ม.ทักษิณ 

   ประชุมทาง
วิชาการ 

น าเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Patients 
Right on Emergency Sickness within 
72 Hours" 
 

28 พ.ย. 61 1 ธ.ค. 61 9,961  ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต/ Political Science 
Association of Kasetsart 
University , Thailand 

8. ผศ.ธนากร โกมลวานิช พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62  *39,685  ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

9. นายธีรยุทธ ปักษา พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62  *11,400   ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์  
ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62  *39,685  ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62  *39,685   ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายคณาจารย์ (ต่อ)         

10. นางสาวนฤมล ฐานิสโร พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62  *11,400   ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ ม.
ทักษิณ 

   การฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

   ประชุมทาง
วิชาการ 

น าเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง 
"Limitations on Prosecutions of 
Microfinance Institution Customers" 

28 พ.ย. 61 1 ธ.ค. 61  7,155.50 ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต/ Political Science 
Association of Kasetsart 
University , Thailand 

   ประชุมทาง
วิชาการ 

น าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชมุ
ระดับชาติ "พะเยาวิจยั ครั้งที่ 8" ใน
ผลงาน: การรับรองและบังคับตามค า
พิพากษาต่างประเทศในการล้มละบาย
ข้ามชาติมุมมองเปรียบเทียบกฎหมาย
สิงคโปร์และกฎหมายไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 ม.ค. 62 26 ม.ค. 62  7,536 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 



 25 
ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายคณาจารย์ (ต่อ)         

11. นางสาวนิจนิรันดร์ อวะภาค ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย 

อาจารย ์ กิจกรรม
แลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

โครงการ Young Feminist Thailand 
กิจกรรม "ภาวะผู้น าเพือ่การท างานสร้าง
การเปลี่ยนแปลง: เพศ เพศภาวะ เพศวถิี 
และความเป็นธรรมทางสังคม 

12 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61 - ณ กล้วย กลว้ย รีสอร์ท จังหวัด
นครนายก/มูลนิธิฟรีดริก เอแบร์ท 
(Friedrich Ebert-Stiftung-FES 
Thailand) และกลุ่มโรงน้ าชา 
(Togetherness for Equality and 
Action-TEA Group) 

   การฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

   การฝึกอบรม โครงการห้องเรียนประชาธปิไตย  
กระบวนการเรียนรู้วิถีประชาธปิไตยเพือ่
เสริมสร้างพลเมืองในสถาบันอุดมศึกษา 

18 เม.ย .62 20 เม.ย. 62 2,589.47 ณ พนาศรมรีสอร์ท ศาลายา               
จ.นครปฐม/มูลนิธิสื่อชาวบา้น 
(มะขามป้อม) ได้รับการสนับสนุนจาก
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 

12. นายปพนธีร์ ธีระพันธ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย ์

ประชุมทาง
วิชาการ 

น าเสนอบทความวิจัย ในงาน Fifth 
International Conference on 
Human Rithts and Peach &Conflict 
in Southeast Asia เร่ือง 
Rehabilitating and Empowering 
Delinquent Children onder 10 in 
Thailand : Approach and Obstacles 

13 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 4,500  ณ โรงแรม Marco Polo เมือง
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์/
Conference Secretaial 

   ประชุมทาง
วิชาการ 

น าเสนอบทความวิจัย ในงานประชุม
นานาชาติ International Conference 
on Law and Political Science 
(ICLPS) เร่ือง "Court of Justice 
Proceeding in Juvenile Delinquency 
Case: Where Thailand Goes) 

5 พ.ย. 61 11 ธ.ค. 61  53,217.42 ณ โรงแรม OURS INN HANKYU 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น/
International Conference on 
Law and Political Science 
(ICLPS) 

   ฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62   *39,685   ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 



 26 
ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายคณาจารย์ (ต่อ)         

12. นายปพนธีร์ ธีระพันธ ์(ต่อ) พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

การฝึกอบรม การเตรียมและพัฒนาผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลัยทกัษิณ รุ่นที่ 1 

6 ก.พ. 62 4 ก.ย. 62  - ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัทักษิณ/
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ม.ทักษิณ 

   สัมมนา สัมมนาและแลกเปลีย่นความคิดเกี่ยวกบั
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม บทเรียน
และทางในอนาคต (Work shop on 
Access to Justice: Lesson Learnt 
and Pathways Forward) 

29 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62 1,440 ณ  โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยท ์
เพลินจิต กรุงเทพฯ 

   ศึกษาดูงาน เจรจาความร่วมมอืทางวิชาการ คณะ
นิติศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธาน ีและ
ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน ม.วลยัลักษณ ์

20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61   *31,810 ณ คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษ
ธานี ม.วลัยลักษณ ์

13. นายภาณุวัฒน์ ปานแกว้ ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย 

อาจารย ์ การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62 *11,400    ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ ม.
ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62   *39,685   ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 

14. นางสาวมาตา สินด า ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย 

อาจารย ์ การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62 *11,400     ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ ม.
ทักษิณ 

   การฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62  *39,685   ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 
 



 27 
ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายคณาจารย์ (ต่อ)         

15. นายวิรัตน์ นาทิพเวทย ์ ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย 

อาจารย ์ การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62    *39,685   ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62 *11,400      ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ ม.
ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62   *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

16. นายศรุต จุ๋ยมณ ี พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ การฝึกอบรม โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทกัษิณ รุ่นที่ 1 

6 ก.พ. 62 4 ก.ย. 62  - ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัทักษิณ/
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
หัวข้อ ?การจัดการเรียนการสอนรองรับ 
Thailand 4.0 ด้วย MOOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62  *11,400      ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ ม.
ทักษิณ 



 28 
ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายคณาจารย์ (ต่อ)         

17. นายศาสตรา แก้วแพง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62 *11,400       ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ ม.
ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62 *8,100  ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

   ประชุมทาง
วิชาการ 

การประชุมวิชาการและน าเสนองานวิจยั
ระดับนานาชาต ิ(The 4th National 
and International Conference on 
Increasing Research to Sustainable 
Economic and Society 2019. 
RMUTR 2019) ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 
2562 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 

25 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 62  18,780 โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

18. นายศิริชัย กุมารจันทร ์ ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย 

อาจารย ์ การฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 



 29 
ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายคณาจารย์ (ต่อ)         

19. นายศุภวีร ์เกลี้ยงจันทร ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน ม.วลยัลักษณ ์

20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 *31,810  ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน ม.วลัยลกัษณ์ 
 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC? 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62  *8,100 ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ ม.
ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62  *39,685   ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 



 30 
ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายคณาจารย์ (ต่อ)         

20. นางสาวเสาวณีย ์แกว้จุล
กาญจน ์

พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ ประชุมทาง
วิชาการ 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระหวา่งประเทศ 
เร่ือง "ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ลากร
มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน" 

5 ธ.ค. 61 8 ธ.ค. 61 -  ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย/
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
REPUBLIC OF INDONESIA 

   ประชุมทาง
วิชาการ 

น าเสนอแผนปฏิบัตกิารระดับชาตวิ่าดว้ย
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที ่26-
28 พ.ย. 2561 และ รว่มประชุมและ
น าเสนอผลงานด้านวิชาการ เรื่อง 
"Thailand's National Action Plan on 
Business and Human Rights: 
Challenges, Opportunities and Its 
Implementation" ในวันที่ 29 พ.ย. 
2561 

22 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61  35,915.43 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลด์/
องค์การสหประชาชาต ิ

   ประชุมทาง
วิชาการ 

น าเสนอสรุปจากการน าเสนอผลงานเชิง
ปฏิบัติการระดับระหวา่งประเทศ United 
Nation Forum on Business and 
Human Right และน าเสนอผลงานด้าน
วิชาการ “the Globle Business and 
Human Rights Research Workshop” 
ขององค์การสหประชาชาติ 

4 ม.ค. 62 4 ม.ค. 62 5,355 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์

   การฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62 *8,100  ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายคณาจารย์ (ต่อ)         

21. นางสาวหทัยกาญจน์ 
ก าเหนิดเพชร 

พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน ม.วลยัลักษณ ์

20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61  *31,810 ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน ม.วลัยลกัษณ์ 
 

   ประชุมทาง
วิชาการ 

น าเสนอผลงานวิชาการ เรืุุอง "The 
process of community participation 
in conservation of natural 
resources and the environment: 
Case study of Concession of 
natural rocks in Rattaphum district, 
Songkhla province" 

29 พ.ย. 61 1 ธ.ค. 61  11,875.50 ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต/ Political Science 
Association of Kasetsart 
University , Thailand 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62 *8,100  ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ ม.
ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62   *39,685    ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF 

10 ม.ค. 62 11 ม.ค. 62 8,015 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท 
กรุงเทพฯ 

   การฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายคณาจารย์ (ต่อ)         

22. นายเอกราช สุวรรณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ การฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62  *8,100 ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ ม.
ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62  *39,685    ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 

23. นายอุกฤษฏ ์ มูสิกพันธุ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย ์ การฝึกอบรม โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมขจริยบ
ธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อม 

5 ธ.ค. 61 5 ธ.ค. 61 - ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา/สถาบันวจิัยและ
พัฒนา ม.ทักษิณ 

   สัมมนา สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัย
กับการปรับตวัเพื่อรับความเปลี่ยนแปลง
บริบท Thailand 4.0 

22 ธ.ค. 61 22 ธ.ค. 61 - ณ โรงแรมราชมังคลาสงชลาเมอร์เมด 
อ.เมือง จ.สงขลา /สภามหาวิทยาลยั
ทักษิณ 

   สัมมนา สัมมนาเร่ือง งานวิจัยและพัฒนาเพือ่
สังคมและชุมชน 

22 ธ.ค. 61 22 ธ.ค. 61 - ณ โรงแรมราชมังคลาสงชลาเมอร์เมด 
อ.เมือง จ.สงขลา /สภามหาวิทยาลยั
ทักษิณ 

24. นายอานนท ์ ศรีบุญโรจน ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศึกษาต่อ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
นิติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

15 ส.ค. 60 15 ส.ค. 63 ทุนชายแดน
ใต้ 
 

 

 

หมายเหต ุ* หมายถึงโครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         
1. นางจิราวรรณ คงเรือง ลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัย 
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

การฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62 *8,100 
 

ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
(โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
นิติศาสตร์) 

2. นางชาโลมา กองสวัสดิ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62 39,685 
 

ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 
(โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
นิติศาสตร์) 

   ประชุมทาง
วิชาการ 

มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้าน
การพัฒนางานประจ า งานวิจยั และนวตก
รรม ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 

5 ธ.ค. 61 8 ธ.ค. 61  10,540 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี/ที่
ประชุมสภาขา้ราชการ พนกังาน และ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปขมท.) : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน ีเจ้าภาพ 

   การฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการ
ท างานของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

10 ม.ค. 62 11 ม.ค. 62 - โรงแรมนิวซีซ่ันสแควร์ อ.หาดใหญ ่ 
จ.สงขลา/ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         
2. นางชาโลมา กองสวัสดิ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่

บริหารงาน
ทั่วไป 

การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62  *11,400 ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ ม.
ทักษิณ 
(โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
นิติศาสตร์) 

   การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ?IDP+IS 
: พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้วยการจัดท า
ตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual 
Scorecard: IS) และการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP)? ประจ าปี
งบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 

29 มี.ค. 62 30 มี.ค. 62  7,360 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์
พัฒนาทุนมนุษย ์มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

   การฝึกอบรม โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
เขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจ า เพื่อ
ใช้ขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน" 

7 มี.ค. 62 8 มี.ค. 62 - ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา/ฝ่ายบริหารกลาง
และทรพัยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

   การฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน 
Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน ์

3 เม.ย. 62 3 เม.ย. 62 - ห้อง C 207 ส านักคอมพวิเตอร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         
2. นางชาโลมา กองสวัสดิ ์(ต่อ) พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่

บริหารงาน
ทั่วไป 

การฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ The Effective 
EdPEx -การจัดท าและการถา่ยทอดแผน
ยุทธศาสตร์ แผนความเส่ียง แผนพัฒนา
บุคลากร แผนไอท ีและแผนการเงิน ด้วย 
Balanced Scorecard and OKRs 

9 พ.ค. 62 10 พ.ค. 62  15,082.04 ณ เดอะบางกอกคลับ (THE 
BANGKOK CLUB) อาคารสาธรซิตี้ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ/ บริษัท สาระ
กรุ๊ฟ จ ากัด 

   การฝึกอบรม โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทกัษิณ รุ่นที่ 1 

6 ก.พ. 62 4 ก.ย. 62 - ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัทักษิณ/
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมนาการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 เม.ย. 62  *8,100 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
วิทยาเขตสงขลา 

   กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

โครงการซักซ้อมความเข้าใจประกาศ 
ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

16 พ.ค. 62 16 พ.ค. 62 - ห้อง IT ชั้น 1 ส านักคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยทกัษิณ /ฝ่ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคล 

   การฝึกอบรม การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวิจยั โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 มี.ค. 62 28 มี.ค. 62 - คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         
3. นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่

บริหารงาน
ทั่วไป 

การฝึกอบรม โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทกัษิณ รุ่นที่ 1 

6 ก.พ. 62 4 ก.ย. 62 - ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัทักษิณ/
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

   การฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
และขับเคลื่อนองค์กร 

12 ธ.ค. 61 16 ธ.ค. 61  10,355 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย ์ม.สวนดุสิต 
กทม./มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

   ศึกษาดูงาน เจรจาความร่วมมอืทางวิชาการ คณะ
นิติศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธาน ีและ
ศึกษาดูงาน ศูนยานวัตกรรมการเรียนและ
การสอน ม.วลยัลักษณ ์

20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61  *31,810 ณ คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษ
ธานี ม.วลัยลักษณ ์

   การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "TQA Criteria 
รุ่นที่ 2" ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 
2562 

25 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62  16,960 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา 
กรุงเทพฯ /สถาบันเพุ่มผลผลิต
แห่งชาติ 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         
4. นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงิน

และบัญช ี
กาฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่

ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 
20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 

เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

ประชุมทาง
วิชาการ 

มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้าน
การพัฒนางานประจ า งานวิจยั และ
นวัตกรรม ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุ
ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 

5 ธ.ค. 61 7 ธ.ค. 61  7,920 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี/ที่
ประชุมสภาขา้ราชการ พนกังาน และ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปขมท.) : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน ีเจ้าภาพ 

5. นายกรีฑา รักเล่ง ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย 

นักวิชาการ
ศึกษา 

การฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  

   ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน ม.วลยัลักษณ ์

20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61  *31,810 ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน ม.วลัยลกัษณ์ 
 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62  *8,100 ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ ม.
ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62  39,685 
 

ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         
6. นายณัฐวุฒิ คงไข่ ลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัย 
นักวิชาการ
ศึกษา 

ศึกษาดูงาน เจรจาความร่วมมอืทางวิชาการ คณะ
นิติศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธาน ีและ
ศึกษาดูงาน ศูนยานวัตกรรมการเรียนและ
การสอน ม.วลยัลักษณ ์

20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61  *31,810 ณ คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษ
ธานี ม.วลัยลักษณ ์

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62  39,685 
 

ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  

7. นายธานินทร์ เงินถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการ
ศึกษา 

การฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

   ศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานการอนุรกัษ์พลังงาน
และการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

5 เม.ย. 62 6 เม.ย. 62   ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัด
สงขลา) (พพ.) อ าเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา, สถานนีกังหันลมผลิต
กระแสไฟฟ้า อ.สทิงพระ จ.สงขลา, 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.
กระแสสินธุ์ จ.สงขลา/กลุ่มภารกิจภูมิ
ทัศฯ ์ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62  *8,100 ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ ม.
ทักษิณ 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         
7. นายธานินทร์ เงินถาวร (ต่อ) พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการ

ศึกษา 
การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 

Learning ในการจัดการเรียนการสอน 
25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62  39,685 

 
ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 

   ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน ม.วลยัลักษณ ์

20 พ.ย. 61 21 ธ.ค. 61  *31,810 ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน ม.วลัยลกัษณ์ 
 

   ประชุมทาง
วิชาการ 

มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้าน
การพัฒนางานประจ า งานวิจยั และ
นวัตกรรม ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุ
ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 

5 ธ.ค. 61 8 ธ.ค. 61  11,175 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี/ที่
ประชุมสภาขา้ราชการ พนกังาน และ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปขมท.) : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน ีเจ้าภาพ 

   การฝึกอบรม โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทกัษิณ รุ่นที่ 1 
 

6 ก.พ. 62 30 ก.ย. 62 - ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัทักษิณ/
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
ม.ทักษิณ 

8. นายอนุชา ขุนแก้ว ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย 

นักวิชาการ
โสตทัศน
ศึกษา 

การฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และเช่ือมต่อสัญญาณไปยังห้อง
ประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

   ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน ม.วลยัลักษณ ์

20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61  *31,810 ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน ม.วลัยลกัษณ์ 
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ชื่อ-สกุล 

 
ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง ประเภท เรื่อง วันเริ่ม วันสิ้นสุด งบประมาณ สถานที่ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         
9. นางสาวกาญจนรัตน์ วรพงศ์ ลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัย 
นักวิชาการ การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62  *8,100 ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ ม.
ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมนาการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62  *8,100 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

10. นางสาวหิรัญยาเนตร ดิศร
พงศ์ 

ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย 

นักวิชาการ การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active 
Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

25 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62  39,685 
 

ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมัง
คลา/ คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน หัวขอ้ ?การ
จัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 
4.0 ด้วย MOOC 

22 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62  *8,100 ณ ห้อง C109 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา/คณะนิติศาสตร์ ม.
ทักษิณ 

   การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน 
Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน ์

3 เม.ย. 62 3 เม.ย. 62 - ห้อง C 207 ส านักคอมพวิเตอร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 

11. นางเมวดี ขวัญศรี พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการ
พัสด ุ

ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ
การสอน ม.วลยัลักษณ ์

20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61  *31,810 ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการ
สอน ม.วลัยลกัษณ์ 
 

   การฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานอยา่งมืออาชพี 
รุ่นที่ 41 

6 พ.ย. 61 9 ธ.ค. 61 14,850 ณ โรงแรมนาราย ถนนสีลม เขตบาง
รัก กทม./สถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ 

12. นายวีระ  ชุมชว่ย พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่
บริหารงาน 

การฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมนาการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ 

20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62 *8,100 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

หมายเหต ุ* หมายถึงโครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สรุปกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่จัดโดยคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. คุณเพ็ญฉาย กุลโชติ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคลเข้าบรรยายให้ความรู้เรื่อง การขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของคณาจารย์  และ คุณธิดา จิตต์ล้ าเลิศกุล บุคลากรจากฝ่าย
บริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา บรรยายให้ความรู้เรื่อง การขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน              
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และเชื่อมต่อสัญญาณไปยังห้องประชุม
ส านักงานคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง 
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2. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนรองรับ Thailand 4.0 ด้วย MOOC” เมื่อวันพุธที่ 
22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง C 109 ส านักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการ
ใช้งานระบบ TSU-MOOC และการใช้ Infographics เพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 มุ่งหวัง
ให้คณาจารย์มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านสื่อ ออนไลน์ 
น อ ก เห นื อ จ าก ก า ร เรี ย น รู้ ใ น ห้ อ ง เรี ย น  ซึ่ ง ทั้ ง ส อ งส่ ว น นี้ จ ะ ก ร ะ ตุ้ น ให้ เกิ ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร  เรี ย น รู้ ไ ด้ ทุ ก ที่ ทุ ก เว ล า  
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยทีมวิทยากรจากส านัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณที่มากด้วยความสามารถ และประสบการณ์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คือ นายสุวรรณ โชติก าร             
นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา และนายวุฒิพร เรืองเนียม  
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3. โครงการส่งเสริมการใช้กระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรม 
เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการ Active Learning         
โดยประยุกต์ใช้ Appication สื่อการสอน และเครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่ Leo AR, Google Translate , การท าสื่อ VDO แบบง่ายๆ ด้วย LOOM, การเปลี่ยนวีดีโอ
ให้เป็นเครื่องมือ Quiz ด้วย edpuzzle, การสร้างภาพสวยๆ ด้วย Canva, Polling, การท าแบบทดสอบด้วย Kahoot, การทดสอบแบบกระจายนิสิตด้วยเทคนิค 
Plivkrters, การสร้างกระรานชนวนด้วย padlet, การท า Mind Mapping, การใช้ Line , การใช้ bitly, การสร้าง QR Code ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วย Unitag,         
การใช้ fab profileframe, การตรวจ Quize ในกระดาษด้วย iphonemod เป็นต้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. วรสรวง ดวงจินดา 
ผู้อ านวยการส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active 
Lerning โดยท่านรางวัลชนะเลิศ การจัดการ e-Learning อุดมศึกษาโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2554 
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4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีการสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม  เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัด
โครงการวิจัยทางนิติศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชน กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการมีส่วนร่วมการออกแบบข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบการจัดการลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา  
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ โดยมี ศ.ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ เป็นวิทยากร มีผู้ร่วมกิจกรรมได้แก่ คุณสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
คุณประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง คุณสินธพ อินทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม คุณอักษร บุตรโคตร ปลัดองค์การบริหา รส่วนต าบลบาง
กล่ า ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กาคบริหารส่วนต าบลบางกล่ า คุณอนุชาติ จันทร์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองธง จ.พัทลุง คุณพิชัย ยิ้มละมัย ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก จ.พัทลุง ตัวแทนจากองค์กรท้องถิ่น ตัวแทนจากภาคประชาสังคมและ ตัวแทนจากนักวิชาการในพ้ืนที่  บุคลกร นิสิต และ
ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 

5.  
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6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในงานประจ า ระหว่าเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือน มกราคม 2562 กิจกรรมประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญของคณะนิติศาสตร์ เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยน

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท าให้งานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้บุคลากร 

นิสิต และผู้รับบริการทราบ และสามารถน าเสนองานวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินของผู้บริหารงานงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   ภาคผนวก 
           ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะนิติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

                    
   

 
   
ค าสั่งคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

              ที่    0082/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์  

พ.ศ. 2561-2564 
         ------------------------------------- 

เพ่ือให้การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 -2564 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ     
พ.ศ. 2551 ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณท่ี 0323/2552ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง มอบอ านาจและ
ภารกิจให้คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
1. คณบดีคณะนิติศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
 (อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์)   
3. ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์    กรรมการ 
 (อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์)   
4. ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์    กรรมการ 
 (อาจารย์จิรนันท์  ไชยบุปผา)   
5. ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์    กรรมการ 
 (อาจารย์เจษฎา  ทองขาว)   
6. ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์    กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์   กรรมการ 
8. อาจารย์ศาสตรา  แก้วแพง    กรรมการ 
9. อาจารย์ณฐกันต์  ด้วงปาน    กรรมการ 
10. นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์   กรรมการ 
11. นางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล   กรรมการ 
12. นายวีระ  ชุมข่วย     กรรมการ 
13. นายธานินทร์  เงินถาวร    กรรมการ 
14. นายณัฐวุฒิ  ชัชวงษ์    กรรมการ 
15. นายณัฐวุฒิ  คงไข่    กรรมการ  
16. นายเศกสิทธิ์  แก้วพิบูลย์    กรรมการ 
17. นายกรีฑา  รักเล่ง    กรรมการ 
18. นางจิราวรรณ  คงเรือง    กรรมการ 
19. นายอนุชา  ขุนแก้ว    กรรมการ 

/20. นายอนุชา... 
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20. นางสาวอทิตา  มู่สา     กรรมการ 
21. รองคณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการและเลขานุการ 
  (อาจารย์กฤษฏา อภินวถาวรกุล)  
22. หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางเมวดี  ขวัญศรี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ในการด าเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
  สั่ง  ณ  วันที่     1    มีนาคม  พ.ศ. 2561 
         

   

  
 

   
 (รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

          คณบดีคณะนิติศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 

 
 

 


