
 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
Indivedual Development Plan 

ประจ าปีงบประมาณ 2562   
 

 
 

 
 

 

 

 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
Faculty of Law  Thaksin Universirty 

 



ค าน า 
การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือ

ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยมี
ความต้องการและความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างฐานปัญญาที่เข้มแข็ง เตรียมพร้อมที่จะใช้
ฐานปัญญาที่มีของบุคลากรอย่างชาญฉลาดส าหรับการพัฒนาคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้   

แผนพัฒนาบุคคลรายบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท าขึ้น
ภายใต้กรอบนโยบายและทิศทางการบริหารคณะนิติศาสตร์ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2564 สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นคณะชั้นน า
ด้านการผลิตระดับชาติในปี 2568 โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้” โดยการให้คววามส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับของคณะ โดยมีกลไกในการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มีกลยุทธ์ในการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือความส าเร็จ 5 ประการ คือ พัฒนาระบบ HRD ให้ได้ตามมาตรฐาน EdPEx  พัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรให้อยู่ในระดับสูง  การจัดการความรู้เพ่ือการเป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้  
พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับกับการท างานในยุค 4.0 การน า
ความรู้จากการพัฒนาไปใช้การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี  มีความสุข และมีคุณธรรมจริยธรรม เชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร ตามมาตรฐานของ 
AUN-QA เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรของคณะเพ่ือพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานของคณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ในการ
ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9/2561 เมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2561 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
นิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 ฉบับปรับปรุง โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ 
ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 

คณะนิติศาสตร์ ความคาดหวังว่าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Indivedual Development 
Plan) ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมายที่วางไว้ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนคณะไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
1.1 ความเป็นมา และความส าคัญ 

 แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่มีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรและตอบสนอง                     

ความต้องการของประชาชน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                

พ.ศ. 2546 การปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรใน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง เป็นระบบ ที่สร้างความคล่องตัวให้แก่ผู้บริหารและองค์กร และต้องเป็นระบบ

ที่เกื้อหนุนต่อการท างานเชิงยุทธศาสตร์ ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่

มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่าทุน

มนุษย์ (Human Capital) เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และมีแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยอยู่บนพ้ืนฐานของระบบสมรรถนะ (Competency)  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาคณะและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 แผนบริหารทรัยพากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2565 และ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2564 ตลอดจนมีการน าแผนไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือจุดประสงค์ส าคัญ  คือองค์กรมี “คนเก่ง คนดี” ที่พร้อมปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ขององค์กร 

1.2 วัตถุประสงค์  

 1) เพ่ือเตรียมความพร้อมของก าลังคน 

 2) เพ่ือพัฒนาบุคลากรมีความรู้ความสามารถตามที่หน่วยงานต้องการ และคาดหวัง 

 3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ และความจ าเป็นของตัวบุคลากร 

 4) เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุมงบประมาณในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร 
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1.3 กระบวนการและข้ันตอนการจัดท าแผน 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล คณะนิติศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                        

เป็นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 -2564 สู่การปฏิบัติ โดยสรุป

กระบวนการ ดังต่อไปนี้  

 

ภาพที่ 1 กระบวนการและล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ                      
5 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา ทบทวน และวางกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP)          
การทบทวน วางแผน ก าหนดแนวทาง เพื่อการจัดท ากรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล    ที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการในการจัดท าแผน/การด าเนินการตามแผน/การรายงานความก้าวหน้า  ประเด็นในการพัฒนา (ความรู้/
ทักษะ/สมรรถนะ)  วิธีการพัฒนา (ประชุม/อบรม/e-learning/ค้นคว้าด้วยตนเอง/การสอนงาน/การหมุนเวียนงาน 
ฯลฯ) เป้าหมายการพัฒนา และระยะเวลาในการพัฒนา ที่สอดคล้องกับผลการประเมินผลการปฏิบัติ่งานประจ าปี,        
Job Description, Career Path และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 2 ถ่ายทอด/ชี้แจง/ท าความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบกรอบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
กระบวนการหรือวิธีการถ่ายทอด/ชี้แจง/ท าความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบกรอบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  เช่น 
การประชุมบุคลากร การให้บุคลากรลงลายมือชื่อรับทราบ เป็นต้น 

1. ศึกษา ทบทวน และวาง
กรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

2. ถ่ายทอด/ชี้แจง/ท าความ
เข้าใจให้บุคลากรรับทราบกรอบ
การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

3. จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) และจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรภาพรวมของหน่วยงาน

4. ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

5. สรุปการด าเนินงานการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล และรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนทั้งระดับ

บุคคล และระดับหน่วยงาน
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ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมของ
หน่วยงาน แสดงให้เห็นแผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งจ าแนกให้เห็นถึงแผนพัฒนารายบุคคลด้วย
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นชอบร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
รายบุคคล กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล รอบ 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน รายงานผู้บริหารทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนทั้งระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน จัดท าสรุปการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
และแผนพัฒนาภาพรวมของหน่วยงาน รอบ 12 เดือนและรายงคณะกรรมการประจ าคณะทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะนิติศาสตร์ มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล  
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         ส่วนที่ 2 การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์                 
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร และการทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร ได้ แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2565 แผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                  
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574)  มาเป็นแนวทางเพ่ือให้ทราบนโยบายในการพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมทั้งระดับประเทศ และระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนการก าหนดความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรทุกสาย
งาน มาเป็นข้อมูลน าเข้าเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนดังกล่าวข้างต้น ผลจากการ
วิเคราะห์ ดังกล่าวได้แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้  

1. ผลการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ เพื่อก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านแผนอัตราก าลังคน 
1. ความ เป็น เลิ ศ ด้ านการผลิ ต

บัณฑิตที่ ใช้ชุมชนเป็นแหล่ ง
เรียนรู ้

1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานตาม
ระบบคุณภาพระดับนานาชาติและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้
เ ชิงบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์จริงในชุมชน 
1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้
หรือประสบการณ์ตรงในชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง 
1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับยุคสังคม
ดิจิทัล 
1.4 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติทาง
กฎหมายและสมรรถนะสากลของ
อาจารย์  
1.5 พัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ (เป็นนักกฎหมายที่มี
ทักษะผู้ประกอบการ) 
1.7 เพิ่มอัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในชุมชน 

1. บุคลากรสายวิชาการมีสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ ใ ช้
ชุมชนเป็นฐาน , การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
, ทักษะการจัดการเรียนการสอนและ 
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของอาจารย์,การบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวิจัย/การบริการ
วิชาการ/ศาสตร์อื่นๆ 
2. บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น                            
มี สมรรถนะ ในการคิ ด วิ เ ค ราะห์  
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ข้ อ มู ล 
แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ ใ ห้
ข้อเสนอแนะแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
3. บุ ค ล า ก ร ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
สมรรถนะสากลที่จ าเป็น  
4. บุคลากรมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน หรือการแลกเปลี่ยนกับ
บุคลากรต่างประเทศ 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านแผนอัตราก าลังคน 
2. ความ เข้ มแข็ ง ด้ านก ารวิ จั ย ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

2.1.พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น
การวิจัยและนวัตกรรม 

2.2 พัฒนาศั กยภาพนั กวิ จั ย ให้
สามารถสร้ า งผลงานวิจั ยและงาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  
ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้นการวิจัยของ
ประเทศ 

2.3 สร้างระบบสนับสนุนการวิจัย
รับใช้สังคม และการวิจัยสู่เชิงพานิชย์ 

2.4 พัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่
ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
วิชาการเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 

1. บุคลากรสายวิชาการมีสมรรถนะ
การผลิตงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์เชิงสังคม 
2. บุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะ
ในการผลิตงานวิจัยและพัฒนา (R&D) 
และ การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
(R2R) 

3. การบริหารจัดการเพ่ือด าเนินงานที่
เป็นเลิศ 

3.1.พัฒนาการบริหารจัดการและ
ระบบคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์คุณภาพระดับ
สากล 

3 .2.  พัฒนาระบบบริ หารและ
ทรัพยากรมนุษย์ ที่ มี ประสิทธิภาพ                  
สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมี
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

3 .3.  พั ฒนา ร ะ บบ เทค โน โ ล ยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4.พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้
ทั่วถึงและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของคณะและมหาวิทยาลัย 

3.5.ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

พัฒนาระบบบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรม
มาภิบาล 

 

1. บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการเพื่อการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) และ AUN -QA 
2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ศักยภาพมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
และเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
3. มี ช่ อ ง ท า ง  สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
หลากหลายที่บุคลากรสามารถเข้าถึง
ได้โดยสะดวกทั่วถึง 
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้ของ
บุคลากรภายในองค์กร 
5. บุคลากรสามารถพัฒนาเข้ าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 

4. ความมั่นคงทางการเงิน 
4.1 การพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงพานิชย์ 
4.2 พัฒนาระบบบริหารการเงินและ

การจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ 
4.3 ส่งเสริมใหม้ีหลักสูตรต่อเนื่อง

และการบริการวิชาการเพื่อการหา
รายได ้

4.4 พัฒนาระบบประชาสมัพันธ์
เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าและผูร้ับบริการ 
 

สร้างความมั่นคงด้านฐานะทางการเงิน 
ด้วยการเพิ่มรายได้และการบริหารการเงิน
ให้มีประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถ ใน
การจัดโครงการบริการเพื่อแสวงหา
รายได้ 
2. บุ ค ล ก า ร ส า ม า ร ถ พั ฒ น า
กระบวนงาน หรือนวัตกรรมเพื่อลด
ต้นทุนการด าเนินงานขององค์กร 

 



 6 

2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 
ผู้รับบริการ ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน เป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพ่ือตอบสนองความคาดหวัง 
นิสิต สายวิชาการ 

1. คณาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและมีความเช่ียวชาญใน
วิชาที่สอน 
2. คณาจารย์สามารถในการสอน 
ถ่ายทอดความรูไ้ด้อย่างเหมาะสม 
3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนิสติ 
4. คณาจารย์คอยดูแล ให้ค าปรึกษา 
และไม่เพิกเฉยต่อปัญหาของนิสิตจน
ส าเรจ็การศึกษา 
สายสนบัสนุน 
1. มีการบริการที่ดี รวดเร็ว สภุาพแก่
ผู้รับบริการ 

สายวิชาการ 
1. คณาจารย์มีขดีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของ
นิสิต 
สายสนบัสนุน 
1. มีจิตบริการ 
2. มีความเช่ียวชาญในงาน 

ผู้ให้ทุนวิจัย 
ผู้รับบริการโครงการวิชาการ 

ผู้ใช้บัณฑิต 
ศิษย์เก่า 

 

1. ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ี
ถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัยและสามารถ
น าไปใช้ ประโยชนไ์ด ้ 
2. มีการท างานอย่างมืออาชีพ  
3. มีนโยบาย กลยุทธ์/วีธีการ
ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน  
4. การให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับ
ปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคณะ  

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใช้ 
คอมพิวเตอร ์ 
2. บุคลากรมีความสามารถแบบมืออาชีพ  
3. บุคลากรมีความรู้ด้านนโยบายและแผน 
และการติดตามประเมินผล  
4. บุคลากรมีความรู้ด้านการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ และการวิจัย และการ
บริหารจดัการคณะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Scanning) 
จุดแข็ง (Strengths)  

1. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่มีศักยภาพในการพัฒนา 
2. มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร (networking)  
3. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร  
4. วัฒนธรรมองค์กรที่มีการเคารพผู้อาวุโสเอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร โดยการสอนงานและระบบพี่เลี้ยง  
5. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง  

จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. ขาดการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง (Talent Management) และการเตรียมความพร้อม ขึ้นสู่

ต าแหน่งผู้บริหาร ( Succession Plan)  
2. การจัดท าเส้นทางความก้าวในหน้า สายอาชีพ ( Career Path ) ยังไม่ครอบคลุมทุกสายงาน และยังไม่มี 

Training Roadmap  
3. การถ่ายทอดความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้บุคคลอื่นหรือผู้ร่วมงานได้รับทราบและมีความรู้ความช านาญ 

เพิ่มมากขึ้นยังไม่ครอบคลุมทั้งองค์กร เม่ือย้ายงานหรือลาออกก็จะเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง  
4. ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
5. ขาดบุคลากรด้าน HRD  
6. ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลด้าน HRD ที่เผยแพร่ผ่าน website ให้ทันสมัย  
7. ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการที่ปฏิบัติเป็นเอกสารที่ชัดเจนเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ  

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Scanning) 

โอกาส (Opportunities)  
1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลให้บุคลากรต้องเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ได้  

มาตรฐานในระดับสากล  
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทางท าให้เกิดการพัฒนา 

ตนเองได้ตามที่ต้องการ เช่น e-learning การฝึกอบรมทาง Internet การเรียนรู้ผ่านระบบ Internet  
3. การเปิดช่องทางในการเข้าศึกษาต่อของสถาบันอุดมศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งผลให้บุคลากรที่อยู่ในส่วนภูมิภาค

ตัดสินใจในการศึกษาต่อและสามารถพัฒนาตนเองได้อีกช่องทางท าให้มีบุคลากรที่มีความรู้ เพิ่มมากขึ้น  
4. รัฐมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats)  
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณของประเทศและงบประมาณ                   

การพัฒนามีสัดส่วนลดลง  
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ส่วนที่ 3 วิสยัทัศน์ พันธกิจ และยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

                         วิสัยทัศน์คณะนิติศาสตร์  
 

 

 

   วิสัยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD Vision 

 

 

พันธกิจการพัฒนาบุคลากร HRD Mission  

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรคณะนิติศาสตร์มีขีดสมรรถนะสูงในการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม 

 

1. การพัฒนาระบบ HRD ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

2. การเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรทุกกลุ่มให้มีสมรรถนะสูงที่รองรับการเปลี่ยนแปลง 

3. การส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

4. การพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5. สนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 

 

1. พัฒนาระบบ HRD ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้อยู่ในระดับสูง 

3. การจัดการความรู้เพื่อการเป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้ 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับกับการท างานในยุค 4.0 

5. การน าความรู้จากการพัฒนาไปใช้การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 
 

     เป็นคณะช้ันน าด้านการผลิตบัณฑิตระดบัชาติในปี 2568 โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 4 เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมายประจ าป ี

2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาระบบ HRD ให้ได้ตาม
มาตรฐาน EdPEx (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การบริหารจัดการเพื่อ
ด าเนนิงานที่เป็นเลิศ) 

1.1 เพื่อออกแบบระบบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคลให้สอดคลอ้งกับมาตรฐาน 
EdPEx 

1.1.1 จ านวนเรือ่งที่มกีารออกแบบระบบ 
HRD ที่สอคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 

1 2 3       - 

2. พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้อยู่ในระดับสูง (สนับสนุน
ทุกยุทธศาสตรข์องคณะ) 
  

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน  
  

2.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่จัดได้ตามแผน 80 90 100 มากกว่า 
90 

2.1.2 ร้อยละหรอืจ านวนของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามแผน 

80 90 100 มากกว่า 
90 

    ก) ประเภทบริหาร         

     - ผู้บริหารระดับตน้ (คณบดี) 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 

    ข) ประเภทอ านวยการ         

     - อ านวยการระดับต้น (รองคณบด,ี ผช.
คณบดี, หัวหน้าส านักงาน 

6 คน 6 คน 6 คน 6 คน 

    ค) ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์         

    - ศาสตราจารย์   - 1 คน   1 คน  

    - รองศาสตราจารย์ 1 คน  1 คน      

    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์   3 คน   4คน   5 คน  

    อาจารย์  20 คน 22 คน 21 คน  

    ง) ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน 13 คน 13 คน 13 คน 13 คน 

    - ช านาญการพิเศษ    1 คน   1 คน   1 คน  

    - ช านาญการ  1คน   2 คน   3 คน   4 คน  

    - ปฏบัิติการ 1 คน 10 คน 9 คน 8 คน 

    2.1.3 ร้อยละความรูท้ี่ได้รับ 70 75 80 85 

    2.1.4 ร้อยละของการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

70 75 80 85 

    2.1.5 ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
พัฒนา 

70 75 80 85 

  2.2 เพื่อเพิม่สมรรถนะของบุคลากรในทกุ
ระดับให้มีขีดความสามารถสูงในการท างาน
ให้บรรลุตามเป้าหมาย 

2.2.1 ร้อยละของ Productivity ของ
บุคลากรที่เพิ่มขึ้นในการวิจัย หรอืนวัตกรรม 

      - 10 15 20 

2.2.2 ร้อยละความส าเร็จที่บุคลากรสามารถ
ช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายใน
เรื่องการผลิตบัณฑิต 

80 80 85 90 

2.2.3 ร้อยละความส าเร็จที่บุคลากรสามารถ
ช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายใน
เรื่องการบริการวิชาการ 

85 85 90 95 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมายประจ าป ี

2561 2562 2563 2564 

2.3 เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ
บุคลากรให้เป็นตน้แบบความส าเรจ็ของการ
วิจัยเพื่อรับใช้สังคม 

2.3.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

1 คน 2 คน 3 คน 3 คน 

2.4 เพื่อสร้างสมรรถนะของบุคลากรในการ
ท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับสากล 

2.4.1 จ านวนบุคลากรที่มขีีดความสามารถ
ในการท างานร่วมกับผูเ้ชี่ยวชาญใน
ต่างประเทศ 

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 

  2.5 เพื่อสนับสนุนดา้นการศกึษาแก่
บุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 

2.5.1 จ านวนทนุการศึกษา (บาท) 4 แสน 4.2 
แสน 

4.5 
แสน 

5 แสน 

    2.5.2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับทุนการศกึษา
จากคณะนิติศาสตร ์

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 

    2.5.3 จ านวนบุคลากรที่ได้รับทุนการศกึษา
จากแหล่งอื่น 

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 

  2.6 สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
สายวิชาชีพ 

2.6.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันา
ตามแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) 

5 คน 5 คน 5 คน 5 คน 

    2.6.2 จ านวนโครงการที่มกีารพัฒนา
บุคลากรเพือ่เข้าสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึน้ 

2 2 2 2 

    2.6.3 จ านวนพนกังานที่ได้รับการเตรียม
ความพรอ้มเพือ่เข้าสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 

25 25 25 25 

    2.6.4 จ านวนหลักสูตรทีส่นับสนนุบุคลากร
ที่เป็น Talented Person ขององค์กร 

      - 3 3 3 

3. การจัดการความรู้เพือ่การเป็น
องค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู ้(สนับสนุน
ทุกยุทธศาสตรข์องคณะ) 

3.1 เพื่อส่งเสริมให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

3.1.1 จ านวนประเด็นความรูท้ี่มกีารจัด
แลกเปลี่ยนรูท้ั้งภายในและภายนอก
องค์การ 

5 6 7 8 

3.1.2 ร้อยละของความรูท้ี่ได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

80 85 90 90 

3.1.3 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

70 75 80 85 

  3.1.4 ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนา
ฐานขอ้มูลการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต ์

      - ระดับ 3 ระดับ 5       - 

  3.1.5 จ านวนหัวขอ้ความรู้ทีม่ีในระบบ KM 5 6 7 8 

3.2 เพื่อพัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับประเทศ 

3.2.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรกึษา วิทยากร ฯลฯให้แก่
หน่วยงานภายนอก 

  1 2 3 

3.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมกีารพฒันา
ตนเองอยู่เสมอ 

3.3.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มกีารท า 
IDP 

      - 30 50 75 

  3.3.2 จ านวนชั่วโมงทีม่ีการพัฒนาตนเองตอ่
คนต่อปี 

      - 30 30 30 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมายประจ าป ี

2561 2562 2563 2564 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในเชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรองรับกับการท างานในยุค 
4.0 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
บริหารจัดการเพื่อด าเนนิงานที่เป็น
เลิศ) 

4.1 เพื่อเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากร
ในการสร้างสรรคน์วัตกรรมให้แก่องคก์ร 

4.1.1 จ านวนนวตักรรมที่บุคลากรของ
องค์กรได้พัฒนาขึ้น 

2 3 4 5 

  4.1.2 จ านวนนวตักรรมที่ได้รับรางวัล       - 1 1 1 

  4.1.3 จ านวนนวตักรรมที่ได้ถกูน าไปใช้
ประโยชน ์

      - 1 2 3 

4.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การใชเ้ทคโนโลยีเพือ่รองรับการท างานใน
ยุค 4.0 
  

4.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาความรู้ตามแผน 4.0 

       60  70  80  

  4.2.2 ร้อยละความรูท้ี่ได้รับ       - 80 80 82.5 

  4.2.3 ร้อยละของการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

      - 80 80 82.5 

    4.2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
พัฒนา 

      - 80 80 82.5 

5. การน าความรู้จากการพัฒนาไปใช้
การปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง (สนับสนุนทกุยุทธศาสตร์ของ
คณะ) 

5.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถน า
ความรูท้ี่ได้รับจากการพัฒนาไปปรับปรุง
และพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธภิาพอยู่เสมอ 

5.1.1 จ านวนชิ้นงานที่บุคลากรสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน 

      - 1 2 3 

5.1.2 จ านวนบุคลากรที่สามารถน าความรู้
ไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

      - 5 10 15 

5.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศแกอ่งค์กร 

5.2.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

      - - 2 4 
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                                               ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

 
 

 ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค  ผูรับการพัฒนา ต าแหนง คณบดีคณะนติิศาสตร ์ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้  
1.4 ศักยภาพเพื่อน าการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Management) 

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 
 

สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยกุต์ใช้
ในการบริหารได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ       

ความรู้   

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ 
14. การดูงานนอก สถานที่  
(Site Visit)  
 

สามารถในการกระตุ้นผลักดัน
บุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความ
ต้องการจะปรับเปลี่ยนวางทางการ
พัฒนางานประจ า ให้มีประสิทธิภาพ
และผลักดันเป้าหมายขององค์กร 
 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
1.4 ศักยภาพเพื่อน าการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Management) 

    

ความรู้   

การการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  

2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 
 
 
 
 
 

    



 

 

13 
 ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค  ผูรับการพัฒนา ต าแหนง คณบดีคณะนติิศาสตร ์ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(ศาสตราจารย์) 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในอาชีพ (Career 
Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร                                                              

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา      (รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์     
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล  ผูรับการพัฒนา ต าแหนง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับ
อ านวยการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถในการวางตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี การที่ศิลปะในการโน้มน้าว            
จูงใจ กระตุ้นแลให้ก าลังใจแก่
ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมอืใน
การปฏิบัติงานเต็มประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
1.1 ความเป็นผู้น า 
(Leadership) 

    

ความรู้   

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ 
14. การดูงานนอก สถานที ่(Site Visit)  

 

สามารถในการกระตุ้นผลักดัน
บุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความ
ต้องการจะปรับเปลี่ยนวางทางการ
พัฒนางานประจ า ให้มีประสิทธิภาพ
และผลักดันเป้าหมายขององค์กร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  

2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 
 
 

    

ความรู้  
20. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

หลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกับ EdPEx หรือ
TQA  

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถวางแผนและควบคุมดูแล 
และออกแบบการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างานของทั้งองคการ 
รวมทั้งใหค าปรึกษาแนะน าการ
ปฏิบัติงานของฝายตางๆ ให
สอดคล้องกับขอก าหนด ตลอดจน
ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายใน
และ ภายนอกองคการในดานการจัด
การศึกษาเพือ่การด าเนินงานงานที่
เป็นเลิศ   
 
 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ       
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล  ผูรับการพัฒนา ต าแหนง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

มีความเข้าใจวิสยัทัศน์และนโยบาย 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้   

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
1.3 การวางแผนกลยุทธ์ชอง
หน่วยงาน (Strategic 
Orientation) 

    

ความรู้   
การการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Activelearning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

ความรู้   

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์ศุภวีร ์ เกลีย้งจันทร ์ ผูรับการพัฒนา ต าแหนงรองคณบดีคณะนิติศาสตร ์ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับ
อ านวยการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถในการวางตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี การมีศิลปะในการโน้มน้าว จูงใจ 
กระตุ้นแลให้ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมอืในการ
ปฏิบัติงานเต็มประสิทธภิาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
1.1 ความเป็นผู้น า 
(Leadership) 

    

ความรู้   

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแยบ 2.4 ศักยภาพเพื่อน าการเปลี่ยนแปลง 

สามารถในการกระตุ้นผลักดัน
บุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความ
ต้องการจะปรับเปลี่ยนวางทางการ
พัฒนางานประจ า ให้มีประสิทธิภาพ
และผลักดันเป้าหมายขององค์กร 
 
 
 
 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
14. การดูงานนอก สถานที่  
(Site Visit)  
 

    

ความรู้   

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Activelearning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  

2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 
 
 
 
 

    



 

 

17 
 ชื่อ - สกุล อาจารย์ศุภวีร ์ เกลีย้งจันทร ์ ผูรับการพัฒนา ต าแหนงรองคณบดีคณะนิติศาสตร ์ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์จิรนันท์  ไชยบุปผา  ผูรับการพัฒนา ต าแหนง ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร ์

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับ
อ านวยการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถในการวางตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี การมีศิลปะในการโน้มน้าว จูงใจ 
กระตุ้นและให้ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมอืในการ
ปฏิบัติงานเต็มประสิทธภิาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
1.1 ความเป็นผู้น า 
(Leadership) 

    

ความรู้   

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ 
14. การดูงานนอก สถานที่ (Site Visit)  
 

สามารถในการกระตุ้นผลักดัน
บุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความ
ต้องการจะปรับเปลี่ยนวางทางการ
พัฒนางานประจ า ให้มีประสิทธิภาพ
และผลักดันเป้าหมายขององค์กร 
 
 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  

1.4 ศั ก ยภ า พ เพื่ อ น า ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ( Change 
Management) 
 

    

ความรู้   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
 
 
 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

ความรู้   

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่ทางวิชาการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 
 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์จิรนันท์  ไชยบุปผา  ผูรับการพัฒนา ต าแหนง ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร ์

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

น าเสนอผลงานงานวิชาการใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ 

18. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

สามารถด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การ
ก าหนดประเด็นปัญหา/หวัข้อวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์และ
สรุปผล การน าเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
1.2 ทักษะการวิจยั 
(Research skill) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์เจษฎา  ผูรับการพฒันา ต าแหนง ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร ์

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับ
อ านวยการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถในการวางตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี การทมีศิลปะในการโน้มน้าว จูง
ใจ กระตุ้นแลใหก้ าลังใจแก่ผู้ร่วมงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมอืในการ
ปฏิบัติงานเต็มประสิทธภิาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
1.1 ความเป็นผู้น า 
(Leadership) 

    

ความรู้   ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 

2.4 ศักยภาพเพื่อน าการเปลี่ยนแปลง 

สามารถในการกระตุ้นผลักดัน
บุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความ
ต้องการจะปรับเปลี่ยนวางทางการ
พัฒนางานประจ า ให้มีประสิทธิภาพ
และผลักดันเป้าหมายขององค์กร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
14. การดูงานนอก สถานที่  
(Site Visit)  
 

    

ความรู้   

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  

2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์เจษฎา  ผูรับการพฒันา ต าแหนง ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร ์

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่ทางวิชาการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22 
 

 ชื่อ - สกุล อาจารย์ปพนธีร ์ ธีระพันธ์  ผูรับการพัฒนา ต าแหนง ผู้ช่วยคณบดคีณะนิติศาสตร ์

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับ
อ านวยการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถในการวางตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี การมีศิลปะในการโน้มน้าว จูงใจ 
กระตุ้นแลให้ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมอืในการ
ปฏิบัติงานเต็มประสิทธภิาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
 
 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
1.1 ความเป็นผู้น า 
(Leadership) 

    

ความรู้   

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ 
 

2.4 ศักยภาพเพื่อน าการเปลี่ยนแปลง 

สามารถในการกระตุ้นผลักดัน
บุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความ
ต้องการจะปรับเปลี่ยนวางทางการ
พัฒนางานประจ า ให้มีประสิทธิภาพ
และผลักดันเป้าหมายขององค์กร 
 
 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
14. การดูงานนอก สถานที่  
(Site Visit)  
 

    

ความรู้   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 
 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Activelearning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 

1.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์ปพนธีร ์ ธีระพันธ์  ผูรับการพัฒนา ต าแหนง ผู้ช่วยคณบดคีณะนิติศาสตร ์

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

น าเสนอผลงานงานวิชาการใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

18. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

สามารถด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การ
ก าหนดประเด็นปัญหา/หวัข้อวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์และ
สรุปผล การน าเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.2 ทักษะการวิจยั 
(Research skill) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์หทยักาญจน์  ก าเหนิดเพชร  ผูรับการพัฒนา ต าแหนง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับ
อ านวยการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถในการวางตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี การมีศิลปะในการโน้มน้าว จูงใจ 
กระตุ้นแลให้ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมอืในการ
ปฏิบัติงานเต็มประสิทธภิาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
1.1 ความเป็นผู้น า 
(Leadership) 

    

ความรู้   

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ 
 

2.4 ศักยภาพเพื่อน าการเปลี่ยนแปลง 

สามารถในการกระตุ้นผลักดัน
บุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความ
ต้องการจะปรับเปลี่ยนวางทางการ
พัฒนางานประจ า ให้มีประสิทธิภาพ
และผลักดันเป้าหมายขององค์กร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
14. การดูงานนอก สถานที่  
(Site Visit)  
 

    

ความรู้   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Activelearning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  

2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 
 

    

ความรู้   

กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิTQF 
1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถบริหารหลกัสูตรให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 

2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์หทยักาญจน์  ก าเหนิดเพชร  ผูรับการพัฒนา ต าแหนง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

ความรู้   

น าเสนอผลงานงานวิชาการใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

18. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

สามารถด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การ
ก าหนดประเด็นปัญหา/หวัข้อวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์และ
สรุปผล การน าเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.2 ทักษะการวิจยั 
(Research skill) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ท่ีจะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการที่ใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะท่ีระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ท้ังนี้ ขอใหผปูระเมินใสเครื่องหมายในระดับท่ีเห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีจะพัฒนา                                                                                                                                                                                  

 
 

 ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์จันทราทิพย์  สุขุม  ผูรับการพัฒนา ต าแหนง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการ
เป็นผู้บริหาร 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถในการวางตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี การมีศิลปะในการโน้มน้าว จูงใจ 
กระตุ้นแลให้ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมอืในการ
ปฏิบัติงานเต็มประสิทธภิาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
1.1 ความเป็นผู้น า 
(Leadership) 

    

ความรู้   

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ 
 

2.4 ศักยภาพเพื่อน าการเปลี่ยนแปลง 

สามารถในการกระติ้นผลักดัน
บุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความ
ต้องการจะปรับเปลี่ยนวางทางการ
พัฒนางานประจ า ให้มีประสิทธิภาพ
และผลักดันเป้าหมายขององค์กร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
14. การดูงานนอก สถานที่  
(Site Visit)  
 

    

ความรู้   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Activelearning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

ความรู้   

กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิTQF 
1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถบริหารหลกัสูตรให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 

2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์จันทราทิพย์  สุขุม  ผูรับการพัฒนา ต าแหนง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่ทางวิชาการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

ความรู้   

น าเสนอผลงานงานวิชาการใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

18. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

สามารถด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การ
ก าหนดประเด็นปัญหา/หวัข้อวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์และ
สรุปผล การน าเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.2 ทักษะการวิจยั 
(Research skill) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 



 

 

28 
 

 ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช ผูรับการพัฒนา ต าแหนง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 

2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 
 
 

    

ความรู้   

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่ทางวิชาการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

29 
 ชื่อ - สกุล อาจารย์นฤมล  ฐานิสโร  ผูรับการพัฒนา ต าแหนง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

ความรู้   

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่ทางวิชาการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

ความรู้   

น าเสนอผลงานงานวิชาการใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

18. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

สามารถด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การ
ก าหนดประเด็นปัญหา/หวัข้อวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์และ
สรุปผล การน าเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.2 ทักษะการวิจยั 
(Research skill) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์ธีรยุทธ์  ปักษา  ผูรับการพัฒนา ต าแหนง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

ความรู้   

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่ทางวิชาการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
1.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

ความรู้   

น าเสนอผลงานงานวิชาการใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

18. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

สามารถด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การ
ก าหนดประเด็นปัญหา/หวัข้อวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์และ
สรุปผล การน าเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.2 ทักษะการวิจยั 
(Research skill) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ท่ีจะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการที่ใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะท่ีระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ท้ังนี้ ขอใหผปูระเมินใสเครื่องหมายในระดับท่ีเห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีจะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมนิผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร ์
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์ศาสตรา  แก้วแพง  ผูรับการพัฒนา ต าแหนง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

ความรู้   

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในอาชีพ (Career 
Path) 
 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

ความรู้   

น าเสนอผลงานงานวิชาการใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

18. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

สามารถด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การ
ก าหนดประเด็นปัญหา/หวัข้อวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์และ
สรุปผล การน าเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.2 ทักษะการวิจยั 
(Research skill) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ทีจ่ะพฒันาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพฒันารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุช่ือหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดงัน้ี ระดบั1: ควรพฒันาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งน้ี ขอใหผูประเมินใสเคร่ืองหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับขอ้ตกลงก่อนปฏิบตังิานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานที่จะพฒันา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
            (รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  ผูรับการพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหนง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

ความรู้   

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่ทางวิชาการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในอาชีพ (Career 
Path) 
 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์ศิริชยั  กมุารจันทร ์ ผูรับการพัฒนา ลูกจ้างมหาวทิยาลยั ต าแหนง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณ ีผูรับการพัฒนา ต าแหนง อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

ความรู้  
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่ทางวิชาการ 1. การฝกอบรมในหองเรียน 

(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ    1 2 3 4 

สมรรถนะ       
หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร. อุกฤษฎ์  มูสิกพันธุ์ ผูรับการพัฒนา ต าแหนง อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมนิผลการปฏิบัติงานที่จะพฒันา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ท่ีตองไดรับ
การพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เร่ือง ท่ีจะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 
ระยะเวลาที่พัฒนา (E) ผลการพัฒนา (F) 

ความรู ้  

ผู้ท าในยุกต ์Thailand 4.0 
18. การประชุม/สมัมนา 
(Meeting/Seminar) 

สามารถกระตุ้นผลกัดนัสมาชกิใน
องค์กรให้เกิดความตอ้งการและ
ปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ตอ่องคก์ร ร่วมถึงการสือ่สาร
ให้ผู้อื่นรับรู ้เข้าใจ และด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงให้เกดิขึ้นจริง 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพฒันาอยู่ในระดับ 
ลงนามผปูระเมนิ 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร ์

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
1.4 ศักยภาพเพื่น าการ
เปลี่ยนแปลง (Chang 
Management) 

    

ความรู ้ 

2.2 ทักษะการวิจัย (Research 
skill) 

ประชุม/สมัมนา/น าเสนอการวจิัย 
18. การประชุม/สมัมนา 
(Meeting/Seminar) 

สามารถด าเนนิงานวิจัย ตั้งแต่การ
ก าหนดประเดน็ปัญหา/หัวข้อวจิัย 
เครื่องมือและวธิีการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวเิคราะห์และ
สรุปผล การน าเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนางานด้านการวจิัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 ผลการพฒันาอยู่ในระดับ 

ลงนามผปูระเมนิ 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร ์

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ      

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ท่ีจะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการที่ใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะท่ีระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ท้ังนี้ ขอใหผปูระเมินใสเครื่องหมายในระดับท่ีเห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีจะพัฒนา  ลงชื่อผู้ประเมนิผลการพัฒนารายบุคคล 
 

 

 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร ์
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 ชื่อ - สกุล เสาวณยี์ แก้วจุลกาญจน์ผูรับการพัฒนา ต าแหนง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

ความรู้   น าเสนอผลงานงานวิชาการใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 

20. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

สามารถด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การ
ก าหนดประเด็นปัญหา/หวัข้อวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์และ
สรุปผล การน าเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 

2.2 ทักษะการวิจยั 
(Research skill) 

 
 
 

 

    

ความรู้   

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในอาชีพ (Career 
Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ท่ีจะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการที่ใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะท่ีระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ท้ังนี้ ขอใหผปูระเมินใสเครื่องหมายในระดับท่ีเห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีจะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์กนกลักษณ์ จุย๋มณ ีผูรับการพัฒนา ต าแหนง อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 19. การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) 

สามารถน าความรู้จากการศึกษาต่อ
ระดับปริญาเอกมาในใช้ในการจัด
กาเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
การวิจยั และรองรับการเปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะนิติศาสตร์ 
 

1 ก.ค. 58-15 พ.ค. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ     

สมรรถนะ 
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

 

 
 

 
                                                                  

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล ผศ.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ผูรับการพัฒนา ต าแหนง อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 19. การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) 

สามารถน าความรู้จากการศึกษาต่อ
ระดับปริญาเอกมาในใช้ในการจัด
กาเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
การวิจยั และรองรับการเปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะนิติศาสตร์ 
 

14 ส.ค. 60- 14 ส.ค. 63 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ     

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์ณฐกันต ์ด้วงปาน ผูรับการพัฒนา ลูกจา้งมหาวิทยาลัย ต าแหนง อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

ความรู้   

น าเสนอผลงานงานวิชาการใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
 
 
 
 

18. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

สามารถด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การ
ก าหนดประเด็นปัญหา/หวัข้อวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์และ
สรุปผล การน าเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 

2.2 ทักษะการวิจยั 
(Research skill) 

 
 

 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล อาจารย์นิจนิรันดร์  อวะภาค ผูรับการพัฒนา ลูกจ้างมหาวิทยาลยั ต าแหนง อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

ความรู้   

วิทยากรแกห่น่วยงานภายนอก/
โครงการบริการวิชาการของคณะ 

13. การเป็นวิทยากรภายนอกหนว่ยงาน 
สามารถเปนวิทยากรภายใน/
ภายนอกหนว่ยงานในสาขาที่มีความ
เช่ียวชาญ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.3 ทักษะการบรกิารวิชาการ 
(Academic service) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

41 
 

 ชื่อ - สกุล อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแกว้  ผูรับการพัฒนา ลูกจา้งมหาวิทยาลยั ต าแหนง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

42 
 ชื่อ - สกุล อาจารย์มาตา สินด า ผูรับการพัฒนา ต าแหนง อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

43 
 

 ชื่อ - สกุล อาจารย์วิรตัน์ นาทิพเวทย์ ผูรับการพัฒนา ต าแหนง อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 /การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
กระบวนการ Active learning ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.1 การจัดการเรียนการอน 
(Teaching and Learning 
skill) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล นายวีระ  ชุมช่วย ผูรับการพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหนง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจยั
รับใช้สังคม/พัฒนางานประจ า 

21. การจัดการความรู ้
สามารถจัดท าบทวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนางานตามนโยบายของผู้บริหาร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.4 การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 

    

ความรู้  
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 1. การฝกอบรมในหองเรียน 

(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้กเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ    1 2 3 4 

สมรรถนะ       
หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

45 
 ชื่อ - สกุล นางชาโลมา  กองสวัสดิ ์ผูรับการพัฒนา พนักงานมหาวทิยาลยั ต าแหนง เจ้าหน้าที่บริหารงาน ช านาญ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้  
12. ความรู้ในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP)  

1. ฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom 
Training) 

ความสามารถในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (HRD) รวมทั้งการ
ตอบขอซักถามใน ประเด็นตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับงาน HRD ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุง ขั้นตอนการ
ท างานดาน HRD ใหมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ        

ความรู้  
19. ความรูในดานการบริหาร 
ความเส่ียง 

การจัดท าแผนความเส่ียง  
2. ฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom 

Training) 

ความสามารถในการอธบิายถึง
แนวคิด หลักการ วิธกีารและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านนการ
บริหารความเส่ียง รวมทั้งการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นตาง ๆ ที ่
เกี่ยวขอ้งกับงานบริหารความเส่ียง 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอน การท างานดังกลาวใหมี
ประสิทธิภาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ        

สมรรถนะ  

  
 
 
 
 

    

ความรู้   

 
ประชุมวิชาการระดับชาตหิรือ
นานาชาต ิ

18. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

สามารถด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การ
ก าหนดประเด็นปัญหา/หวัข้อวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล            
การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์
และสรุปผล การน าเสนอผลงาน 
การเผยแพร่และการน าไปใช้
ประโยชน์ ตลอดจนการส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้และพัฒนางานดา้น
การวิจยัอย่างต่อเนื่อง 
 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.2 ทักษะการวิจยั 
(Researvh skill) 

    



 

 

46 
 ชื่อ - สกุล นางชาโลมา  กองสวัสดิ ์ผูรับการพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหนง เจ้าหน้าที่บริหารงาน ช านาญ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับต้น 
1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถในการวางตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี การทีศิลปะในการโน้มน้าว              
จูงใจ กระตุ้นแลให้ก าลังใจแก่
ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมอืใน
การปฏิบัติงานเต็มประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
1.1 ความเป็นผู้น า 
(Leadership) 

    

ความรู้   

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ    1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

     

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

 

 

4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา  
ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนา
รายบุคคล 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล นางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล ผูรับการพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหนง เจ้าหน้าที่บริหารงาน  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจยั
รับใช้สังคม/พัฒนางานประจ า 

21. การจัดการความรู ้
สามารถจัดท าบทวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนางานตามนโยบายของผู้บริหาร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.4 การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 

    

ความรู้   

 
ประชุมวิชาการระดับชาตหิรือ
นานาชาต ิ

18. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

สามารถด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การ
ก าหนดประเด็นปัญหา/หวัข้อวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์และ
สรุปผล การน าเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.2 ทักษะการวิจยั 
(Researvh skill) 

    

ความรู้   

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ    1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

     

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 



 

 

48 
 ชื่อ - สกุล นางสาวดสุิดา  แก้วสมบูรณ์ ผูรับการพัฒนา พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหนง เจ้าหน้าที่บรหิารงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ 14. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 

เพื่อน าประสบณ์การที่ได้มาพัฒนา
งานประจ าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

ความรู้  53. ความคิดเชิงกลยุทธ ์

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร 

1. ฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom 
Training) 

สามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

1 2 3 4 ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ  
  
     

สมรรถนะ  

ความรู้  
20. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

หลักสูตร EdPEx หรือ TQA 
3. ฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom 

Training) 

สามารถวางแผนและควบคุมดูแล 
และออกแบบการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างานของทั้ง องคการ 
รวมทั้งใหค าปรึกษาแนะน าการ
ปฏิบัติงานของฝายตางๆ ให
สอดคล้องกับขอก าหนด ตลอดจน
ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายใน
และ ภายนอกองคการในดานการจัด
การศึกษาเพือ่การด าเนินงานงานที่
เป็นเลิศ   

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ        

ความรู้   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจยั
รับใช้สังคม/พัฒนางานประจ า 

21. การจัดการความรู ้
สามารถจัดท าบทวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนางานตามนโยบายของผู้บริหาร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 

2.4 การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 
 
 
 

    



 

 

49 
 ชื่อ - สกุล นางสาวดสุิดา  แก้วสมบูรณ์ ผูรับการพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหนง เจ้าหน้าที่บรหิารงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

การเตรียมพร้อมในการเป็นผู้บริหาร 
1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถในการวางตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี การทีศิลปะในการโน้มน้าว              
จูงใจ กระตุ้นแลให้ก าลังใจแก่
ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมอืใน
การปฏิบัติงานเต็มประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
1.1 ความเป็นผู้น า 
(Leadership) 

    

ความรู้   

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ    1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

     

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

50 
 

 ชื่อ - สกุล นายธานินทร์  เงินถาวร ผูรับการพัฒนา พนักงานมหาวทิยาลยั ต าแหนง นักวิชาการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

ศึกษาดูงานหน่วนงานต้นแบบ 14. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 

เพื่อน าประสบณ์การที่ได้มาพัฒนา
งานประจ าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
14. การดูงานนอก สถานที่  
(Site Visit)  

    

ความรู้   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจยั
รับใช้สังคม/พัฒนางานประจ า 

21. การจัดการความรู ้
สามารถจัดท าบทวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนางานตามนโยบายของผู้บริหาร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 

2.4 การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 
 
 

    

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

ความรู้   

 
มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ
ด้านการพัฒนางานประจ า งานวจิัย 
และนวัตกรรม ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้ง
ที่ 3 

18. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

สามารถด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การ
ก าหนดประเด็นปัญหา/หวัข้อวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์และ
สรุปผล การน าเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.2 ทักษะการวิจยั 
(Researvh skill) 

    



 

 

51 
 ชื่อ - สกุล นายธานินทร์  เงินถาวร ผูรับการพัฒนา พนักงานมหาวทิยาลยั ต าแหนง นักวิชาการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

การเตรียมตัวเป็นผู้บริหาร 
1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถในการวางตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี การทีศิลปะในการโน้มน้าว จูง
ใจ กระตุ้นแลใหก้ าลังใจแก่ผู้ร่วมงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมอืในการ
ปฏิบัติงานเต็มประสิทธภิาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 
ลงนามผูประเมิน 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
1.1 ความเป็นผู้น า 
(Leadership) 

    

ความรู้   
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น/ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ    1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

     

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา 

 

 

 
ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนา
รายบุคคล 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

52 
 

 ชื่อ - สกุล นางสาวเมวดี  ขวญัศรี ผูรับการพัฒนา พนักงานมหาวทิยาลยั ต าแหนง นักวิชาการพัสด ุ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมการเรียน
และการสอน ม.วลัยลกัษณ ์

14. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 

เพื่อน าประสบณ์การที่ได้มาพัฒนา
งานประจ าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
14. การดูงานนอก สถานที่  
(Site Visit)  

    

ความรู้   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจยั
รับใช้สังคม/พัฒนางานประจ า 

21. การจัดการความรู ้
สามารถจัดท าบทวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนางานตามนโยบายของผู้บริหาร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.4 การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 

    

ความรู้  
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานอยา่งมือ
อาชีพ รุ่นที ่41 1. การฝกอบรมในหองเรียน 

(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) 

6- 9 พ.ค. 62 ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ    1 2 3 4 

สมรรถนะ       
หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล นายณัฐวุฒิ คงไข ่ผูรับการพัฒนา ลูกจ้างมหาวทิยาลัย ต าแหนง นักวิชาการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

ศึกษาดูงานหน่วนงานต้นแบบ 14. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 

เพื่อน าประสบณ์การที่ได้มาพัฒนา
งานประจ าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
14. การดูงานนอก สถานที่  
(Site Visit)  

    

ความรู้   

ด้านการบริการการศึกษา 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในอาชีพ (Career 
Path) 

22 พ.ค. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

ความรู้   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจยั
รับใช้สังคม/พัฒนางานประจ า 

21. การจัดการความรู ้
สามารถจัดท าบทวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนางานตามนโยบายของผู้บริหาร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 

2.4 การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 
 
 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

 

 

4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา  
ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนา
รายบุคคล 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 
 
 
 



 

 

54 
 

 ชื่อ - สกุล นายณัฐวุฒิ ชัชวงษ ์ผูรับการพัฒนา ลูกจ้างมหาวิทยาลยั ต าแหนง นักวิชาการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

ศึกษาดูงานหน่วนงานต้นแบบ 14. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 

เพื่อน าประสบณ์การที่ได้มาพัฒนา
งานประจ าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
14. การดูงานนอก สถานที่  
(Site Visit)  

    

ความรู้   

ด้านการบริการวิชาการ 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในอาชีพ (Career 
Path) 

22 พ.ค. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

ความรู้   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจยั
รับใช้สังคม/พัฒนางานประจ า 

21. การจัดการความรู ้
สามารถจัดท าบทวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนางานตามนโยบายของผู้บริหาร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 

2.4 การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 
 
 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

 

 

4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา  
ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนา
รายบุคคล 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 
 
 
 



 

 

55 
 

 ชื่อ - สกุล นายกฤต รตนพิบูรย ์ผูรับการพัฒนา ลูกจ้างมหาวิทยาลยั ต าแหนง นักวิชาการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

ศึกษาดูงานหน่วนงานต้นแบบ 14. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 

เพื่อน าประสบณ์การที่ได้มาพัฒนา
งานประจ าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
14. การดูงานนอก สถานที่  
(Site Visit)  

    

ความรู้   

ด้านการพัฒนานิสิต 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในอาชีพ (Career 
Path) 

22 พ.ค. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

ความรู้   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจยั
รับใช้สังคม/พัฒนางานประจ า 

21. การจัดการความรู ้
สามารถจัดท าบทวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนางานตามนโยบายของผู้บริหาร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 

2.4 การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 
 
 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

 

 

4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา  
ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนา
รายบุคคล 

 
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 
 
 
 



 

 

56 
 

 ชื่อ - สกุล นางสาวอทิตา  มู่สา ผูรับการพัฒนา ต าแหนง เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา ปีการศึกษา 2561 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

ด้านธุรการ/งานการประชุม 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในอาชีพ (Career 
Path) 

22 พ.ค. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

ความรู้   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจยั
รับใช้สังคม/พัฒนางานประจ า 

21. การจัดการความรู ้
สามารถจัดท าบทวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนางานตามนโยบายของผู้บริหาร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.4 การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

57 
 

 ชื่อ - สกุล นางจิราวรรณ คงเรือง ผูรับการพัฒนา ต าแหนง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

ด้านธุรการ/การเงิน/พัสดุ 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในอาชีพ (Career 
Path) 

22 พ.ค. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

ความรู้   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจยั
รับใช้สังคม/พัฒนางานประจ า 

21. การจัดการความรู ้
สามารถจัดท าบทวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนางานตามนโยบายของผู้บริหาร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.4 การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล นายอนุชา  ขุนแก้ว ผูรับการพัฒนา ต าแหนง นักวิชาการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมการเรียน
และการสอน ม.วลัยลกัษณ ์

14. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 

เพื่อน าประสบณ์การที่ได้มาพัฒนา
งานประจ าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

   
 
 

ความรู้   

ด้านการพัฒนาระบบสาระสนเทศ 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในอาชีพ (Career 
Path) 

22 พ.ค. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

ความรู้   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจยั
รับใช้สังคม/พัฒนางานประจ า 

21. การจัดการความรู ้
สามารถจัดท าบทวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนางานตามนโยบายของผู้บริหาร 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 
2.4 การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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 ชื่อ - สกุล นายกรีฑา รักเลง่ ผูรับการพฒันา ต าแหนง นักวิชาการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562        

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ชื่อความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ที่ตองได
รับการพัฒนา  

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวขอเดียว) (A) 

หัวขอ/ประเด็น/เรื่อง ที่จะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) (B) 

วิธีการพัฒนา (C) 
เป้าหมายการพัฒนา 

(D) 

ระยะเวลาที่พัฒนา 
(E) 

ผลการพัฒนา (F) 

ความรู้   

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ 14. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 

เพื่อน าประสบณ์การที่ได้มาพัฒนา
งานประจ าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ต.ค. 61-  ก.ย. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
14. การดูงานนอก สถานที่  
(Site Visit)  

   
 
 

ความรู้   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจยั
รับใช้สังคม/พัฒนางานประจ า 

21. การจัดการความรู ้
สามารถจัดท าบทวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนางานตามนโยบายของผู้บริหาร 

24 พ.ค. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ 

ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ 

2.4 การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 
 
 

    

ความรู้   
ด้านการบริการการศึกษา/พัฒนา
นิสิต 
 

1. การฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) 

สามารถพัฒนาตนเองให้ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในอาชีพ (Career 
Path) 

22 พ.ค. 62 

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผูประเมิน 
 

(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ทักษะ   1 2 3 4 

สมรรถนะ  
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

    

หมายเหตุ   1. ชอง (A) ความรู หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวขอ โดยระบุเปนเลขรหัส ตามเอกสาร"การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  

  2. ชอง (B) โปรดระบุชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมหรือโครงการท่ีใชในการพัฒนา ความรู ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบุในชอง (A)      

  3. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน4 ระดับ ดังนี้ ระดับ1: ควรพัฒนาตอ ระดับ2: พอใช ระดับ3: ดี ระดับ4: ดีกว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมายในระดับที่เห็นสมควร  

  4. สงใหงานบุคคลพรอมกับข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา       

   ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล  
 

  
 

                                                                  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
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ภาคผนวก 

1. รายละเอียดของเกณฑที่คาดหวังของต าแหนง 
2. พจนานุกรมสมรรถนะ 
3. เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 
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รายละเอียดของเกณฑที่คาดหวังของต าแหนง  

รหัส เกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
1 ความรูใ้นด้านบัญช ี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน ใน

ด้านบัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน บัญชี 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านบัญชีให้มี ประสิทธิภาพ  

2 ความรูใ้นการเป็นผู ้
ตรวจสอบ  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการ  เป็นผู้
ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นผู้
ตรวจสอบ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3 ความรูใ้นด้านประมาณ  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน  ใน
ด้านงบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงาน
งบประมาณ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  

4 ความรูใ้นด้านการเงิน  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน  ใน
ด้านนการเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน การเงิน 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการเงินใหมี ประสิทธิภาพ  

5 ความรูใ้นด้านการ 
ตรวจสอบภายใน  

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการ ตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ  

6 ทักษะในการค านวณ  ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการค านวณข้อมูล รวมทั้ง ความสามารถ
ในการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อยๆ ตลอดจนการน าข้อมูลที่
ค านวณได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และหา แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ตอ่ไปได้ 

7 ทักษะในด้านการเงิน  การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการ ควบคุมดูแล
การใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณที่จัดสรรไว้  

8 การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล  

การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหา ข้อมูล 
รวมทั้งการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหา และจัดเก็บ
ข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์หาขอ้สรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้ อย่างเป็นระบบ  

9 ความรูใ้นด้านกฎหมาย  ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้ค าปรึกษาแนะน าในประเด็นต่าง ๆ โดย
อ้างอิงถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องได้  

10 ความรูใ้นด้านจัดซื้อ จัดจ้าง  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน  ใน
ด้านงานจัดซื้อ จัดจ้าง รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านจัดซื้อ จัด
จ้างให้มีประสิทธิภาพ  

11 ทักษะการบริหารงาน จัดซื้อ  การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการท างานในด้านงานจัดซื้อ รวมทั้ง
การบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ 
ราคา ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงาน จัดซื้อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
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12 ความรูใ้นด้านการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย ์ 
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน ประเด็นต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับงาน HRD ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง ขั้นตอนการท างานด้าน HRD 
ให้มีประสิทธิภาพ  

13 ความรูใ้นงานด้านระบบ 
สารสนเทศที่เก่ียวกับงาน 
บุคคล  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานใน    
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRIS ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างานด้าน HRIS  

14 ความรูใ้นด้านการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย ์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน  ใน
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน ประเด็นต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRM ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง ขั้นตอนการท างานด้าน 
HRM ให้มีประสิทธิภาพ  

15 การสัมภาษณ์เพื่อการ 
คัดเลือก  

การก าหนดความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี คุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้น รวมทั้งการบริหารและควบคุม งบประมาณที่ใช้ในการ
คัดเลือกผู้สมัครแต่ละคร้ัง  

16 ความรูเ้ก่ียวกับระเบียบ/ 
ข้อบังคับของหน่วยงาน 

ความเข้าใจระเบียบ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบข้อ
ซักถามและให้ค าแนะน ากับผู้อ่ืนเกี่ยวกับระเบียบ ค าสั่ง และ/หรือสัญญาท่ี เก่ียวข้อง
ได้อย่างถูกตอ้ง ชัดเจนตรงประเด็น  

17 ความรูในด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน  ใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่  
เก่ียวข้องกับงานIT ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างาน ด้าน IT ให้มี
ประสิทธิภาพ  

18 ความรูใ้นด้านวิจัย  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน  ใน
ด้านการวิจัย รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานวิจัย 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการวิจัยให้มี ประสิทธิภาพ  

19 ความรูใ้นด้านการบริหาร 
ความเสี่ยง  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน  ใน
ด้านนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับงานบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน  การท างาน
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ  

20 ความรูเ้กณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

ความสามารถในการวางแผนและควบคุมดูแล และออกแบบการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างานของทั้ง องค์การ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายต่างๆ ให้สอดคล้อง กับข้อก าหนด ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน
และ ภายนอกองค์การในด้านการจัดการศึกษาเพื่อการด าเนินงานงานที่เป็นเลิศ   

21 การให้ค าปรึกษา  

 

ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้อ่ืน รวมถึง
การใค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไข ปญัหาที่เกิดขึ้น  

22 การสร้างเครือขา่ย  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลต่าง ๆ ในทุกระดับต าแหน่งงานทั้ง 
ภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้งความสามารถในการขอความคิดเห็น  ความ
ช่วยเหลือ และความร่วมมือต่างๆ จากสมาชิกที่เป็นเครือข่ายเพื่อ ตอบสนองต่อ
เป้าหมายของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น  
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23 การวางแผนงานและการ 

จัดการ  
ความสามารถในการจัดล าดับความส าคัญของงานที่เร่งด่วน และการก าหนด แผนการ
ปฏิบัติงานส าหรับงานที่เป็นปกติประจ าวันและงานที่เร่งด่วนได้ รวมทั้งการก าหนดผล
ที่คาดหวังของงานที่ปฏิบัติ และการหาวิธีประเมินผลการ ท างานของตนเองและของ
ทีมงาน  

24 การแก้ไขปัญหาตัดสนิใจ  การสามารถประเมินสถานการณ์  คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใดๆ เพื่อให้การตัดสินใจและการ แก้ไข
ปัญหาได้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปอย่างเป็น ระบบ มีประ
สิทธผิ ลและมีประสิทธิภาพ  

25 ความเป็นผูน้ า  ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และน าเสนอความคิดเห็นของตนแก่  
สมาชิกในทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้น าและพร้อมที่จะ 
น าเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม  

26 การบริหารต้นทุน  การตระหนักถึงความส าคัญของต้นทุนที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารงานหรือ โครงการ 
รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนให้เป็นไปตามแผน งบประมาณและ
แผนงานท่ีก าหนด ตลอดจนการก าหนดและติดตามผลที่ได้ จากการลงทุนในแต่ละ
งาน/โครงการ/กิจกรรม  

27 การบริหารความเสี่ยง  ความเข้าใจความหมาย ประเภท วงจรการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะ แนวทาง
ป้องกัน รวมทั้งความสามารถในการวางแผน และการตรวจสอบการ บริหารความ
เสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนการก าหนดแนวทางการ ด าเนินงานเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานและองค์การ  

28 การบริหารโครงการ  ความสามารถในการก าหนดทิศทางของโครงการ แผนงานโครงสร้างของ โครงการ 
และความสามารถบริหารจัดการการด าเนินโครงการให้บรรลุตาม เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ พรอ้มทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ และ ให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนได้ 

29 ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน (Coaching 
Development Skills)  

การก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน รวมทั้งสอน
งานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่ก าหนดขึ้นโดยพิจารณา จากความแตกต่าง
ของผู้ถูกสอนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเทคนิคการสอนงาน
ใหม่ๆ ให้เหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จของงานรวมทั้ง พัฒนาความรู้และทักษะการ
ท างานของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง  

30 ทักษะในการน าเสนองาน  ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้ฟังใน ระดับที่
แตกตา่งกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม  

31 การบริหารทรัพยากร  

 

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จ าเป็นจะต้องน ามาใช้
ในกิจกรรม หรือโครงการที่ก าหนดขึ้น โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

28 ทักษะการประนีประนอม  ความสามารถในการก าหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ที่จะน าเสนอให้กบคู่กรณี               
ทั้งภายในและ/หรือภายนอกองค์การ รวมถึงความสามารถในการเจรจาต่อรอง และ
ประนีประนอมกับผู้อ่ืนถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับของทั้งสองฝ่าย  

32 ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการสร้าง รูปแบบ
ของแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่างๆ ได้ รวมถึงการดึง ฐานข้อมูลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรเ์พื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานอ่ืนๆ ต่อไปได้  
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33 การบริหารจัดการ 

ฐานข้อมูล  
ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ชั่นงานใหม่ๆ โดยการดึง ฐานข้อมูลที่มี
อยู่มาใช้เพื่อจัดท าเอกสารหรือรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ตามความต้องการ
ของผู้อ่ืนได้  

34 การบริหารจัดการรายงาน 
และเอกสาร  

ความสามารถในการจัดเตรียมและจัดท าเอกสารและรายงานต่างๆ รวมทั้งการน า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดท าและจัดระบบการเก็บรักษา เอกสารและ
รายงานต่าง ๆ ได้ 

35 การใช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือ  การจัดหาและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือประเภทต่างๆ ได้ รวมถึง
ความสามารถในการใช้ การบ ารุงรักษา และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะ เกิดขึ้นได้จาก
การใช้อุปกรณ์ / เคร่ืองมือต่างๆ  

36 ความสามารถในการใช ้
ภาษาอังกฤษ  

ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อา่น 
และเขียน) เพื่อการติดต่อสื่อสารและการโต้ตอบทั้งที่เป็นลายลักษณ์ อักษรและไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

37 ทักษะในการใช้ภาษา  ความสามารถในการเลือกใช้ค าพูดและส านวนภาษาในการน าเสนองานให้ เหมาะสม
กับเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ รวมท้ีงความสามารถในการเลือกใช้  ศัพท์เทคนิคที่
เก่ียวข้องกับสายงานของตนและสายอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

38 ทักษะการเจรจาต่อรอง  ความเข้าใจในสถานการณช์ที่จ าป็นต้องเจรจาต่อรอง และความสามารถในการ หา
ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ประกอบการเจรจาต่อรอง กับคู่กรณี รวมทั้ง การก าหนด
และเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดโดยได้รับการยอมรับและ การตกลงร่วมกัน
ของทั้งสองฝ่าย  

39 การบริหารงานส านักงาน/ 
ธุรการ  

ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบ ารุงรักษาข้อมูล เอกสาร และอุปกรณ์
ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรและ หน่วยงานงานได้  

40 การบริหารโครงการ  การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ใน โครงการ 
รวมทั้งการน าแผนปฏิบัติการดังกล่ าวไปประยุกต์ใช้ (Implementation Plan) 
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จ ของโครงการ  

41 การวิจัยและพฒันา  ความสามารถในการก าหนดกรอบหรือแนวทางในการวิจัยและพัฒนา และการ น าผล
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ เสนอแนะ และคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้น  

42 การเขียนรายงาน  ความสามารถในการออกแบบรูปแบบของรายงาน และการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์
หรือเครื่องมือพิเศษในการสร้างรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

43 การวิเคราะห์ทางสถิต ิ ความสามารถในการก าหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์ ข้อมูลทาง
สถิติ รวมทั้งสามารถน าสถิติที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ตลอดจน
สามารถแปลและสรุปผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการทาง สถิติ  

44 ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์  การวางแผนและก าหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อก่อให้เกิดสังคมภายใน 
โครงการที่มีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่อง ความ
ปลอดภัยและความเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์ต่างๆ ที่มีการ เปลี่ยนแปลง 
พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างองค์การกับ
สมาชกิ โครงการเป็นอย่างดี  

45 ทักษะการบริหารจัดการ 
ด้าน Hardware  

การก าหนดและการพัฒนาระบบงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์การน า Hardware มาใช้
ในองค์การ รวมทั้งสอนแนะ และให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้อ่ืน ถึงวิธีการ ดูแลรักษา
ระบบ Hardware ให้ปลอดภัยและสามารถน ามาใช้งานได้อย่างมี ประสทิ ธิภาพ  
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รหัส เกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
46 ทักษะการบริหารจัดการ 

ด้าน Software  
ความเีาาใจในหลักการ และวิธีการจัดการด้าน Software รวมถึงความสามารถในการ
ติดตั้ง ใช้ค าสั่ง แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ Software ตลอดจนการใช้ Software 
ได้อย่างเหมาะสมกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และองค์การ  

47 ทกัษะการติดต่อ 
ประสานงาน  

การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้ อ่ืนทั้งภายในและภายนอก 
หน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่ก าหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้าวสาร
และให้ค้าแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

48 ทักษะด้านเลขานุการ  ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ อ านวยความสะดวก ให้แก่ผู
บริหารขององค์การและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการ
บริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น  

49 ความละเอียดรอบคอบ  ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปชัญหาหรืออุปสรรคที่ อาจจะ
เกิดขึ้นไว้ลว่งหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียด
ตา่ง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อ่ืนได้  

50 มนุษยสัมพนัธ ์ ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีห์เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเป้าหมายในการท างานร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ  

51 การควบคุมอารมณ์และ 
บุคลิกภาพ  

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพที่ แสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้ อืนได้ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่
แตกตา่งกันไป  

52 ความคิดสร้างสรรค์  การน าเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ซึ่งน าไปสู่การออกแบบ ผลงานที่
มีความแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการ ขาย รวมถึง
การส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์การ  

53 ความคิดเชิงกลยุทธ ์ ความเีาาใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์การ พร้อมทั้ง
ความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน และด าเนินงานให้สอดคล้อง และรองรับ
กับกลยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์การ  

54 ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความเข้าใจในการก าหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่ เกิดขึ้น 
รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจง ข้อมูลออกเป็น
ปัจจัยย่อยๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
ได้อย่างเป็นระบบ  

55 การเรียนรูแ้ละพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และ
เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  

56 จิตส านึกด้านบริการ  การให้ความส าคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการ และ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการ ให้บริการที่
ด ี 

57 ความน่าเชื่อถือได้ ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้ง 
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และคช้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ 
เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อ้ืนทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ  

58 จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความ ปลอดภัย  

การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน โดย
ปฏิบัติให้เป้นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
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พจนานุกรมสมรรถนะ 
ความหมายของสมรรถนะ Competency หมายถึง ขีดความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ

ส่วนบุคคลหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นการกระท าหรือการแสดงออกของพนักงาน ที่องค์กร คาดหวังหรือต้องการ 
เพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

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

2. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ 
ทักษะคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางการบริหาร ที่จ าเป็นส าหรับการ ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการงานในองค์กร ซึ่งองค์กรคาดหวังให้พนักงานในระดับบริหารหรือหัวหน้างาน ขึ้นไปจ าเป็นต้องมีสมรรถนะทางการ
บริหารได้ 6 ตัว ดังนี้ 

 
สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) ระดับ

อ านวยการ 
ระดับต้น 

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

 
3. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ 

ทักษะคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่ง องค์กรคาดหวัง
ให้พนักงานในสายงานที่จ าเป็นต้องมีตามต าแหน่งที่ก าหนด โดยก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ไว้ 12 ตัว สามารถ
เลือกสมรรถนะประจ าสายงานที่เหมาะสมในแต่ละต าแหน่งได้  
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ตารางแสดงระดับความสามารถที่คาดหวังแบ่งตามประเภทต าแหน่งงาน (Competency Mapping) 
 

กลุ่มต าแหน่ง ระดับความสามารถที่คาดหวัง 
สมรรถนะ 

หลัก 
สมรรถนะ 

ทางการบริหาร 
สมรรถนะ 

สายคณาจารย์ 
สมรรถนะ 

สายสนนุวิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
- ผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ คณบด ี ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - 

- ผู้บริหารระดับอ านวยการ ได้แก ่รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าส านักงาน ประธาน
สาขาวิชา 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 - 

- ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ หัวหน้างาน ระดับ 3 ระดับ 3 - - 
กลุ่มวชิาการ 

- ศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย ์ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 - 

- อาจารย ์ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 - 
- บุคลากรใหม่ (อายุงานน้อยกว่า 1 ปี) ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 - 

กลุ่มวชิาชีพเฉพาะหรือเชยี่วชาญเฉพาะ 
- เชี่ยวชาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ระดับ 5 - - ระดับ 5 
- ช านาญการพิเศษ ระดับ 4 - - ระดับ 4 

- ช านาญการ ระดับ 3 - - ระดับ 3 
- ปฏิบัติการ ระดับ 2 - - ระดับ 2 
- บุคลากรใหม่ (อายุงานน้อยกว่า 1 ปี) ระดับ 1 - - ระดับ 1 
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ค าจ ากัดความและรายละเอียดเกี่ยวกบัสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
1.1 ความเป็นผู้น า (Leadership ความสามารถในการวางตนและเป็นตัวอย่างที่ดี การมีศลิปะในการโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้น

และให้ ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัตงิานเต็มประสิทธิภาพ
และบรรลุ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ระดับที่ 1 บรหิารการประชุมได้ดีและคอยช้ีแจงข่าวสารความเป็นไปอยู่เสมอ  
 ก าหนดประเด็นหัวข้อในการประชุม วัตถุประสงค์ ควบคุมเวลา และแจกแจง

หน้าท่ีรบัผิดชอบ ให้แก่บุคคลในกลุ่มได้  
 แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยู่ เสมอ                 

แม้ไม่ได้ถูกก าหนดให้ ต้องกระท า  
 อธิบายเหตผุลในการตัดสินใจใหผ้ีีทเีีกี่ยวข้องทราบ  
 ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็นผู้น าในการท างานของกลุ่ม 
 ลงมอกืระท าการเพื่อช่วยให้กลุ่มปฏิบัตริหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  ก าหนดเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจน ใช้โครงสร้างที่เหมาะสม เลือกคนให้เหมาะ

กับงาน หรือใช้ วิธีการอื่นๆเพอื่ช่วยสร้างสภาวะที่จะท าใหก้ลุ่มท างานได้ดีขึน้  
 เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน หรือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาในการแสดง

ศักยภาพการ ท างานอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหก้ารดูแลและช่วยเหลอืทีมงาน  

 เป็นทีป่รึกษาและช่วยเหลือทีมงาน  
 ปกป้องทีมงาน และช่ือเสียงของสว่นงาน มหาวิทยาลัย  
 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลคัญมาให้ทีมงาน  
 ช่วยเหลือให้ทีมงานเข้าใจถึงการปรบัเปลีย่นที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและความ

จ าเป็นในการปรบัเปลีย่นนั้น ๆ 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้น า  

 ก าหนดธรรมเนียมปฏิบตัปิระจ ากลุ่มและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ทีมงาน  

 ยึดหลักธรรมาภบิาล ( Good Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมี
ส่วนร่วม ความรับผดิชอบ ความคุม้ค่า) ในการปกครองทีมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา   

 สนับสนุนการมสี่วนร่วมของทมีงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาในการอุทิศตนให้กับการ
ปฏิบัติงานเพื่อ สนองนโยบายขององค์กร 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และแสดงวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนต่อทีมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา  
 สื่อสารวิสัยทัศน์ท่ีมีพลัง สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผ้ีีใต้บังคับ

บัญชาสามารถ ปฏิบัติงานใหภ้ารกิจส าเร็จลลุ่วงไดจ้รงิ  
 เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนด าเนินไปได้

อย่างราบรื่นและ ประสบความส าเร็จได้ด้วยกลยทุธ์และวิธีการด าเนนิการที่
เหมาะสม  

 มีวิสัยทัศน์ในการเลง็เห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเตรยีมการสร้างกล
ยุทธ์ใหก้ับองค์กร  ในการรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
1.2 การมีวิสัยทัศน์ (Visioning) ความสามารถในการก าหนดวิสยัทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการท างานของหน่วยงานท่ี

ชัดเจนให้ ตอบสนองต่อวิสยัทัศนแ์ละเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และสามารถผลักดันและ
กระตุ้นใหผู้้อื่น ความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค ์   

ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร  
 รู้เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่างานที่ท าอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือ

ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร  
 เช่ือมโยงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานกับเป้าหมาย วัตถุประสงคแีละกลยุทธ์ของ

องค์กรโดยรวมได้ 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และใหผ้ีีอื่นได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน ์

 อธิบายให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายการท างานของหน่วยงาน
ภายใต้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้  

 แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อประกอบการก าหนด
วิสัยทัศน์ 

 แบ่งปันความรับผิดชอบในการก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวโดยให้ผู้อื่นได้มีส่วน
ร่วมหรือแสดงความคิดเห็นด้วย 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสร้างแรงจูงใจใหผ้ีีอื่นเต็มใจทจี่ะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  
 โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัตหิน้าที่ของ

ตนเองเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  
 ให้ค าปรึกษาแนะน าแกส่มาชิกในทมีถึงแนวทางในการท างานโดยยึดถือ

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย ขององค์กรเป็นส าคัญ  
 สามารถสอนงานและการปฏิบัติงานนของสมาชิกในทีมบรรลุเป้าหมายตาม

วิสัยทศัน์ได้  
 ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ด้วยวิธีสร้างแรงบันดาลใจ 

ความกระตือรือร้นและความร่วมแรงร่วมใจใหบ้รรลุวิสัยทัศน์นั้น 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และใช้วิสัยทัศน์มาช่วยก าหนดนโยบายในงาน   

 มีการพัฒนาปรับปรงุนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการน า วิสัยทัศน์ 
  คิดนอกกรอบ น าเสนอความคิดใหม่เพื่อใช้ก าหนดนโยบายในงานเพื่อประโยชน์

หรือโอกาสขององค์กรโดยรวมอย่างท่ีไมม่ีผู้ใดคิดมากอ่น 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย   

 ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางงานในมหาวิทยาลัยด้วยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
ว่าเป้าหมายเหล่านั้นสอดคล้องเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกจิมหาวิทยาลัย 

 คาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ในมหาวิทยาลัยอาจไดรับผลกระทบอย่างไรจากก
การเปลี่ยนแปลง ทุกด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเสนอกลยุทธ์
เพือ่ให้มหาวิทยาลัยได้รบัประโยชน์ สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลง 
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1.3 การวางกลยุทธ์ของ หน่วยงาน  
(Strategic Orientation) 

ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบาย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนด                 
กลยุทธ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ 

ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ความรับผดิชอบของ
หน่วยงาน  

 เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ว่าสมัพันธ์เช่ือมโยงกับ
ภารกิจของ หน่วยงานที่ตนดูแลรบัผิดชอบอย่างไร  

 สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได้  
 สามารถอธบิายความเกี่ยวโยงของนโยบายมหาวิทยาลยั ภารกจิของหน่วยงาน

ได้อย่างถูกต้องเป็น รูปธรรม 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และน าประสบการณ์มาประยกตุ์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของ

หน่วยงานได้  
 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีตนดแูล

รับผิดชอบให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและสามารถบรรลุภารกิจ
ก าหนดไวไ้ด้  

 ใช้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารมาปรับกลยทุธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ทีป่ลี่ยนแปลงได้  

 สามารถก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานทีส่อดคล้องกับกลยุทธ์ุของมหาวิทยาลัย 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยกุต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซบัซ้อนมาใช้ในการก าหนดกล

ยุทธ์ในการ ปฏิบัติงานในอนาคต  
 ประยุกตท์ฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์

ของหน่วยงานท่ีตน ดูแลรับผิดชอบ  
 คิดโครงการ แผนงานที่ผลสัมฤทธ์มีประโยชน์ระยะยาว หรือประยุกต์แนวทาง

ปฏิบัตที่ประสบความส าเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยต่าง ๆ มาก าหนด
แผนงานเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานท่ี ตนดูแลรับผิดชอบ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเช่ือมโยงสถานการณ์ในประเทศเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

 ประเมินและเช่ือมโยงสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ภายในประเทศที่ซับซ้อนโดยมองภาพในลักษณะองคร์วมเพื่อใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์  

 คิดแผนหรือกลยทุธ์เชิงรกุในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองโอกาส
หรือประเด็น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ของหน่วยงานทเีีปลี่ยนแปลงไป 
ระดับที่ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรบัเปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง  

 มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยทุธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและมีการ
ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 สรรค์สร้างและบรูณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจาก
บริบทของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและปรับให้เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง 
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1.4 ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง  
(Change Management) 

ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันสมาชิกในองค์กรให้เกิดความต้องการ
จะปรับเปลี่ยนไปในแนวทางการทเีีป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ 
เข้าใจ และด าเนินการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจริง 

ระดับที่ 1 เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลีย่น  
 เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลีย่น สามารถก าหนดทิศทางและขอบเขตของ

การปรับเปลี่ยน ที่ควรเกิดขึ้นภายในองค์กรได้  
 เข้าใจถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมใหส้อดคล้องกับการ

ปรับเปลีย่นนั้น  
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสนบัสนุนใหผ้ีีอื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนท่ีจะเกิดขึ้น 

 ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของการเปลีย่นแปลงนั้น  
 สนับสนุนความพยายามในการปรบัเปลี่ยนองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการ

และมสี่วนร่วมใน การปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้น และสร้างแรงจงูใจใหผ้ีีอื่นเหน็ความส าคญัของการ 

ปรับเปลีย่นทเีีกิดขึ้น  
 กระตุ้น สร้างแรงจงูใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคญัของการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิด

ความร่วมแรงร่วมใจ  
 เปรียบเทยีบให้เห็นว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งทจี่ะเปลี่ยนแปลงไปนั้น

แตกต่างกันใน สาระส าคญัอย่างไร  
 สร้างความเข้าใจใหเีกิดขึ้นแกผู่้ที่ยงัไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานท่ีดีีพื่อรับการปรับเปลีย่นในองค์กร  
 สร้างวิสยัทัศนแ์ละช้ีให้เห็นผลสมฤัทธิ์จากความพยายามในการปรับเปลี่ยน

องค์กรที่ก าลังจะด าเนินการ  
 วางแผนอย่างเป็นระบบและช้ีใหเีห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน  
 เตรียมแผน และตดิตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และด าเนินการตามแผนใหเีกดิการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ประสิทธิภาพ  

 เป็นผู้น าในการปรบัเปลี่ยนขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนสามารถด าเนิน
ไปได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ  

 สร้างขวัญก าลังใจ และความเช่ือมัน่ในการขับเคลื่อนใหเีกดิการปรับเปลี่ยน 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
1.5 การควบคุมตนเอง (Self Control) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมในสถานการณ์ทีอ่าจถูกยั่วยุหรือ

เผชิญหน้ากับ ความไมเ่ป็นมติร หรือต้องท างานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทน
อดกลั้น เมื่ออยู่ใน สถานการณ์ทีก่อ่ความเครยีดอย่างต่อเนื่อง 

ระดับที่ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม  
 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไมส่ีภาพหรอืไม่เหมาะสมในทกุสถานการณ์  
 อดกลั้นไม่แสดงพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และหลีกเลี่ยงหรือเบี่ยงเบนสถานการณ์ที่ท าให้เกดิความรุนแรง
ทางอารมณ์  

 รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่างเหมาะสม อาจหลีกเลี่ยงจาก
สถานการณ์ (ที่ท าให้เกิดความรุนแรงทางอารมณ์) ช่ัวคราวหากกระท าได้ หรือ
อาจเปลี่ยนหัวข้อสนทนา  หรือหยุดพักช่ัวคราวเพื่อสงบสติอารมณ์ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสงบ แม้จะถูกยั่วยุจากฝ่ายตรง
ข้าม  

 รู้สึกได้ถึงความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรอืการปฏิบัติงาน 
เช่น ความโกรธ ความผิดหวังหรือความกดดัน แต่ไม่แสดงออกและไม่โต้ตอบ
รุนแรงแมจ้ะถูกยั่วยุจากฝ่ายตรงข้าม และยังครองสติปฏิบัติตนต่อไปได้อย่าง
สงบ  

 สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกทเีีหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลในเชิงลบทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่  3 และมีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไข
สถานการณ์ที่ท าให้ เกิดความรุนแรงทางอารมณ์  

 รู้สึกถงึความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรือการปฏิบัติ งาน แต่
สามารถเลือก วิธีการแสดงออกในทางสร้างสรรคเีพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดขีึน้  

 สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลทอ่ีาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณ์
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

 ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการกับความเครียด
และความกดดัน ทางอารมณ์ที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น  

 บรหิารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพอื่ลดความเครียดของ
ตนเองหรือ ผู้ร่วมงาน ระดับที่ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเอาชนะอารมณด์้วยความเข้าใจ  
 ละวางอารมณ์ ระงับอารมณ์รุนแรง โดยการพยายามท าความเข้าใจต้นเหตุ 

เข้าใจตนเอง เข้าใจ สถานการณ์ เข้าใจคู่กรณี ตลอดจนบริบทและปจัจัย
แวดล้อมตา่ง ๆ อาจใหอ้ภัยหรือปล่อยวาง ได้ตามแต่กรณี สามารถแก้ไขที่
ต้นเหตุของปัญหา รวมทัง้บรบิทและปัจจยัแวดล้อมต่างๆ  
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
1.6 การสอนงานและ มอบหมายงาน 
(Coaching and Empowering 
Others) 

ความตั้งใจที่จะสง่เสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เช่ือมั่นว่า
จะสามารถ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนได้ 

ระดับที่ 1 สอนงานหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน   
 สอนงานด้วยการให้ค าแนะน าอย่างละเอียด หรอืด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน  
 ช้ีแนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใช้ในการพฒันาการปฏิบัติงาน  
 มีการใช้เทคนิคการสอนงานท่ีดี 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และท าให้ผู้ใตบังคับบัญชารูส้กึว่าตนมีศักยภาพ   
 เข้าใจข้อดีและข้อด้อยของผู้ใตบั้งคับบัญชา และสามารถใหค้าปรึกษาช้ีแนะ

หนทางเพื่อสนับสนุนสง่เสริมข้อดีให้โดดเด่นและปรบปัรุงข้อด้อยให้ลดลง  
 ให้โอกาสผู้ใตบ้ังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพด้านดีของตนเพอ่ืเสริมสร้างความ

มั่นใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และวางแผนเพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถ

ในการท างาน  
 วางแผนในการพฒันาผู้ใตบั้งคบับัญชาทง้ัในระยะสั้นและระยะยาว 
  มอบหมายงานที่เหมาะสม ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็น ค า ช้ีแนะและการ

สนับสนุนต่าง ๆ เพื่อใหง้านส าเร็จ รวมทั้งให้โอกาสผู้ใต้บังคับที่จะได้รับการ
ฝึกอบรม หรอืพัฒนาอย่างสม่ าเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 

 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบาง
เรื่องเพื่อใหม ่โอกาสริเริ่มสิ่งใหม่ๆ หรือบรหิารจัดการด้วยตนเอง  

 พร้อมจะยอมเสี่ยง โดยยอมให้ผู้อื่นตัดสินใจในบางเรื่อง 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา  
 ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของ

ผู้ใตบ้ังคับบัญชา  
 มีจิตวิทยาในการเข้าถึงจิตใจและเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 

เพื่อน ามาสนับสนุนในการล้มล้างความเช่ือ และค่านิยมเชิงลบและพัฒนา
ศักยภาพในการท างานให้ดีขึ้น  

 เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ริเริ่มสิ่งใหม่ด้วยตนเองโดยการมอบหมาย
อ านาจตัดสินใจให้ 

ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีให้อ านาจและสอนงาน  
 สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานท่ีให้อ านาจและมีการสอนงานกันเองเพื่อ

พัฒนาการ ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร   
 สร้างบรรยากาศการท างานที่เอื้อต่อวัฒนธรรมการท างาน ตลอดจนจัดหา

ทรัพยากรและการสนับสนุนต่าง ๆ ที่จ าเป็นให้ 
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ค าจ ากัดความและรายละเอียดเกี่ยวกบัสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.1 ทักษะการจัดการเรียน การสอน 
(Teaching and Learning skill) 

ความสามารถในการบรูณาการวิชาการ และความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการถ่ายทอด
เนื้อหา  การจัดเตรียมแผนการสอน การเลือกใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม รวมทั้ง การกระตุ้น ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในช้ันเรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเีหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

ระดับที่ 1 สอนนิสิตให้ครบตามตารางเวลาการสอนที่ก าหนด  
 จัดเตรียมแผนการสอนและทรพัยากรประกอบการเรียนการสอนให้ี

เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีจะสอน  
 ถ่ายทอดเนื้อหา และตอบข้อซักถามของนิสิตได้ครบถ้วนชัดเจน  
 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อใหเีกิดการมสี่วนร่วมในช้ันเรียน  
 ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ  
 ปรับปรงุวิธีการและทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนใหเีหมาะสมกับ

เนื้อหาวิชาและกลุ่มผู้เรียน  
 ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบการสอนได้อย่างชัดเจน  
 กระตุ้นจงูใจให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
 กระตุ้นให้นสิีตเกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกช้ันเรียน 
 ประเมิน/ตรวจสอบวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ   
 เลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และทรัพยากรที่เหมาะสมกับ

เนื้อหาวิชาและศักยภาพของผู้เรียน  
 บูรณาการความรู้และประสบการณเ์กี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการ

เรียนการสอน  
 พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกบสัถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
 วิเคราะห/์วิพากษ์ และใหค้ าแนะน าผเีีรยีน ในเรื่อง/ประเด็นต้องพัฒนา

เพิ่มเตมิ 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ  

 เป็นที่ปรึกษา/ให้ค าแนะน าในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์
ผู้อื่นภายในส่วนงานได้  

 แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนกับอาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลยัได้  

 ร่วมวางแผน/ใหค้วามคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนของ
สาขาวิชา/ส่วนงานได ้

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ  
 สอนและถ่ายทอดความรู้เชงิวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้  
 สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์/นสิีตเข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการภายนอก

มหาวิทยาลยั  
 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการ

เรียนการสอน  
 สร้างเครือข่ายผูเ้ชี่ยวชาญในศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อพฒันากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
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2.2 ทักษะการวิจัย (Research skill) ความสามารถในการด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การก าหนดประเด็นปญัหา/หัวข้อวิจัย 

เครื่องมือและ วิธีการเก็บข้อมลู การวิเคราะห์และสรุปผล การน าเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการน าไปใช้ ประโยชน์ ตลอดจนการสง่เสรมิใหเีกิดการเรียนรู้และ
พัฒนางานด้านการวิจัยอย่างต่อเนอื่ง 

ระดับที่ 1 ก าหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยได้  
 เขียนข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) ได้ถูกต้องครบถ้วนและ

น่าสนใจ  
 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยทรี่ีบผิดชอบได้  
 สามารถสืบค้นหาแหล่งข้อมลูสารสนเทศส าหรับการท าวิจัยได้ 
 ร่วม/ด าเนินการวิจัยตามขอบเขตที่ได้รบัมอบหมายได้ 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ  
 ก าหนดกรอบและแนวทางในการท าวิจัยได้ถูกต้อง ตรงตามหลักการวิจัย  
 ออกแบบกระบวนการวิจัยให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาหรือหารือหัวข้อ

วิจัยได้  
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้เทคนิควิธีการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  
 เขียนอภิปรายผลการวิจัยในส่วนท่ีได้รับมอบหมายได้ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ  
 สามารถท าวจิียและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วิจัยเชิงพาณิชย์ วิจัยการพฒันา

องค์กรหรือวิจัย จัดการเรียนรู้เพื่อชีวิตและชุมชน   
 ริเริ่ม/ต่อยอดโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง   
 น าเสนอ/เผยแพรผ่ลงานวิจัยในรูปแบบ/แหลง่ต่างๆ ท่ีได้รับการยอมรับใน

ศาสตร์ของตนได้   
 ให้ค าแนะน าปรึกษาผู้อื่นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการวิจัยในสาขาที่

ตนเองมีความเช่ียวชาญได้  
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และ  

 พัฒนาและด าเนินงานโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
 น าเสนอ/เผยแพรผ่ลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรอืเวทรีะดับนานาชาติ

ได้ 
 เป็นทปี่รกึษา/นักวิจัยพี่เลี้ยงให้แก่อาจารยร์ีีนน้อง เกี่ยวกับการด าเนิน

โครงการวิจัยในสาขาท่ี ตนเองมีความเช่ียวชาญได้  
 สนับสนุนให้มีการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ  

 เป็นวิทยากรผทู้รงคุณวุฒิในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้
แกหน่่วยงานทง้ัภายในและ ภายนอกได้  

 สร้าง/เข้าร่วม/พัฒนาเครือข่ายการวจิียในศาสตร์ที่ตนเองมีความ
เชี่ยวชาญ 

 ส่งเสริม และสนับสนุนใหมก่ารพัฒนางานวิจัยในส่วนงานอยาีงต่อเนื่อง 
  มีส่วนร่วมก าหนดแผนกลยทุธ์เกี่ยวกับงานวิจัยในระดับส่วนงาน/

มหาวิทยาลัยได้ 
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2.3 ทักษะการบริการวิชาการ 
(Academic service skill) 

ความสามารถในการน าเสนอแนวคิดในรูปเอกสาร บทความ หลักสูตรฝึกอบรม 
สื่ออเีล็คทรอนิคส์ การเป็นวิทยากรเพื่อผลิตผลงานบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ระดับที่ 1 แสดงออกถึงความสนใจที่จะเรียนรู้งานในหน้าท่ีความรับผดิชอบ  
 ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพฒันาความรู้ตามที่หน่วยงาน

มอบหมาย 
 รับฟังค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเพื่อน ามาพฒันาตนเอง

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตามความเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตน 
เพื่อสร้างประโยชนแีก่ส่วนรวม 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ  
 สามารถน าเสนอแนวคดิในรปูเอกสารบทความ หลักสูตรฝึกอบรม 

สื่ออเีล็คทรอนิคส์  
 สามารถเป็นวิทยากร เพื่อผลติผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคม  
 มีความรูเ้นื้อหาและติดตามความกา้วหน้าในศาสตร์ของตนเองเพื่อน ามาใช้

ในการใหบ้รกิาร วิชาการแกส่ังคม 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ   

 มีส่วนร่วมในกจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/ชุมชน  
 ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อน ามาออกแบบเนื้อหาและ

รูปแบบการให้บริการ วิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องตรงตามความต้องการ 
และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 

 สามารถน าสื่ออิเล็คทรอนิคสม์าใช้ในการใหบ้รกิารวิชาการแก่สังคม                
เพื่อสนับสนุนต่อระบบการศึกษาท่ีเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และ  
 น าผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการปรับปรงุและพัฒนา

หลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย  
 สามารถถ่ายทอดความรู้เนื้อหาในศาสตร์ของตนเองเพื่อให้บริการวิชาการ

แก่สังคม รวมทั้งสามารถส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
น ามาปรบัปรุงได้  

 ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท าโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนงานแก่สังคมได้  

 ริเริ่มโครงการบริการวิชาการที่สนบัสนุนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
สรู่ะดับประเทศ ระดับชาติ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และ  
 ส่งเสริม และสนับสนุนใหม่การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ทีก่ี่ยวข้องอยู่เสมอ  
 มีส่วนร่วมก าหนดแผนกลยทุธ์เกี่ยวกับการบริการวิชาการแกชี่มชนสังคม

ในระดับสว่นงาน/ มหาวิทยาลัยได้ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.4 การคิดวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) 

การท าความเข้าใจสถานการณ์ อธิบายประเด็น สถานการณ์ ปัญหาโดยการแยก
ข้อมูลที่ได้รับออกเป็นประเด็นย่อยๆ หรือการก าหนดกรอบแนวคิด ประเด็นหลัก 
โดยการเช่ือมต่อความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนต่างๆ ทเีีกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ได้ข้ีอสรุปในการปฏิบัติงานท่ีมปีระสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 

ระดับที่ 1 มีความเข้าใจสถานการณ์ ประเด็นปัญหา โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือแตก
ประเด็น ปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้  

 รู้ขอบเขต เข้าใจสถานการณ์ ผลที่ต้องการจากข้อมูลที่วิเคราะห์  
 ระบปุระเด็นย่อยๆ ของข้อมูล ปัญหา สถานการณ์ได ้

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหา หรอืงาน
โดยสามารถระบุ เหตุและผล ข้อด ีข้อเสียในประเด็นต่างๆ และวางแผนงานตามลา
ดับความสาคัญ  

 รวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวิเคราะห์  
 จัดล าดับความส าคัญ/เร่งด่วน ความเป็นเหตเีป็นผล  
 แยกข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ได้  
 วิเคราะหค์วามสัมพันธ์และแตกประเด็นปัญหาของงาน ที่ตนเอง

รับผิดชอบ กับงานท่ีเกี่ยวข้อง ในกระบวนงานเดียวกันได ้
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อนของปัญหาหรืองาน 

 เชื่อมโยงเหตปุีจจัยทับซ้อนของเหตุการณ์ ประเด็นต่างๆ ได้  
 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็นรายละเอียดที่มผีู้เกี่ยวข้องหลาย

ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 วางแผนขั้นตอนการด าเนินงานทมี่ีผเีีกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อยา่งมีประสทิธิ

ภาพ 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ วางแผน และคาดการณ์ปญัหา 

พร้อมวางแนวทางป้องกันปัญหาลว่งหน้าในงานท่ีซบัซ้อนได้  
 แยกประเด็นปัญหาที่ีีช่ือมโยงซบัซอ้นออกเป็นส่วนๆ  
 หาแนวทางเลือกที่ดีท่ีสดุเพื่อการแก้ปญัหา  
 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ของงานท่ีซับซ้อน และหาทางป้องกัน

ปัญหาไวล้่วงหน้า 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถใช้เทคนิคและรูปแบบต่างๆ ในการก าหนด

แผนงานการ ท างาน และหาทางเลือกส าหรับป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาทเีีกิดขึ้น 
 ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคท่ีเหมาะสม เป็นระบบ หลากหลายรูปแบบ               

ในการแยกประเด็น ปัญหาที่สลับซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ เพอื่หาทางเลือก
ในการแก้ปัญหาและการพิจารณาข้อดี ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.5 การมองภาพองค์รวม 
(Conceptual Thinking) 

การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองคร์วมจนไดเ้ป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ 
อันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางตา่ง ๆ จากสถานการณ์หรือ
ข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ 

ระดับที่ 1 ใช้กฎพื้นฐานท่ัวไป  
 ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ตลอดจนหลักสามัญส านึกท่ัวไปในการปฏบิัติ

หน้าท่ีระบุประเด็นปัญหาหรอืแกป้ญัในงาน 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และประยุกต์ประสบการณ์  

 พิจารณารปูแบบของข้อมูลแล้วสามารถระบุแนวโน้ม หรือระบุข้อมูลที่
ขาดหายไปได้  

 ประยุกตป์ระสบการณ์และบทเรียนในอดีตมาใช้ในการปฏิบตัีหน้าที่ ระบุ
ประเด็นปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประยกุต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซบัซ้อน  
 ประยุกตท์ฤษฎีหรือแนวคิดที่ซบัซ้อนมาใช้ในการพิจารณาสถานการณ์

ปัจจุบัน ระบุประเด็นปัญหาในงานได้อย่างลึกซึ้งแยบคาย แม้ในบางกรณี 
แนวคิดที่น ามาใช้และสถานการณ์ที่ ประสบอยู่ดูหมือนจะไม่มีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และอธิบายปัญหา/งานในภาพองค์รวม  
 พิจารณาสถานการณ์ ประเด็น หรือปญัหาซับซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและ

วิธีพิจารณาแบบมอง ภาพองค์รวม และอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย  
  จัดการสังเคราะห์ข้อมลู สรปุแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ ฯลฯ ที่ซับซ้อน

เป็นค าอธิบายที่ สามารถเข้าใจได้โดยง่าย และเป็นประโยชน์ต่องาน 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดนอกกรอบเพือ่สร้างสรรคอ์งค์ความรู้ใหม่  

 คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งตา่งๆ ในงานด้วยมุมมองที่แตกตาีง อันน าไปสู่
การประดิษฐ์คิดค้น การสร้างสรรค์และการน าเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจน
องค์ความรู้ใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน และเป็นประโยชน์ต่องาน และ
มหาวิทยาลยั 
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2.6 การสืบหาข้อมูล (Information 
Seeking) 

ความสนใจใฝร่ีีเชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความ
เป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ทเีีกี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการ
ท างาน 

ระดับที่ 1 สามารถใช้ข้อมลูที่มอียู่หรือหาข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการปฏบิีติงาน  
 สามารถน าข้อมลูทมี่ีอยู่มาปรบัปรุง แก้ไขเพื่อใช้ในการปฏิบัติได้  
 หาข้อมูลโดยซักถามผู้ทเีีกี่ยวข้องโดยตรง  
 สามารถจัดเก็บข้อมลูที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบได้ 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสบืเสาะค้นหาข้อมลจูากแหล่งข้อมลูที่น่าเชื่อถือและ
อ้างองิได้มาใช้ ในการปฏิบัตงิาน  

 สามารถพจิารณาและตดัสินใจเลือกใช้ข้อมลูจากแหลง่ทมี่าของข้อมลูที่
น่าเชื่อถือ  

 สามารถใช้วิธีการที่เหมาะสมในการค้นหาข้อมลูในการปฏิบตัิงานได้  
 สืบเสาะปัญหาหรือสถานการณ์ จากผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ หรือประเด็น

ปัญหามากท่ีสุด  
 ใช้เทคนิคใหม่ๆ ในการสืบเสาะค้นหาข้อมลูในการปฏิบัติงานได้ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาข้อมลูเชิงลึกจากผู้รู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในเรื่อง น้ัน  

 ตั้งใจสืบเสาะ แสวงหาแหล่งของขอ้มูลเชิงลึกจากบริบท สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน และผรู้ีีที่ไม่ได้มหีน้าทเีีกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องนั้น  

  มีจิตวิทยาในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลเชิงลึก
เพื่อให้ได้มาซึ่ง ข้อมูลทีม่ปีระโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด  

 ซักถามค าถามอย่างเจาะลึกต่อเนื่อง เพื่อหาต้นตอของสถานการณ์ ปัญหา 
หรือโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมลูที่น่าเช่ือถืออย่างเป็น
ระบบ ด้วยวิธีการต่างๆ รวมทัง้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวจิีย  

 ด าเนินการเก็บข้อมูลที่จ าป็นอย่างเป็นระบบ  
 สืบค้น/วิจัยข้อมลูจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
 ใช้เทคโนโลยี การสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลึกที่น่าเช่ือถือ

อย่างเป็นระบบในการท างานได้ 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบค้นเพื่อหาข้อมลูให้เป็นปัจจุบันทีท่ัน

เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  
 วางระบบการสืบค้น เพื่อใหม่ข้อมลูที่ทันเหตุการณ์ป้อนเข้ามาอย่าง

ต่อเนื่อง 
 ก าหนดมอบหมายใหผ้ีีอื่นท าการสืบค้นข้อมลูให้อย่างสม่ าเสมอ 
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2.7 การด าเนินการเชิงรุก 
(Proactiveness) 

การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งลงมือจัดการปญัหานั้นๆ หรือใช้โอกาสที่
เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สรา้งสรรค์และแปลกใหม่ 

ระดับที่ 1 เห็นโอกาสหรอืปัญหาระยะสั้นและลงมือด าเนินการ  
 เล็งเห็นโอกาสในขณะนั้นและไมร่ีรอที่จะน าโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ใน

งาน 
 เล็งเห็นปัญหา อุปสรรคและลงมือหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์วิกฤต  
 ลงมอือย่างฉับไวเมื่อเกิดปัญหาหรือในเวลาวิกฤติ  
 กระท าการแก้ไขปญัหาอย่างเร่งด่วนในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะหส์

ถานการณ์ก่อน และรอใหป้ัญหาคลี่คลายไปเอง  
 รู้จักพลิกแพลง ยืดหยุ่น ประนปีระนอมเมื่อเผชิญอุปสรรค  
 มีใจเปิดกว้าง ยอมรับความคิดแปลกใหม่และแหวกแนวที่อาจเป็น

ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา  
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และลงมอืกระท าการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือ

หลีกเลี่ยงปัญหา ระยะสั้น  
 คาดการณ์และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า  
 ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแกป้ีญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้

เกิดขึ้นในองค์กร 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง

ปัญหาในระยะยาว  
 คาดการณ์และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 4 – 12 เดือนข้างหน้า  
 คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการล่วงหน้า เพอื่สร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง

ปัญหาอย่างยั่งยืน  
 คาดการณ์และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า  
 สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุ้นให้

เพื่อนร่วมงานเสนอความคิดใหม่ๆ ในการท างาน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
โอกาสในระยะยาว 
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2.8 การตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
กระบวนงาน (Concern for Order) 

ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาท 
หน้าที่ และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม สามารถวางแผน ติดตาม 
ตรวจสอบการท างาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอปุสรรค์ที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมลู และรายละเอียดต่างๆ เพื่อความถูกต้อง
ของกระบวนงาน 

ระดับที่ 1 ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยสามารถอธิบายข้อผิดพลาดได้  
 รู้และเข้าใจประเด็นท่ีจะต้องตรวจสอบของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 อธิบายได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท างานทผี่ีดพลาด  
 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ตามมาตรฐานทีห่นด 

ระดับที่ 2 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับท่ี 1 และค านึงถึงมาตรฐานผลงาน  
 สามารถตั้งข้อสงสัยกับข้อมลูที่ไม่ชัดเจน และหาข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อให้

ข้อมลูมีความชัดเจนยิ่งข้ึน  
 มีการตรวจสอบ ตั้งค าถามหรือข้อสงสัยถึงความถูกต้องในมาตรฐาน

ผลงาน  
 ติดตามความคืบหน้าของงานไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอ 

ระดับที่ 3  แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่  2 และวางแผนป้องกันลด
ข้อผิดพลาด 

  สามารถค้นพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรอืผลงานทปี่ฏิบัติไดด้ีวยตนเอง 
  สามารถค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดในงานทเีีกิดขึ้น และวางแผน

ป้องกันลดข้อผิดพลาดใน งานท่ีอาจเกิดขึ้น  
 วางแผนการท างานของตนเองไว้ล่วงหน้าเสมอ 

ระดับที่ 4 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 3 และให้ค าแนะน าผู้อื่นถึงวิธีการป้องกัน
ข้อผิดพลาดในงานท่ีอาจเกิดขึ้น  

 สามารถให้ค าแนะน าแก่เพื่อนร่วมงานถึงประเด็นหรือจุดที่จะต้อง
ตรวจสอบข้อมลูในรายละเอียด  

 อธิบายให้เพอื่นร่วมงานเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การท างานท่ีผิดพลาด 

 สามารถก าหนดมาตรฐานผลงานแบบใหม่ แตกต่าง หรือสูงขึ้น 
ระดับที่ 5 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับท่ี 4 และก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางในการ

แกป้ีญหา  
 ก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏบัติในการตรวจสอบรายละเอียด ความ

ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อยของผลงาน  
 ก าหนดทางเลือกในการแกป้ัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือองค์กร  
 ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และ

ก าหนดทางเลือกเพื่อการแกป้ัญหาไว้ล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

82 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.9 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
(Flexibility 

ความสามารถในการปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์
และกลุ่มคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อ สถานการณ์เปลี่ยนไป 

ระดับที่ 1  มีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวได้แม้ประสบความยากล าบากในการ
ปฏิบัติบัติงาน สามารถปรับตัว และยอมรับและเข้าใจความคิดเห็นของ
ผู้อื่นในการปฏิบัตงิาน 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรบั เข้าใจความเห็นของผู้อื่นหรือเต็มใจที่จะ
เปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ๆ ทที่ทันสมัย และถูกต้อง  

 เต็มใจทจี่ะยอมรบัการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง  
 สามารถปรบัเปลี่ยนความคิด ทัศนคติเมื่อได้รับข้อมลูใหม่ๆ ที่ทันสมัย และ

ถูกต้อง 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวจิารณญาณในการปรับใชก้ฎระเบียบให้เหมาะสม

กับสถาณการณ์ เพื่อผลส าเร็จของงานและองค์กร  
 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้กฎเกณฑ์ กระบวนการปฏิบัติงาน

อย่างยืดหยุ่น  
 มีการปรบัตัวให้เข้ากบัสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงานหรอื เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ระดับที่ 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการท างาน

เพื่อเพ่ิม ประสิทธิภาพของหน่วยงานได้  
 ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการท างานใหเีข้ากับสถานการณ์แต่ยังคง

เป้าหมายเดิมไว้  
 ปรับแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้ันตอนการท างานที่ล้าสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของหน่วยงาน 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรอืกระบวนงาน

เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม  
 ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใหเีหมาะสมกับสถานการณเีฉพาะหน้า  
 ทบทวน กฎระเบียบและวิธีการท างานของหน่วยงานที่ดูแลรบัผิดชอบเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน  
 ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการท างาน สายการบังคับบัญชาเป็นการ

เฉพาะกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณเีฉพาะหน้าได้อย่าง
เหมาะสม 
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2.10 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  
(Communication & Influencing) 

ความตั้งใจที่จะสื่อสารด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่างๆ ตลอดจนการชักจูงหว่าน
ล้อม โน้มน้าว บุคคลอื่น และท าให้ผู้อื่นประทบัใจ หรือเพื่อใหส้นับสนุนความคิดของ
ตน 

ระดับที่ 1 น าเสนออย่างตรงไปตรงมา  
 น าเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในการอภิปรายหรือน าเสนอผลงาน 

อาจยกเหตผุลความ เป็นมา ข้อมลู  หรือความสนใจของผู้ฟั งมา
ประกอบการพูดหรือการน าเสนอ หรือยกตัวอย่าง อย่างเป็นรูปธรรมมา
ประกอบการน าเสนอ เช่น ภาพประกอบหรือการสาธิต เป็นต้น แต่ยังมิได้ 
ปรับรูปแบบการน าเสนอตามความสนใจและระดับของผู้ฟัง 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และใช้ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ  
 มีการเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการน าเสนออย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนอาจมี

การน าเสนอประเด็น ข้อคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในการบรรยายหรืออภิปราย 
เพื่อความกระจ่างหรือเพื่อจงูใจให้เห็นด้วย 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และใช้ศิลปะการจูงใจ  
 ปรับรูปแบบการน าเสนอและอภิปรายใหเีหมาะสมกับความสนใจและ

ระดับของผู้ฟัง คาดการณ์ถึงผลกระทบของสิ่งที่จะน าเสนอและภาพพจน์
ของผู้พูดทจี่ะมีต่อผู้ฟัง 

 ใช้รูปแบบการน าเสนอที่วางแผนไว้ล่วงหน้ามาอย่างดี ตื่นตาตื่นใจและ
แปลกใหม่ เพื่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ฟังในทิศทางที่ตนต้องการ อีกทั้ง
คาดการณ์และเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อ รับมือกับปฏิกิริยาของผู้ฟังที่อาจ
เกิดขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และใช้อิทธิพลทางอ้อมในการจงูใจ  
 โน้มน้าวใจผู้ฟงัทางอ้อมด้วยการชักจูงเป็นลูกโซ่ เช่น ให้ คุณ A แสดงให้

คุณ B เห็น  เพื่อให้คุณ B ไปบอกคุณ C ต่อไปอีกทอดหนึ่ง เป็นต้น มีการ
ปรับแต่ละขั้นตอนในการสื่อสาร น าเสนอ และจูงใจใหเีหมาะสมกับ
ผู้ฟงัแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย  

 ให้ผู้เช่ียวชาญในด้านนั้น ๆ มาช่วยให้การสื่อสารจงูใจได้ผลดียิ่งขึ้น 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจงูใจ  

 สร้างกลมุ่ผสู้นับสนุนอยเีีบื้องหลังหรือสร้างกลุ่มแนวร่วม เพื่อช่วย
สนับสนุนผลกัดันแนวคิด แผนงาน โครงการ ฯลฯ ใหส้ีมฤทธผิ์ล  

 ใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้รับสาร พฤติกรรมกลุ่ม
จิตวิทยามวลชน ฯ ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารจงูใจ 
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2.11 การบริการที่ดี (Service Mind) ความตั้งใจ และความพยายามของบุคลากร ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของ นิสิต ผู้รับบริการกลุ่มอื่น และ ประชาชนท่ัวไป 
ระดับที่ 1 ให้บรกิารที่เป็นมิตร  

 ให้บรกิารที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับ   
 ให้ค าแนะน า ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง   

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาทเีีกิดขึ้นแก่ผู้ รับบริการอย่าง

รวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ  
 คอยติดตามเรื่องและแจ้งให้ผู้รับบรกิารทราบความคืบหน้าในการด าเนิน

เรื่องหรือข้ันตอนเรื่อง ต่างๆที่ให้บริการ  
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และให้ขอ้มูลข่าวสารทเีีกี่ยวข้องกบังานท่ีก าลังให้บริการ  

 ช่วยประสานงานภายในหน่วยงาน และกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือหาแนว ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับการอย่างรวดเร็ว                  
เต็มใจ  

 คอยดูแลให้ผรู้รับบริการได้รบัความพึงพอใจ และเมื่อพบข้อบกพร่องให้
น าไปปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์  
 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็น

หรือความต้องการทีแ่ท้จรงิแก่ผู้รับบริการ  
 ก าหนดกรอบแนวทางการให้บริการเพื่อให้ผู้ รับบริการได้รับตามสิ่งที่

ผู้รับบริการต้องการ และสามารถช่วยผู้รับบริการแก้ปญัหาต่างๆ 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจความจ าเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของ

ผู้รับบริการ  
 พยายามท าความเข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็น หรือความต้องการที่แท้จริง

ของผู้รับบริการ  
 ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยน

วิธีหรือข้ันตอนการ ให้บริการ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของผู้รับบริการ 
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2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

สนใจใฝร่ีี สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ด้วยการศึกษา 
ค้นคว้า และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยกุต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ
และเทคโนโลยีต่างๆ เข้า กับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ    

 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน  
 ติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆจากแหล่งต่างๆทจี่ะเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏบิีติงาน  
 ทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และความรู้ 

ความสามารถของตนใน การปฏิบัติงานให้ดียิ่งข้ึน 
 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และความรอบรู้ในเทคโนโลยี  

 รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ แนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย
ในสาขาของตน และที่เกี่ยวข้องหรืออาจมผีลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
ตน 

 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถน าวิชาการ องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
ใหมๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  

 ประยุกต์ใช้หลักวิชาการที่ต้องใช้ความช านาญในการปฏิบัติงาน  
 น าวิชาการความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยกุต์ใช้ในการพัฒนา

แนวทางปฏิบัติระบบงาน กลวิธีการใหบ้รกิารที่ตอ้งมีความช านาญใหม่
คุณภาพอยู่เสมอ  

 สั่งสมความรู้ วิทยาการใหม่ๆ น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีความรู้อยู่
เสมอ 

 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และและมีความรอบรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัตงิาน
และสามารถน า ความรู้ไปบรูณาการและปรับใช้ได้  

 มีความรู้ เช่ียวชาญในงานหลายด้าน และสามารถนาความรู้ ไปปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานได้ อย่างครอบคลุม  

 น าความรู้ เชิงบรูณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต  

 หาความรู้ทเีีกี่ยวข้องกบังานทังเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 
 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสนับสนุนความเช่ียวชาญในหน่วยงาน  

 สนับสนุนใหเีกิดบรรยากาศการเรียนรู้ และการพัฒนาความเช่ียวชาญใน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัย  

 ให้การสนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผู้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในงาน  

 มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือ
วิทยาการใหม่ๆ ต่อการ ปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุน ส่งเสริมให้มี
การน ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร  

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
1. การฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียน หลากหลายกลุ่ม
ง าน/ต า แหน่ ง ง าน  โดยมีหน่ วยงาน
ทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่ด าเนินการ จัด
อบรม/ส่งไปอบรมหน่วยงานภายนอก  

 

- ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนา 
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- พัฒนาความสามารถที่เป็นจุดแข็งของ 
บุคลากรให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

- เตรียมความพร้อมส าหรับต าแหน่งงาน
ที่ สู ง ขึ้ น  ท า ใ ห้ ผู้ บั งคับบัญชาและ 
บุคลากรเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถ
รับผิดชอบงานที่ได้รบมอบหมายเมื่อ 
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งงานในอนาคต  

- ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาว 
เด่ น  (Talented People) หรือผู้ สื บ
ทอดต าแหน่งงาน (Successors) ที่จะ 
ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งงานระดับบริหาร                
ต่อไป 

2. การสอนงาน (Coaching) เน้นอธิบายรายละเอยี  ดของงาน ไม่  
จ าเป็นจะต้องอยู่ ในภาคสนาม เท่านั้น 
อาจจะเป็นการสอนงานนอก ภาคสนาม 
โดยส่วนใหญ่หัวหน้างาน โดยตรงจะท า
หน้าที่สอนงานให้กับ บุคลากร  

- เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 
ผู้สอนชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้ 
บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง  
- เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้
พร้อมก่อนที่จะเลื่อนต าแหน่ง ผู้สอน
ต้องทบทวนผลงานความสามารถที่มี
อยู่ และก าหนด เป้าหมายในการสอน
งาน โดยเนินการพัฒนาความสามารถ
ในต าแหน่งที่บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป  
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น  ผู้สอนจะต้อง
ค้นหาความสามารถที่โดดเด่น/ ที่ต้อง
ปรับปรุง และจัดล าดับ ความส าคัญ
ของความสามารถที่จะต้องพัฒนา หรือ
ต้องการเสริมและพัฒนา  

3. การฝึกอบรมในขณะ ท างาน (On 
the Job Training :OJT) 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัต ิ
จริง โดยมีผู้สอนที่เป็นหัวหนา้งานหรือ 
บุคคลที่ได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที ่
ประกบเพื่ออธิบายและชี้แนะ ซึง่ 
เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชนไ์ด้ถ้าใช้คูก่ับ 
การสอนงาน  

ใช้ส าหรับบุคลากรใหม่ที่ เพิ่ งเข้ามา
ท างาน สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อน 
ต าแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือต้อง 
อธิบายงานใหม่ ๆ เพื่อสอนให้บุคลากร 
ทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน  (Procedure) วิธีการ 
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือ 
การท างาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่ 
เกี่ ย วข้ องกับการท า ง าน  (Rules & 
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Regulation) หรือ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ 
เพื่อให้บุคลากรสามารถท างานตามที่ 
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. โปรแกรมพี่ เลี้ ย ง  (Mentoring 
Program)  

 

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ 
ท า งานร่ วมกั บผู้ อื นภาย ในองค์ ก า ร 
องค์การบางแห่งเรียก Buddy Program 
ซึ่งบุคลากรจะมีพี่เลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้ 
ดูแลเอาใจใส่ และพูดคุยกับบุคลากร อย่าง
ไม่เป็นทางการ  

 

- เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้ 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนใน 
องค์การได้อย่างมีความสุข สามารถ 
ปรับตัวเข้ากับองค์การ เพื่อนร่วมงาน 
และสภาพแวดล้อม ในการท างานที่
แตกต่างจากองค์การ เดิมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีพี่ เลี้ยงท าหน้าที่ใน
การสร้าง ความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย 
และ  บรรยากาศที่ดี ในการท างาน 
รวมทั้ง เป็นแบบอย่า ง (Role Model) 
ที่ดี ให้แก่บุคลากรใหม่ 
- เพื่ อช่วยบุคลากรที่ ก าลั งจะปรับ              
ต าแหน่งให้เติบโตขึ้นในองค์การ พี่ 
เลี้ ย งจะท าหน้ าที่ ใ ห้ ข้อมู ลที่ เ ป็ น 
ประโยชน์ในการท างานรวมถึงข้อควร
ระวังและความขัดแย้งที่อาจ เกิดขึ้น
จากงานใหม่ที่ได้รับ มอบหมาย  

5. กา ร เ พิ่ ม คุ ณ ค่ า ใ น ง า น  (Job 
Enrichment)  

 

เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้าทาย
มากขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม การ คิดเชิง
วิเคราะห์ การวางแผนงาน มากกว่าเดิมที่
เคยปฏิบัติ  

 

- Renewal: กา ร ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
แปลก ใหม่ไม่ให้บุคลากรเกิดความเบื่อ
หน่าย โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะ 
งาน บุคคลที่จะต้องติดต่อ ประสานงาน
ด้วยเปลี่ยนมุมมองหรือ ความคิดจาก
งานเดิม  
- Exploration: การพัฒนาและการ 
แสวงหาทักษะความช านาญมากขึ้น 
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการ 
ท างานใหม่ ๆ  
- Specialization:  การข าน าญใน
งาน เป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถ
ใน การบริหารจัดการงานนั้นที่ลึกข้ึน  

6. ก า ร เ พิ่ ม ป ริ ม า ณ ง า น  (Job 
Enlargement)  

 

เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็นงาน
ที่มีขั้นตอนงานคล้ายกับงาน เดิมที่เคย
ปฏิบัติหรืออาจจะเป็นงานท่ี แตกต่างจาก
เดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งานที่ ได้รับมอบหมาย
ไม่ยากหรือไม่ต้องใช้ ความคิดเชิงวิเคราะห์
มากนัก  

 

- เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการท างาน
ให้กับ บุคลากรโดยเฉพาะทักษะใน
ด้านการ บริหารจัดการ (Managerial 
Competency) ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ก า ร 
บริ หา ร ง านที่ มี ป ริ ม าณที่ ม ากขึ้ น
กว่าเดิมที่ เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการ
วางแผนงาน ทักษะการบริหารเวลา 
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ทักษะการแก้ไข ปัญหาและตัดสินใจ 
การบริหารทีมงาน การสอนและการ
พัฒนาทีมงาน (เหมาะ ส าหรับบุคลากร
ที่ท างานเดิมๆ ซ้ีาๆ มา เป็นระยะเวลา
นาน)  

7. ก า ร ม อ บ ห ม า ย  โ ค ร ง ก า ร 
(Project Assignment)  

 

เน้นการมอบหมายให้บุคลากร รับผิดชอบ
โครงการระยะยาว ไม่ สามารถท าให้เสร็จ
ภายในวันหรือสอง วัน เป็นโครงการพิเศษ
ที่บุคลากร จะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคย
ปฏิบัติหรือ เป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงาน
ประจ าที่ รับผิดชอบ  

 

- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
หาจุด แข็งและจุดอ่อนของบุคลากร
จากโครงการ ที่มอบหมายให้บุคลากร
ไปปฏิบัติ  เป็น เครื่องมือในการฝึก
ทักษะในการท า งาน  (Skill-based) 
โ ด ย เ ฉ พา ะ ทั ก ษ ะ เ ฉ พา ะ  ด้ า น ที่
เกี่ ยวข้อง ในงานนั้น  บางองค์ การ 
น ามาใช้ในการเลื่อนระดับต าแหน่งงาน 
การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่น และ
การ หาผู้สืบทอดทายาทต าแหน่งงาน  

8.  ก า ร ห มุ น เ วี ย น ง า น  (Job 
Rotation)  

 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง ไป
ยังอีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรู้ งานนั้น ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่วนใหญ่ มักใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ความสามารถ
ของผู้บริหารก่อนการ ปรับต าแหน่ง/ระดบั  

 

- เพื่ อพัฒน าคว ามส ามา รถของ
บุ ค ล า ก ร ใ ห้  เ กิ ด ก า ร ท า ง า น ที่
หลากหลายด้าน เป็นการ เสริมสร้าง
ประสบการณ์ของบุคลากรให้ เรียนรู้
งานมากขึ้น จึงเหมาะส าหรับ บุคลากร
ที่เตรียมความพร้อมในการ รับผิดชอบ
งานที่ สู งขึ้ น  หรือ เป็นกลุ่ มคนที่  มี
ผลงานดี และมี ศั กยภาพสู ง  (High 
Performance and High Potential  

9. ก า ร ใ ห ค า ป รึ ก ษ า  แ น ะ น า 
(Consulting)  

 

เน้นการให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อ บุคลากร
มีปัญหาที่ เกิดขึ้นจากงานที่  รับผิดชอบ 
หัวหน้างานจะต้องท า หน้าที่ให้แนวทาง 
เคล็ดลับ และวิธีการ เพื่อให้บุคลากร
สามารถแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นนั้นได้  

 

- เพื่ อใช้ ในการแก้ ไขปัญหาที่ เกิด
ขึ้นกับ  บุคลากรด้ วยการวิ เคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้น ในการท างาน และ
น ามาก าหนดแนวทาง  ในการแก่ไข
ปัญหาร่วมกันระหว่าง ผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง ผู้บังคับบัญชา
จะต้องน าเสนอแนวทางใน การแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อให้ บุคลากรมี
แนวทางในการแก้ ไขปัญหาที่  เกิด
ขึ้นกับตนเองได้มี 3 ลักษณะ ได้แก่ การ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรการ
ป้ อ งกั นปัญหาที่ อ าจ เกิ ดขึ้ น  การ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ 
และความรู้ต่างๆ  
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10.  ก า ร ติ ด ต า ม / สั ง เ ก ต  (Job 
Shadowing)  

 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ และ
การติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ใน งานนั้น 
ๆ เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้ เวลามากนักใน
การพัฒนา ความสามารถของบุคลากร 
เนื่องจาก บุคลากรจะต้องท าหน้าที่สังเกต
ติดตาม พฤติกรรมของหัวหน้างาน  

 

- เ พื่ อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ไ ด้ เ ห็ น
สภาพแวดล้อม ทักษะ ที่จ าเป็นต้องใช้
ใ น ก า ร ท าี  ง า น  ข อบ เ ข ต ง า น ที่  
รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึ้นจริง 
รวมถึงการแสดงออกและทัศนคติของ 
แม่ แบบหรื อ  Role Model ภาย ใน
ร ะ ย ะ เ ว ล า สั้ น  (Shot-term 
Experienced) ระยะเวลาตงั้ แต่หนึ่ง
วนั ไปจนถึงเป็นเดือน หรือเป็นปีมักใช้
ในการพัฒนาบุคลากรที่มี ศักยภาพสูง 
(Talent) หรือการพัฒนาคนเก่ง หรือ
ให้บุคลากรทั่ ว ไปได้ เรี ยนรู้ วิ ธีการ
ท างาน ของผู้ อ่ืนเพื่อน ามาปรบั ปรุง
การท างานของ ตนเองให้ดีขึ้น หรือใช้
ในการพัฒนา ความก้าวหน้าในอาชีพ
ของบุคลากร (Career Path)  

11. การท ากิจกรรม (Activity)  

 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้นไม่
ต้ อ ง มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ห รื อ ขั้ น ต อน ก า ร 
ด า เนินงานมากนัก ความส า เร็จของ 
เครื่ องมือดั งกล่ าวนี้ ต้ องอาศั ยความ 
ร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ 
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

 

- เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่ วมมือ
สามัคคี กัน เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ มุมมองซึ่งกันและกัน ท าให้
เกิดการ เรียนรูร่้วมกัน รวมถึงช่วยสรา้ง 
บรรยากาศและสร้างขวัญก าลังใจที่ดีใน 
ก า ร ท า ง า น  ท า ใ ห้ บุ ค ล า ก ร เ กิ ด
ความรู้สึก สนุกสนานในระหวางวัน
ท างาน อัน สง่ผลให้ผลผลิตหรือผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพเป็นไป ตามเป้าหมายที่
ก าหนด  

12. การเรียนรูด้้วยตนเอง 
 (Self Learning)  
 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก 
แหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น             
อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก 
Work Instruction หรื อ  ค้ น ค ว้ า ผ่ า น 
Internet หรือ เรียนรู้ จาก  e- Learning 
หรือ สอบถามผู้รู ้เป็นต้น  

 

- เพื่อให้บุคลากรมีความรับผิดชอบใน
การ เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่ 
จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ช่ ว ง เ ว ล า ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน เท่านั้น บุคลากรสามารถ
แสวงหาโอกาส เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ผ่านช่องทางการ เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ 
ที่ต้องการได้ วิธีนี้ เหมาะกับบุคลากรที่
ชอบเรียนรู้และ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
(Self Development) โดยเฉพาะกับ 
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมี 
ศักยภาพในการท างานสูง (Talented 
People) 
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13. ก า ร เ ป็ น วิ ท ย า ก ร  ภ า ย ใ น 
(Internal Trainer)  

 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มี ความสามารถใน
การถ่ายทอด รักการสอนและมีความรู้ใน
เรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายให้บุคคล
เหล่านี้เป็น วิทยากรภายในองค์การท า
หน้าที่จัด อบรมให้ กับบุคลากรในหน้วย
งานต่าง ๆ  

 

- เพื่อเป็นการสร้ างแรงจู งใจและ
พัฒนา  ความสามารถของบุคลากร 
ช่วยให้ บุคลากรได้แสดงผลงานจาก
การเป็น วิทยากรภายในให้กับบุคลากร
ภายใน องค์การ วิธีนี้เหมาะส าหรับ
บุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญหรือรอบรู้
ในงานที่ รับผิดชอบ มีความช านาญใน
งานเป็น อย่างมาก เช่น หัวหน้างาน 
หรือ ผู้บริหาร  

14. การดูงานนอก สถานที่  
(Site Visit)  
 

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจาก 
องค์การที่ เป็นตัวอย่าง (Best Practice) 
ในเรื่องที่ต้องการดูงาน เพื่อให้บุคลากร
เห็นแนวคิด และหลัก ปฏิบัติที่ประสบ
ความส าเร็จ อัน น าไปสู่การปรับใช้ใน
องค์การต่อไป  

 

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์
ใหม่ ๆ การได้เห็นรูปแบบการท างานที่
มีวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ หรือได้เรียนรู้
เรื่องใหม่ๆ ที่ดี จากองค์การภายนอก 
มาใช้เพิ่ม ประสิทธิภาพในการท างาน
ให้ดีขึ้น วิธีนี้ เหมาะกับบุคลากรตั้งแต่
ระดับผู้จัดการข้ึน ไป  

15. ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล  ป้ อ น ก ลั บ 
(Feedback)  

 

เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
แจง้ผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ บุคลากร 
เ พื่ อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ป รั บ ป รุ ง  พั ฒ น า
ประสิทธิภาพและ ความสามารถในการ
ท างาน  

 

เพื่อรับฟังขอ้มูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
การท างานหรือเรื่องทั่วๆ ไปที่เกิดขึ้น
ของ ตัวบุคคลหรือกลุ่มคน                มี 
3 รูปแบบ คือ 
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell)  
- แ บ บ แ จ ง แ ล ะ รั บ ฟั ง  ( Tell and 
Listen)  
- แ บ บ ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า  ( Problem 
Solving) 

16. การฝึกงานกับ ผู้เชี่ยวชาญ  

(Counterpart)  

 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญ ที่มี
ประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการ ฝึกงาน
ภายนอกสถานที่หรือการเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ
ให้เข้ ามาฝึกงานกับ  บุคลากรภายใต้
ระยะเวลาที่ก าหนด  

 

เพื่ อ ใ ห้บุคลากรในระดับผู้ จั ดการ 
หัวหน้างาน และบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูง ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนา ตนเองได้ภายในระยะเวลาที่
จ ากัด เพื่อให้ น าความรู้ที่ ได้รับจาก
ผู้เชี่ยวชาญมา ถ่ายทอดให้กับบุคลากร
คนอ่ืน ๆ ในองค์กรต่อไป  

17. การเปรียบเทียบ กับคู่แข่ง/  

คูเ่ปรียบเทียบ (Benchmarking)  

 

เน้นการน าตัวอย่ างของขั้ นตอนหรือ 
ระบบงานจากองค์การอ่ืนที่ป็น ตัวอย่าง 
(Best Practice) มา วิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับขั้นตอนหรือ ระบบงานปัจจุบัน เพื่อ
กระตุ้นจูงใจ บุคลากรให้เห็นถึงสถานะ
ของ หน่วยงานเทียบกับองค์การที่ เป็น 
Best Practice  

 

เพื่อหาวิธีการปฏิบัติต่ างๆ ที่ดีที่สุด 
หรือ ได้เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกับ
บุคลากร  ระดับ หัวหน้ า งาน  หรื อ
บุคลากรที่มีผลงาน ดีและมีศักยภาพสูง 
ที่ มี ค ว า มพร้ อม ที่ จ ะ  เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ปรับปรุงผลงานและ ความสามารถของ
ตนเองใ ห้ เป็น ไปตาม  หรือสู งกว่ า
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
มาตรฐ าน ของคู่ แ ข่ ง ภ าย ในหรื อ 
ภายนอกหน่วยงานและองค์การ  

18.  ก า ร ป ร ะ ชุ ม /  สั ม ม น า 
(Meeting/ Seminar)  

 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ 
ทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน มุมมองที่
หลากหลาย ผู้น าการ ประชุม/สัมมนาจึงมี
บทบาทส าคัญ มากในการกระตุ้นจูงใจให้
ผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนาน าเสนอความ
คิดเห็นรว่มกัน  

เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์
ใหม่ ๆ จากผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอก
องค์การ เป็นการเรียนรู้จากการรับฟัง
แนวคิดหรือ ผลงานใหม่ๆ รวมถึงการ
หารือหรือระดม ความคิดเห็นกันใน
หัวขอ้ใดหัวข้อหนึ่ง  

19.  ก า ร ใ ห้ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า 
(Scholarship)  

 

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมี 
ความรู้ ประสบการณ์มากขึ้นจาก อาจารย์
ผู้สอน รวมถึงการสร้ าง  เครือข่ายกับ
ผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่ ได้รับทุนจะต้อง
ใช้เวลาการท างานหรือ เวลาส่วนตัวในการ
ขอรับทุนจาก องค์การ  

 

เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาท างาน 
ปกติ หรือนอกเวลาท างานในการศึกษา 
หาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดย 
ศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การท างานปัจจุบันของบุคลากร หรือ 
กา รท า ง า น ใ น อน า คต  ห รื อ เ ป็ น
ประโยชน์  ต่อการเลื่อนระดับหรือ
ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต  

20. การน า เสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  หรือ
นานาชาติ 

เน้นการน าเสนอผลงานวิจัย/งานวิชาการ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้าง
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้เป็นที่
ยอมรับในวิชาชีพ  

 


