
 



ค ำน ำ 
 คณะนิติศาสตร์ได้จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 สู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นเพ่ิม

สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก้าวทันบริบท

การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของคณะให้บรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ และเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ใน

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2563  

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร ์

ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2563 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 

 คณะนิติศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของคณะไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมายที่วางไว้ 

และพร้อมที่จะขับเคลื่อนคณะไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป 
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บทที่ 1 บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญ 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ 

โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน คณะเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่าทุนมนุษย์ (Human Capital) 

เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และมีแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ

สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์                 

พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น โดยอยู่บนพ้ืนฐานของระบบสมรรถนะ (Competency) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางกาพัฒนาคณะและแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์              

พ.ศ. 2560-2561 ตลอดจนมีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือจุดประสงค์ส าคัญคือองค์กรมี “คนเก่ง คนดี” ที่พร้อมปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ  

มีความพรอมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สอดรับกับแนวโน้มทิศทางการพัฒนาองค์กรในอนาคต และสอดคลอง

กับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ               

ระยะ 20 ป และยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)  

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่มีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การปรับเปลี่ยนบทบาท

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ตนเอง เป็นระบบ ที่สร้างความคล่องตัวให้แก่ผู้บริหารและองค์กร และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการท างานเชิง

ยุทธศาสตร์ ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

มีความโปร่งใส เป็นธรรม ท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์  

 1.2.1 เพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 สู่การปฏิบัติ  

1.2.2 เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน พัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 1.2.3 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความผูกพันให้กับบุคลากร ผ่านระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะ 
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1.3 กระบวนกำรและข้ันตอนกำรจัดท ำแผน 

 การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564                        

เป็นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561-2564 สู่การปฏิบัติ โดยสรุป

กระบวนการ ดังต่อไปนี้  

ภำพที่ 1 กระบวนกำรและล ำดับขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 3 ขั้นตอน 
ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 กำรก ำหนดควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กร 
ทั้งนี้ ได้น าแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561- 2564 วิเคราะห์เพ่ือก าหนด
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร การวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบวิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์ที่ส าคัญของคณะนิติศาสตร์ และเป้าหมายการปฏิบัติงาน ที่ส าคัญที่ก าหนดไว้ และน ามาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์เพื่อหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร  

2. การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ เพ่ือให้ทราบว่าสมรรถนะที่ต้องการในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรคณะนิติศาสตร์แต่ละสายงาน มีการก าหนดความรู้ ทักษะ สมรรถนะไว้อย่างไร ทั้งนี้ เน้นการใช้ข้อมูลที่
คณะได้วิเคราะห์และร่วมทบทวนกับบุคลากรในการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. 2561-2564 เมือวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท 
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3. การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยการน าผลจากการวิเคราะห์ทั้งหมดมา
ก าหนด ความจ าเป็นที่ต้องการพัฒนา และเป้าประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ 

4. การทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร ได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร            
5 ปี คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2560 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2565 
แผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 
มาเป็น แนวทางเพ่ือ ให้ทราบนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมทั้งระดับประเทศ และระดับมหาวิทยาลัย                
อันเป็นการยืนยันความจ าเป็นที่แท้จริงในการพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาและ
จัดล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมาย  

ขั้นตอนที่ 2 กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำบุคลำกร ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

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

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

ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดกรอบการประเมินผล และตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนา

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

การติดตามและประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม  

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

คณะนิติศาสตร์ มีแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล  
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บทที่ 2 กำรประเมนิสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 
ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะยำว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

  “กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป” มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแลว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีเป้าหมายของประเทศไทยในปี 2579 คือ 
“เศรษฐกิจและ สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็น
ธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรูและเรียนรูไดด้วยตนเองตลอดชีวิต 
มีความรู มีทักษะและ ทัศนคติที่ เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ มีความเจริญเติบโตทางจิต
วิญญาณ มีจิตสาธารณะ และท าประโยชนต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญ ในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการชันวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถ
แขงขันในการผลิตได และคาขายเปน มีความเปนสังคมผูประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและ
รูปแบบที่โดดเดน เปนที่ตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เชน การใหบริการคุณภาพทั้งดาน
การเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดานสุขภาพ และทองเที่ยวคุณภาพ เปนครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย          
เปนฐานอุตสาหกรรม และบริการอัจฉริยะมาตอยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปจจุบัน และพัฒนาฐาน
การผลิตและบริการใหม่ ๆ เพื่อน าประเทศไทยไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเปนอัจฉริยะ”  
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและท าใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จ าเปนจะตองมี  การวางแผนและ
ก าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อน ไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตรที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป ตอจากนี้ไป ประกอบดวย  6 ยุทธศาสตร
ดังนี้   

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศษสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเท่ียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยยุทธศาสตรที่ 6 มุงเนนใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง                

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทาง
ต้องใหความส าคัญ และเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ไดแก (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และ (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) ไดจัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทย ไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคี  การพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและ ต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้งร่วมจัดท า
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาว
สูการปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดก าหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/
โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียม
ความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได
อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังไดก าหนดแนวคดิและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับ
ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย  
สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี มีจิต

สาธารณะ    และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ ความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร    
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้วยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได 

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิต และบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสร้างความมัน่คงทางพลังงานอาหารและน้ า 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับบสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

เปำหมำยรวม   
เพ่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ประกอบด้วย 
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ

สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรูเท่าทันสถานการณ มีความรับผิดชอบ    และ
ท าประโยชนต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความ
เป็นไทย 
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2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน 
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และเป็นธรรม 
กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายไดเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและ    
ดิจิทัล มีผูประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผูประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง 
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการ
จากฐานรายไดเดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทย
มีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ตอป และมีปัจจัยสนับสนุนอาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และ
การลงทุนวิจัย และพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                   
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ เพ่ือรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบ
กับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ไดรับ    การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น 
และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต    ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพรอมที่ปกป้อง
ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส หวงโซมูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุน และการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยโปร่งใส ตรวจสอบได กระจายอ านาจ และมี
ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการไดดีดว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัล
ในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดย
อันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจใน
ประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณ    มีประสิทธิภาพสูงฐานภาษีกว้างขึ้นและดัชนีการรับรูการ
ทุจริตดีขึ้นรวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล        

ในสังคมไทย   
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2565 
 กรอบแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2561-2565 

1. แผนด้ำนบุคลำกรที่จะช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินกำร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1.1 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะสากลของอาจารย์ 
1.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติตอบสนอง

ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 
1.3 พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุขและมี

วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
2. แผนด้ำนบุคลำกรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

2.1 การพัฒนาระบบบริหารขีดความสามารถ อัตราก าลัง การสรรหาและคัดเลือก 
2.2 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร 
2.3 การสนับสนุน และธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับมหาวิทยาลัยและท างาน

ด้วยความทุ่มเท 
2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์ ในแผน              
กลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2564 มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
และการทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร ได้แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ             
พ.ศ. 2558-2567 แผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
(พ.ศ. 2560-2574)  และ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 -2567 มาเป็น
แนวทางเพ่ือให้ทราบนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมทั้งระดับประเทศ และระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การก าหนดความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรทุกสายงาน  มาเป็นข้อมูลน าเข้าเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรทีส่อดคล้องกับแผนดังกล่าวข้างต้น ผลจากการวิเคราะห์ ดังกล่าวได้แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้  
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1. ผลกำรวิเครำะห์แผนกลยุทธ์คณะนิติศำสตร์ เพื่อก ำหนดควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร 
ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

1. ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะก ำลังคนในกำร
พัฒนำนวัตกรรมทำงสังคมและควำมเป็น
ผู้ประกอบกำรโดยใช้ชุมชนเป็นฐำนกำร
เรียนรู ้

1.1 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ(KR1.1.2,1.1.3,1.2.1,1.2.2) 

1.2 พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ทุกช่วงวัย(KR1.3.2,1.3.3) 

1.3 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏบิัติ
ทางกฎหมายและสมรรถนะสากลของ
อาจารย ์

1.4 พัฒนานิสติตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัและมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

1.5 จัดการเรียนการสอนโดยมุง่เน้น
การบูรณาการองค์ความรู้และพฒันาระบบ
ในการฝึกทักษะนสิิต 

1.6 เพิ่มอัตราการส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

-เพื่ อ เน้ น ใ ห้ นิ สิ ต มี ค ว า ม เป็ น
ผู้ประกอบการ(KR.1.1.2/1.2.1) 
- เพื่อเน้นให้นิสิตมีทักษะในการสร้าง
นวัตกรรมสังคม(KR.1.1.3,1.2.2) 
-นิสิตมีทักษะเชิงปฏิบัติ 
- เพื่อสร้างหลักสูตร/ชุดวชิา/รายวิชา
ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยที่เน้นให้เกิด
สมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมทาง
สังคม (KR.1.3.2) 
-เพื่อสร้างหลักสูตร/ชุดวิชา/รายวิชา
ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยที่เน้นให้เกิด
สมรรถนะในการสร้างผู้ประกอบการ
(KR.1.3.3) 

1. บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร มี
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรม
สังคม ทักษะผู้ประกอบการ และ
ทักษะเชิงปฏิบัติ 
2. บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น                 
มีสมรรถนะในการคิดวิ เคราะห์ 
ติ ดตามและประ เมิ น ผลข้ อมู ล 
แ ผ น ง า น / โค ร ง ก า ร  แ ล ะ ใ ห้
ข้อเสนอแนะแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
3. บุ ค ล าก ร ได้ รั บ ก า รพั ฒ น า
สมรรถนะสากลที่จ าเป็น  
4. บุคลากรมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน หรือการแลกเปลี่ยนกับ
บุคลากรต่างประเทศ 
 

2. ควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย 
2.1.พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการ

วิจัยและนวัตกรรม 
2.2.พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถ

สร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติ ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้นการ
วิจัยของประเทศ 

2.3.สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยรับใช้
สังคม และการวิจัยสู่เชิงพานิชย์ 

2 .4.พั ฒ น าศู น ย์ วิ จั ย เฉพ าะท างที่
ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 

ผลิตผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่มี
คุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงวิชาการเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 
 
 

1. บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร มี
สมรรถน ะการผลิ ต งาน วิ จั ยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม
หรือสามารถผลิตงานวิจัยสร้าง
นวัตกรรมให้กับชุมชนและสังคมได้ 
2. บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น มี
สมรรถนะในการผลิตงานวิจัยและ
พัฒนา (R&D) และ การพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 
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ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

3. กำรบริหำรจัดกำรเพื่อด ำเนินงำนที่เป็น
เลิศ 

3.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบ
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วน
งาน ตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล 

3.2 พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สู่มหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึง
และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ
และมหาวิทยาลัย 

3.5 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
3.6 พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากร

มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรมี
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ(KR 1.2.3) 

- พั ฒ น าระบ บ บ ริห ารจั ด ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรม
มาภิบาล 
- เพื่อพัฒนาบุคลการสายวิชาการให้มีมี
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการ
เป็นผู้ประกอบการ 

1. บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการเพื่อการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) และ AUN -QA 
2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มศักยภาพมีวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็งและเสริมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข 
3. มี ช่ อ งท าง  สื่ อ ก าร เรี ยน รู้ ที่
หลากหลายที่ บุ คลากรสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวกทั่วถึง 
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้ของ
บุคลากรภายในองค์กร 
5. บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร มี
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรม
สังคม ทักษะผู้ประกอบการ และ
ทักษะเชิงปฏิบัติ 
5. บุคลากรสามารถพัฒนาเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

4. ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 
4.1 การพัฒนาพื้นที่เชิงพานิชย์ 
4.2. พัฒนาระบบบริหารการเงินและ

การจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ 
4.3. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรต่อเนื่องและ

การบริการวิชาการเพื่อการหารายได้ 
4.4. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เพื่อให้

เข้าถึงลูกค้าและผู้รับบริการ 
 

- สร้างความมั่ น คงด้ านฐานะทาง
การเงิน ด้วยการเพิ่มรายได้และการ
บริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถ 
ในการจั ด โครงการบริการ เพื่ อ
แสวงหารายได้ 
2. บุ ค ล ก า ร ส า ม า ร ถ พั ฒ น า
กระบวนงาน หรือนวัตกรรมเพื่อลด
ต้นทุนการด าเนินงานขององค์กร 
3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ในการวิจัยเพื่อแสวงหารายได้ 
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2. ผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร 

ผู้รับบริกำร ควำมคำดหวังในกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลเพื่อตอบสนองควำมคำดหวัง 

นิสิต สายวชิาการ 
1. คณาจารย์เป็นผูท้ี่มีความรู้
ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่สอน 
2. คณาจารย์สามารถในการสอน 
ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนิสิต 
4. คณาจารย์คอยดูแล ให้ค าปรึกษา 
และไม่เพิกเฉยต่อปัญหาของนิสิต
จนส าเร็จการศึกษา 
สายสนับสนนุ 
1. มีการบริการที่ดี รวดเร็ว สุภาพ
แก่ผู้รับบริการ 
 
 
 

สายวชิาการ 
1. คณาจารย์มีขีดความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของนิสิต 
สายสนับสนนุ 
1. มีจิตบรกิาร 
2. มีความเชี่ยวชาญในงาน 

ผู้ให้ทุนวิจัย 
ผู้รับบริการโครงการวชิาการ 

ผู้ใช้บัณฑิต 
ศิษย์เก่า 

 

1. ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่
ถูกต้อง ครบถ้วนทนัสมัยและ
สามารถน าไปใช ้ประโยชนไ์ด ้ 
2. มีการท างานอย่างมืออาชีพ  
3. มีนโยบาย กลยทุธ์/วีธีการ
ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน  
4. การให้ค าปรึกษาแนะน า
เก่ียวกับปัญหาและความต้องการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะ  

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถใช้ 
คอมพิวเตอร์  
2. บุคลากรมีความสามารถแบบมอือาชีพ  
3. บุคลากรมีความรู้ดา้นนโยบายและแผน 
และการติดตามประเมินผล  
4. บุคลากรมีความรู้ดา้นการจัดการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย 
และการบริหารจัดการคณะ  
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3. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกร 
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Scanning) 
จุดแข็ง (Strengths)  

1. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่มีศักยภาพในการพัฒนา 
2. มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร (networking)  
3. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร  
4. วัฒนธรรมองค์กรที่มีการเคารพผู้อาวุโสเอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร โดยการสอนงานและระบบพ่ีเลี้ยง  
5. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง  

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

ขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหาร ( Succession Plan)  
2. การจัดท าเส้นทางความก้าวในหน้า สายอาชีพ ( Career Path ) ยังไม่ครอบคลุมทุกสายงาน และยัง

ไม่มี Training Roadmap  
3. การถ่ายทอดความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้บุคคลอ่ืนหรือผู้ร่วมงานได้รับทราบและมีความรู้ความ

ช านาญ เพ่ิมมากข้ึนยังไม่ครอบคลุมทั้งองค์กร เมื่อย้ายงานหรือลาออกก็จะเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง  
4. ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
5. ขาดบุคลากรด้าน HRD  
6. ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลด้าน HRD ที่เผยแพร่ผ่าน website ให้ทันสมัย  
7. ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการที่ปฏิบัติเป็นเอกสารที่ชัดเจนเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ  

 
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Scanning) 
โอกำส (Opportunities)  

1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลให้บุคลากรต้องเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้
ได้ มาตรฐานในระดับสากล  

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทางท าให้เกิดการ
พัฒนา ตนเองได้ตามที่ต้องการ เช่น e-learning การฝึกอบรมทาง Internet การเรียนรู้ผ่านระบบ Internet  

3. การเปิดช่องทางในการเข้าศึกษาต่อของสถาบันอุดมศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งผลให้บุคลากรที่อยู่ในส่วน
ภูมิภาคตัดสินใจในการศึกษาต่อและสามารถพัฒนาตนเองได้อีกช่องทางท าให้มีบุคลากรที่มีความรู้ เพ่ิมมากข้ึน  

4. รัฐมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
อุปสรรคหรือภำวะคุกคำม (Threats)  

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณของประเทศและงบประมาณ                  
การพัฒนามีสัดส่วนลดลง  
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บทที่ 3 วิสัยทัศน ์พันธกจิ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
                         วิสัยทัศน์คณะนิติศำสตร์  
 

 

 

   วิสัยทัศน์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล HRD Vision 

 

 

 

พันธกิจกำรพัฒนำบุคลำกร HRD Mission  

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 

 

 

 

 

       บุคลำกรคณะนิติศำสตร์มีขีดสมรรถนะสูงในกำรผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคม 

 

1. การพัฒนาระบบ HRD ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 

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 

  

       เป็นคณะชั้นน ำระดับชำติด้ำนกำรผลิตบัณฑิต โดยใช้ชุมชนเป็นฐำนในปี 2568 
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บทที่ 4 เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด และเป้ำหมำยกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) ตัวช้ีวัด (KPI) ค่ำเป้ำหมำย
ประจ ำป ี

2564 

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

1.1 เพื่อออกแบบระบบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคลให้สอดคลอ้งกับมาตรฐาน 
EdPEx 

1.1.1 จ านวนเรือ่งที่มกีารออกแบบระบบ HRD ที่สอคลอ้งกับ
เกณฑ์มาตรฐาน 

      - 

2. พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้อยู่ในระดับสูง (สนับสนุน
ทุกยุทธศาสตรข์องคณะ) 
  

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน  
  

2.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่จัดได้ตามแผน มากกว่า 90 

2.1.2 ร้อยละหรอืจ านวนของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาตาม
แผน 

มากกว่า 90 

    ก) ประเภทบริหาร   

     - ผู้บริหารระดับตน้ (คณบดี) 1 คน 

    ข) ประเภทอ านวยการ   

     - อ านวยการระดับต้น (รองคณบด,ี ผช.คณบดี, หัวหน้า
ส านักงาน 

6 คน 

    ค) ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์   

    - ศาสตราจารย์  1 คน  

    - รองศาสตราจารย์   

    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  5 คน  

    อาจารย์ 21 คน  

    ง) ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน 13 คน 

    - ช านาญการพิเศษ  1 คน  

    - ช านาญการ  4 คน  

    - ปฏิบัติการ 8 คน 

    2.1.3 ร้อยละความรูท้ี่ได้รับ 85 

    2.1.4 ร้อยละของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 85 

    2.1.5 ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการพัฒนา 85 

  2.2 เพื่อเพิม่สมรรถนะของบุคลากรในทกุ
ระดับให้มีขีดความสามารถสูงในการ
ท างานให้บรรลุตามเป้าหมาย 

2.2.1 ร้อยละของ Productivity ของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในการ
วิจัย หรือนวัตกรรม 

20 

2.2.2 ร้อยละความส าเร็จที่บุคลากรสามารถช่วยผลักดนัให้
องค์กรบรรลเุป้าหมายในเรื่องการผลิตบัณฑิต 

90 

2.2.3 ร้อยละความส าเร็จที่บุคลากรสามารถช่วยผลักดนัให้
องค์กรบรรลเุป้าหมายในเรื่องการบริการวิชาการ 

95 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) ตัวช้ีวัด (KPI) ค่ำเป้ำหมำย
ประจ ำป ี

2564 

2.3 เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ
บุคลากรให้เป็นตน้แบบความส าเรจ็ของ
การวจิัยเพื่อรับใช้สังคม 

2.3.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 3 คน 

2.4 เพื่อสร้างสมรรถนะของบุคลากรใน
การท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับสากล 

2.4.1 จ านวนบุคลากรที่มขีีดความสามารถในการท างานรว่มกับ
ผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ 

4 คน 

  2.5 เพื่อสนับสนุนดา้นการศกึษาแก่
บุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 

2.5.1 จ านวนทนุการศึกษา (บาท) 5 แสน 

    2.5.2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับทุนการศกึษาจากคณะนิติศาสตร์ 4 คน 

    2.5.3 จ านวนบุคลากรที่ได้รับทุนการศกึษาจากแหล่งอื่น 4 คน 

  2.6 สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้า
ในสายวิชาชีพ 

2.6.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันาตามแผนสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) 

5 คน 

    2.6.2 จ านวนโครงการที่มกีารพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

2 

    2.6.3 จ านวนพนกังานที่ได้รับการเตรียมความพร้อมเพือ่เข้าสู่
ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 

25 

    2.6.4 จ านวนหลักสูตรทีส่นับสนนุบุคลากรที่เป็น Talented 
Person ขององค์กร 

3 

3. การจัดการความรู้เพือ่การเป็น
องค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู ้
(สนับสนุนทุกยุทธศาสตรข์องคณะ) 

3.1 เพื่อส่งเสริมให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

3.1.1 จ านวนประเด็นความรูท้ี่มกีารจัดแลกเปลี่ยนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ 

8 

3.1.2 ร้อยละของความรูท้ี่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 90 

3.1.3 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 85 

  3.1.5 จ านวนหัวขอ้ความรู้ทีม่ีในระบบ KM 8 

  

3.2 เพื่อพัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับประเทศ 

3.2.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา 
วิทยากร ฯลฯให้แก่หนว่ยงานภายนอก 

3 

3.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมกีารพฒันา
ตนเองอยู่เสมอ 

3.3.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มกีารท า IDP 75 

  3.3.2 จ านวนชั่วโมงทีม่ีการพัฒนาตนเองตอ่คนตอ่ปี 
 
 
 

30 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) ตัวช้ีวัด (KPI) ค่ำเป้ำหมำย
ประจ ำป ี

2564 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในเชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรองรับกับการท างานในยุค 
4.0 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการเพื่อด าเนนิงานที่
เป็นเลิศ) 

4.1 เพื่อเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากร
ในการสร้างสรรคน์วัตกรรมให้แก่องคก์ร 

4.1.1 จ านวนนวตักรรมที่บุคลากรขององคก์รได้พัฒนาขึน้ 5 

  4.1.2 จ านวนนวตักรรมที่ได้รับรางวัล 1 

  4.1.3 จ านวนนวตักรรมที่ได้ถกูน าไปใช้ประโยชน์ 3 

4.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
เกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
ท างานในยุค 4.0 
  

4.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาความรู้ตามแผน 4.0 80  

  4.2.2 ร้อยละความรูท้ี่ได้รับ 82.5 

  4.2.3 ร้อยละของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 82.5 

    4.2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการพัฒนา 82.5 

5. การน าความรู้จากการพัฒนาไปใช้
การปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง (สนับสนุนทกุยุทธศาสตร์
ของคณะ) 

5.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถน า
ความรูท้ี่ได้รับจากการพัฒนาไปปรับปรุง
และพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธภิาพอยู่เสมอ 

5.1.1 จ านวนชิ้นงานที่บุคลากรสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

3 

5.1.2 จ านวนบุคลากรที่สามารถน าความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนา
งาน 

15 

5.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรใน
การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศแกอ่งค์กร 

5.2.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลในการสร้างสรรค์ผลงาน 4 
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บทที่ 5 กลยุทธ์ แผนงำนและโครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ประเด็นยทุธศำสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
กำรพัฒนำบุคลำกร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่ำ 
เป้ำหมำย 

โครงกำร /กิจกรรม (Initiative) งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  

2. พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้อยู่ใน
ระดับสูง (สนบัสนุนทกุ
ยุทธศาสตร์ของคณะ) 
  
  
  
  
  

2.1 เพื่อพัฒนาบคุลากรให้
เป็นไปตามแผน  

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

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดได้
ตามแผน 

100  

 

  

  2.1.2 ร้อยละหรือจ านวนของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน 

   

 

  

  ก) ประเภทบริหาร    

 

  

   - ผูบ้ริหารระดับต้น (คณบดี) 1 คน - ผู้บริหารระดับต้น (คณบดี) 
1. โครงการสัมมนาผูบ้ริหารและ
คณะกรรมการคณะ 

 
208,400 

 
 
 

 
ม.ค. 64 

 
เลขานกุารคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (ผศ.กฤษฎา)/

ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

  ข) ประเภทอ านวยการ    

 

  

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

6 คน 1. โครงการสัมมนาผู้บริหารและ
คณะกรรมการคณะ 
 

208,400 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. 64 เลขานกุารคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (ผศ.กฤษฎา)/

ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
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ประเด็นยทุธศำสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
กำรพัฒนำบุคลำกร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่ำ 
เป้ำหมำย 

โครงกำร /กิจกรรม (Initiative) งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  

  
  

  
  

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

ค) ประเภทวิชาการ สายคณาจารย ์    

 

  

ศาสตราจารย ์  1 คน  1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงานวิชาการ
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อตาม
แผนพัฒนาตนเอง 

 ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ..กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

    รองศาสตราจารย ์   1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงานวิชาการ
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อตาม
แผนพัฒนาตนเอง 

 ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ..กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  5 คน  1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงานวิชาการ
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อตาม
แผนพัฒนาตนเอง 

 

ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ..กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

  อาจารย ์ 21คน  1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงานวิชาการ
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อตาม
แผนพัฒนาตนเอง 
 
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างงานวิจัย
รับใช้สังคม/พัฒนางานประจ า 
 
4. โครงพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ 
 
5. โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งที่สูงข้ึนของ
บุคลากร 

 
 
 
 
 

50,000 
 
 

30,000 
 
 

20,000 
 
 

ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 
 

ม.ค.-ก.พ. 64 
 
 

รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

คณะกรรมการ KM/งาน
จัดการความรู้ 

 
ประธานสาขาวิชา

นิติศาสตร์/กาญจนรัตน์/
งานบคุคล 

รองคณบดี (ผศ.กฤษฏา)/ 
งานบคุคล 
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ประเด็นยทุธศำสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
กำรพัฒนำบุคลำกร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่ำ 
เป้ำหมำย 

โครงกำร /กิจกรรม (Initiative) งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
สังคม” 
 
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ” 

30,000 
 
 
 

30,000 
 

เม.ย.-พ.ค. 64 
 
 
 

เม.ย.-พ.ค. 64 
 

 

ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์/อ.สนัน/งาน
บริการการศึกษา 

 
ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์/อ.สนัน/งาน
บริการการศึกษา 

  
  
  

  
  
  

· การฝึกอบรม ที่เน้น Skill ให้มาก
ขึ้น และปรับวิธีการสอนที่เนน้ฝึก
ปฏิบัติมากขึ้น 
· การศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบที่
ประสบผลส าเร็จ 
· การมอบหมายงาน (รายบคุคล
และกลุ่ม) 
· e-Learning ในบางหลักสูตร 
· การน าเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ Facebook, Line มาเสริมใน
หลกัสูตรต่างๆ 
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร
หรือองค์กรทีป่ระสบผลส าเร็จ  
· การจัดท าแบบทดสอบหลังอบรม 
(Post-test) 
· การท าโครงงานส่งหลังการอบรม
จบในบางหลักสูตรที่เนน้ Skill 

ง) ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน 13 คน  

 

  

ช านาญการพิเศษ  1 คน  1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงานวิชาการ
เพื่อยื่นขอเข้าสู่ต าแหน่งทีสงูขึ้น 
2. ฝึกอบรมตามความช านาญการในงาน 
3. วิทยากรใหค้วามรู้ในงานที่ช านาญการ 

 ต.ค.- ธ.ค. 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ..กฤษฎา)/
หัวหนา้ส านักงานคณะ 

 

ช านาญการ  4 คน  1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงานวิชาการ
เพื่อยื่นขอเข้าสู่ต าแหน่งทีสงูขึ้น 
2. ฝึกอบรมตามความช านาญการในงาน 
3. วิทยากรใหค้วามรู้ในงานที่ช านาญการ 

 ต.ค.- ธ.ค. 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ..กฤษฎา)/
หัวหนา้ส านักงานคณะ 
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ประเด็นยทุธศำสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
กำรพัฒนำบุคลำกร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่ำ 
เป้ำหมำย 

โครงกำร /กิจกรรม (Initiative) งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  

  ·หลังการฝกึอบรม ให้ผูบ้ังคับบญัชา
ทดลองมอบหมายงานใหท้ าจริง 
· การท าแบบสอบถามโดยการ 
Follow-up ไปยังผู้บังคบับญัชา
และผู้เขา้รับการอบรม                 
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการ
ฝึกอบรมในบางหลักสูตร 

ปฏิบัติการ 8 คน 1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงานวิชาการ
เพื่อยื่นขอเข้าสู่ต าแหน่งทีสงูขึ้น 
2. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนางานประจ า 
 
3. โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งที่สูงข้ึนของ
บุคลากร 
11. โครงการพ่ีเลี้ยงนกัวิเคราะห ์ และ
นักวิจัย 

 
 
 

 
20,000 

 
 

20,200 
 

ต.ค.- ธ.ค. 
 
ต.ค. 63-ก.ย. 64 

 
ม.ค.-ก.พ. 64 

 
 
ต.ค. 63 –ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ..กฤษฎา)/
หัวหนา้ส านักงานคณะ 

 
 
รองคณบดี (ผศ.กฤษฏา)/ 

งานบคุคล 
 

หัวหนา้ส านักงานคณะ/ 
งานบคุคล 

2.1.3 ร้อยละความรู้ที่ได้รับ 85     

2.1.4 ร้อยละของการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

85     

2.1.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการพัฒนา 

85     

  2.2 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรในทุกระดับให้มีขีด
ความสามารถสงูในการท างานให้
บรรลุตามเป้าหมาย 

· การน าบคุลากรที่มีผลงานดีเด่น
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจ า 
· พ่ีสอนน้อง โดยท าทีมทีป่รึกษา 
· การสอนงานจากบคุคลที่มผีลงาน
ดีเด่น 

2.2.1 ร้อยละของ Productivity 
ของบุคลากรที่เพ่ิมข้ึนในการวิจัย 
หรือนวัตกรรม 

20 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา
ทักษะด้านการวิจัย” หัวข้อ การสร้าง
เคร่ืองมือการวิจัยและการตรวจสอบคณุภาพ
ของเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 
2. โครงการอบรมจริยธรรม หลักสูตร 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ส าหรับงานวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ 

80,000 
 
 
 

พ.ย. 63 รองคณบดี (ผศ.ศุภวีร์)/
งานวิจัย 
 
 
อ.เอกราช/งานวิจัย 

 

2.3 เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของบุคลากรให้
เป็นต้นแบบความส าเร็จของการ
วิจัยเพื่อรับใช้สังคม 

· การสร้างรางวัลจูงใจ 
· การน าบคุลากรที่ได้รับรางวัลมา
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

2.3.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

3 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง

งานวิจัยรับใช้สังคม/พัฒนางานประจ า 
2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลาการดีเด่นด้าน
การวิจัยรับใช้สังคม 

50,000 
 
 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

เม.ย. – พ.ค. 64 
 

คณะกรรมการ KM/งาน
จัดการความรู้ 

งานวิจัย 
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ประเด็นยทุธศำสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
กำรพัฒนำบุคลำกร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่ำ 
เป้ำหมำย 

โครงกำร /กิจกรรม (Initiative) งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  

2.4 เพื่อสร้างสมรรถนะของ
บุคลากรในการท างานร่วมกบั
ผู้เช่ียวชาญระดับสากล 

·น าบคุคลที่ได้ท างานกบัผู้เช่ียวชาญ
มาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้แกผู่้อื่น 

2.4.1 จ านวนบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้เช่ียวชาญในต่างประเทศ 

4 คน 1. การแลกเปลี่ยนบคุลากร 
 

30,000 
 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

ผู้ช่วยคณบดี (อ.หทัย
กาญจน)์/งานวิเทศน์

สัมพันธ์ 

  
  
  
  
  
  
  
  

2.5 เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา
แก่บุคลากรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
  
  

·จัดสรรงบประมาณในทุกป ี
 
 

2.5.1 จ านวนทุนการศึกษา (บาท) 5 แสน 1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อตาม
แผนพัฒนาตนเอง 

 ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา)/
งานบคุคล 

 

· การมอบหมายงาน (รายบคุคล) 2.5.2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
ทุนการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ 

4 1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงานวิชาการ
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อตาม
แผนพัฒนาตนเอง 

 ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย.64 

รองคณบดี (อ.กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

·ประชาสัมพันธ์การใหทุ้นการศึกษา
แก่บุคลากร 

2.5.3 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
ทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น 

4 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหลง่
ทุนการศึกษาจากภายนอก 

 ต.ค. 63-ก.ย.64 งานบคุคล 

2.6 สนับสนุนให้บคุลากรมี
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
 
  
  
  
  

·จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับ
ต าแหน่งระดับบริหาร 
  
  
  
  

2.6.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

5 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ า 
2. ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบ 
3. มอบหมายงานทีท่้าทายเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้น า 

 ต.ค. 63-ก.ย.64 รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา)/
งานบคุคล 

 

ค) ประเภทวิชาการ สายคณาจารย ์       

ศาสตราจารย ์  1 คน  1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงานวิชาการ
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อตาม
แผนพัฒนาตนเอง 

 ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย.64 

รองคณบดี (อ.กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

รองศาสตราจารย ์   1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงานวิชาการ
ในระดับชาติ และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อตาม
แผนพัฒนาตนเอง 

 ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย.64 

รองคณบดี (อ.กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  2 คน  1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงานวิชาการ
ในระดับชาติ และนานาชาติ 

 ธ.ค. 63 
 

รองคณบดี (อ.กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา/หัวหน้า
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ประเด็นยทุธศำสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
กำรพัฒนำบุคลำกร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่ำ 
เป้ำหมำย 

โครงกำร /กิจกรรม (Initiative) งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อตาม
แผนพัฒนาตนเอง 

ต.ค. 63-ก.ย.64 ส านักงานคณะ 
 

   2.6 สนับสนุนให้บคุลากรมี
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
(ต่อ) 
 

  อาจารย ์ 21 คน 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา
ทักษะด้านการวิจัย” หัวข้อ การสร้าง
เคร่ืองมือการวิจัยและการตรวจสอบคณุภาพ
ของเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 
2. โครงการอบรมจริยธรรม หลักสูตร 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ส าหรับงานวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ 
3. ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุน 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อตาม
แผนพัฒนาตนเอง 
9. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงานวิชาการ
เพื่อยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
10. โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งที่สูงข้ึนของ
บุคลากร 
11. ผลักดันการสร้างนวัตกรรมโดยใข้
งานวิจัยเปน็ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 

พ.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 63-ก.ย.64 
 

ธ.ค. 63 
 

ม.ค.-ก.พ. 64 
 

รองคณบดี (ผศ.ศุภวีร์)/
งานวิจัย 
 
 
อ.เอกราช/งานวิจัย 
 
 
 
 

รองคณบดี (อ.กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา)/
งานบคุคล 
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ประเด็นยทุธศำสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
กำรพัฒนำบุคลำกร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่ำ 
เป้ำหมำย 

โครงกำร /กิจกรรม (Initiative) งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  

 
 

  
  
  

 2.6 สนับสนุนให้บคุลากรมี
ความก้าวหน้าในสายวิชาชพี(ต่อ) 
  
  

  
  
  

ง) ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน 13คน     

ช านาญการพิเศษ  1 คน  1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงานวิชาการ
เพื่อยื่นขอเข้าสู่ต าแหน่งทีสงูขึ้น 
2. ฝึกอบรมตามความช านาญการในงาน 
3. วิทยากรใหค้วามรู้ในงานที่ช านาญการ 

 ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย.64 
ต.ค. 63-ก.ย.64 

 

รองคณบดี (อ.กฤษฎา)/ 
หัวหนา้ส านักงานคณะ 

 

ช านาญการ  4 คน  1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงานวิชาการ
เพื่อยื่นขอเข้าสู่ต าแหน่งทีสงูขึ้น 
2. ฝึกอบรมตามความช านาญการในงาน 
3. วิทยากรใหค้วามรู้ในงานที่ช านาญการ 

 ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย.64 
ต.ค. 63-ก.ย.64 
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ประเด็นยทุธศำสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
กำรพัฒนำบุคลำกร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่ำ 
เป้ำหมำย 

โครงกำร /กิจกรรม (Initiative) งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  

  2.6 สนับสนุนให้บคุลากรมี
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ(ต่อ 

 ปฏิบัติการ 8 คน 1. มอบหมาย TOR ผลักดันผลงานวิชาการ
เพื่อยื่นขอเข้าสู่ต าแหน่งทีสงูขึ้น 
2. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนางานประจ า 
 
3. โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งที่สูงข้ึนของ
บุคลากร 
 
11. โครงการพ่ีเลี้ยงนกัวิเคราะห ์ และ
นักวิจัย 

 
 
 

 
20,000 

 
 
 

20,200 
 

ต.ค.- ธ.ค. 
 
ต.ค. 63-ก.ย. 64 

 
ม.ค.-ก.พ. 64 

 
 
 

ต.ค. 63 –ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ..กฤษฎา)/
หัวหนา้ส านักงานคณะ 

 
 
รองคณบดี (ผศ.กฤษฏา)/ 

งานบคุคล 
 
 

หัวหนา้ส านักงานคณะ/ 
งานบคุคล 

 
ครอบคลุมการเข้าสู่ระดับต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นทั้งภายในแท่งเดียวกนัและ
ข้ามแท่ง 
 

2.6.2 จ านวนโครงการที่มีการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเข้าสู่ระดับต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

2 โครงการ     

· ดูฐานข้อมูลการครองระดับ
ต าแหน่ง 
ประชาสัมพันธ์การ 
·ส่งเสริมการพัฒนาบคุลากรเพ่ือ
การเลื่อนระดับต าแหน่ง 

2.6.3 จ านวนพนักงานที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระดับ
ต าแหน่งที่สงูขึ้น 

25 คน  

 

  

·การฝึกอบรม 
· การศึกษาดูงาน 
· การมอบหมายงานทีท่้าทาย เช่น 
การสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์การ 
·Job Empowerment 
 

2.6.4 จ านวนหลกัสูตรทีส่นบัสนุน
บุคลากรที่เปน็ Talented Person 
ขององคก์ร 

3 1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร
รายบคุคล 
2. การสร้างระบบ Talent Management  
   - ด้านการเรียนการสอน  
   - ด้านการวิจัย 
   - ด้านการบริการวิชาการ   
   - ด้านบริหารจัดการ 
 

86,000 
 

 
 

 
 

ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 

รองคณบดี (ผศ.กฤษฏา)/ 
งานบคุคล 
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ประเด็นยทุธศำสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
กำรพัฒนำบุคลำกร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่ำ 
เป้ำหมำย 

โครงกำร /กิจกรรม (Initiative) งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  

3. การจัดการความรู้เพื่อ
การเป็นองคก์รช้ันน าแห่ง
การเรียนรู้ (สนบัสนุนทุก
ยุทธศาสตร์ของคณะ) 

3.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

· การจัดการความรู้เนน้ Implicit 
Knowledge จากคนเกง่อย่าง
ต่อเนื่อง 
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรที่
เป็นต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ 
· การจัดท า KM Webให้เป็น 
· การจัดท า Content ให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 
· จัดท า COP Online 
· e-Learningหมวดหมู่ 
 

3.1.1 จ านวนประเด็นความรู้ที่มกีาร
จัดแลกเปลี่ยนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ 

8 1. โครงการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีคณะ
นิติศาสตร์ 
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สงัคม/พัฒนางานประจ า 

50,000 
 

50,000 
 

 
 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 

คณะกรรมการ KM/งาน
จัดการความรู้ 

งานวิจัย 

3.1.2 ร้อยละของความรู้ที่ได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

90  

 

  

3.1.3 ร้อยละของบคุลากรที่เขา้ร่วม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

85  

 

  

  

3.1.4 จ านวนหัวข้อความรู้ที่มีใน
ระบบ KM 

8  

 

  

3.2 เพื่อพัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
ระดับประเทศ 

  

3.2.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับเชิญ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา วิทยากร 
ฯลฯให้แกห่น่วยงานภายนอก 

3  

 

  

3.3 เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรมีการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

  

3.3.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มี
การท า IDP 

75 1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร
รายบคุคล 

86,000 
 

ธ.ค. 63 รองคณบดี (ผศ.กฤษฏา)/ 
งานบคุคล 

 

3.3.2 จ านวนช่ัวโมงที่มีการพัฒนา
ตนเองต่อคนต่อป ี
 
 
 
 

30  
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ประเด็นยทุธศำสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
กำรพัฒนำบุคลำกร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่ำ 
เป้ำหมำย 

โครงกำร /กิจกรรม (Initiative) งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  

4. พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในเชิง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
รองรับกับการท างานในยุค 
4.0 (สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบรหิาร
จัดการเพ่ือด าเนินงานที่
เป็นเลศิ) 

4.1 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคลากรในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้แก่องคก์ร 

· การมอบหมายงานทีท่้าทาย เช่น 
การสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์การ 

4.1.1 จ านวนนวัตกรรมที่บุคลากร
ขององคก์รได้พัฒนาขึ้น 

5 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมคณะนิติศาสตร์ 200,000 
 

 ส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

4.1.2 จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับ
รางวัล 

1  

 

  

4.1.3 จ านวนนวัตกรรมที่ได้ถูก
น าไปใช้ประโยชน ์

3  

 

  

5. การน าความรู้จากการ
พัฒนาไปใช้การปรับปรุง
และพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง (สนบัสนุนทุก
ยุทธศาสตร์ของคณะ) 

5.1 เพื่อส่งเสริมให้บคุลากร
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
การพัฒนาไปปรับปรุงและพัฒนา
งานที่รบัผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

· การมอบหมายงานทีท่้าทาย เช่น 
การสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์การ 

5.1.1 จ านวนช้ินงานทีบ่คุลากร
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

3 1. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนากระบวนการด้วย
เคร่ืองมือ Lean 

   

· การมอบหมายงานทีท่้าทาย 5.1.2 จ านวนบุคลากรที่สามารถน า
ความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

15 1. มอบหมาย TOR รายบคุคล  ธ.ค. 63 รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

5.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่เป็นเลศิแก่องค์กร 

· การจูงใจ การช่ืนชม 5.2.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล
ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

4 1. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ  เม.ย. – พ.ค. 63 รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา)/
งานบคุคล 
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