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คำนำ 

การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน                     
เพื่อไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร                
โดยมีความต้องการและความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างฐานปัญญาที่เข้มแข็ง เตรียมพร้อมที่
จะใช้ฐานปัญญาที่มีของบุคลากรอย่างชาญฉลาดสำหรับการพัฒนาคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้   

แผนพัฒนาบุคคลรายบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำข้ึนภายใต้
กรอบนโยบายและทิศทางการบริหารคณะนิติศาสตร์ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นคณะช้ันนำ
ด้านการผลิตระดับชาติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในปี 2568” โดยการให้คววมสำคัญในการพัฒนาบุคลากร   
ทุกระดับของคณะ โดยมีกลไกในการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อความสำเร็จ 5 ประการ คือ พัฒนาระบบ HRD ให้ได้ตามมาตรฐาน EdPEx  พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้อยู่ในระดับสูง  การจัดการความรูเ้พื่อการเป็นองค์กรช้ันนำแห่งการเรียนรู ้พัฒนาบุคลากร
ให้มีขีดความสามารถในเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับกับการทำงานในยุค 4.0 การนำความรู้จากการ
พัฒนาไปใช้การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข 
และมีคุณธรรมจริยธรรม เชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร ตามมาตรฐานของ AUN-QA 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ของคณะเพื ่อพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานของคณะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

คณะนิติศาสตร์ ความคาดหวังว่าแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคล (Indivedual Development 
Plan) ฉบับน้ี จะเป็นเคร ื ่องมือช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะไปสู ่ผลส ัมฤทธ์ิ                        
ตาม เป้าหมายที่วางไว้ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนคณะไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้ังไว้ต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 บทนำ 

1.1 ความเป็นมา และความสำคญั 

 แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจขององค์กรและตอบสนอง                     

ความต้องการของประชาชน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                

พ.ศ. 2546 การปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง เป็นระบบ ที่สร้างความคล่องตัวให้แก่ผู้บริหารและองค์กร และต้องเป็น

ระบบที่เกื้อหนุนต่อการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทีก่ำหนดไว้ ในขณะเดียวกันจะต้อง

เป็นระบบที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจ ตลอดจนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 

ความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์กรใด ๆ  ก็ตาม ข้ึนกับความสามารถของบุคลากรในองค์กรน้ัน 

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณ์อื่น ๆ (Knowledge Skills Attributes and 

Other Characteristics : KSAOs) ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องจะยิ่งส่งเสริมให้ องค์กรน้ัน

สามารถพัฒนาเติบโตได้ดีไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกระบวนการหนึ่ง ของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล โดยที่การบริหารทรัพยากรบุคคล ยึดเป็นเป้าหมายสุดท้าย คือ การสร้างกลไก เพื่อให้ 

“คน” สร้างหรือผลิตผลงานตามความต้องการขององค์กรหรือสูงกว่าที่คาดหวังได้ และเพื่อให้บุคลากร ขององค์กร

ประสบความส าเร็จในการทำงานในบทบาทความรับผิดชอบในปัจจุบัน และเพื่อเตรียมตัวสำหรับ โอกาสใน

อนาคต “แผนพัฒนารายบุคคล” (Individual Development Plan : IDP) เป็นเครื ่องมือในการพัฒนาบุคคล  

ที่มีความสำคัญมากอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อให้บุคลากรได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาตนเองให้มีความรู ้

ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณ์อื ่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร สอดคล้องกับ  

ความต้องการขององค์กร และช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าหมายในอาชีพได้ OKRs (Objective and Key Results) 

เป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางใน

การกำกับทิศทางของการดำเนินงานที่มีเป้าหมายร่วมกันใน ทุกภาคส่วนและทุกระดับในระบบการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีการต้ังเป้าหมาย (Objective) และกำหนดตัววัดผลหรือผลสัมฤทธ์ิที่สำคัญ 

(Key Results) เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายและ สัมฤทธ์ิผลได้ในทุกระดับ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

ของคณะนิติศาสตร์ จะนำเอา OKRs (Objective and Key Results) มาเป็นเป้าหมายในการกำหนดทิศทางการ

พัฒนาเพื่อให้บุคลากรสามารถ พัฒนาสมรรถนะของตนเองเพื่อรองรับการดำเนินงานให้ผลลัพธ์ OKRs รายบุคคล

ประสบความสำเร็จบรรล ุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยผลลัพธ์ดังกล่าวจะสนับสนุนให้ OKRs ระดับหน่วยงานและ

ระดับองค์กรประสบ ความสำเร็จต่อไป การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้บังคับบัญชาด้วย โดย ผู้บังคับบัญชาจะมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยให้คำปรึกษาแนะนำต้ังแต่ข้ันตอนการวิเคราะห์

เพื่อกำหนด เป้าหมายในการพัฒนา การประเมินช่องว่างในการพัฒนา การกำหนดกรอบวิธีการ/แนวทางการ
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พัฒนา การกำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ภายหลังการพัฒนา รวมไปถึงการติดตามประเมินผลการ 

ดำเนินการตามแผนการพัฒนารายบุคคล 

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้ 

บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งอาจก หนดได้ทั้งในระยะสั้น (ปรับปรุงผลการ 

ปฏิบัติงาน) และระยะยาว (ความก้าวหน้าในอาชีพ) ถือได้ว่าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่มีรายละเอียด

เชื่องโยงหรือตอบสนองต่อความต้องการหรือเป้าหมายขององค์กร ทีมงาน และตนเอง โดยในแผน ดังกล่าว จะ

ระบุถึงประเด็นการพัฒนาของแต่ละบุคคล วิธีการพัฒนา กำหนดการ และการประยุกต์ใช้สิ่งที ่ได้รับการพฒันา 

เป็นต้น แผนพัฒนารายบุคคล จึงเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ ทำงานในปัจจุบันได้

ดีขึ้นและส่งผลให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ การเลือกประเด็นพัฒนา IDP ที่ดี ควรเป็นการพัฒนาที่ได้ประโยชน์

สูงสุด (High-payoff Development) หมายถึง การทำความต้องการของบุคคลให้สอดคล้องกับสิ่งที่หน่วยงาน/

ฝ่าย และองค์กร ต้องการ โดยเลือกพัฒนาในสิ่งที่ตอบสนองทั้งเป้าหมายส่วนบุคคล (Personal Goals/Needs) 

เป้าหมายของ หน่วยงาน (Group Goals/Needs) และเป้าหมายองค์กร (Organization Goals/Needs) เมื่อความ

ต้องการ ทั้ง 3 ส่วนสอดคล้องกันแล้วก็มีแนวโน้มที่บุคคลน้ันจะมีความรับผิดชอบในการนำเอา KSAOs ไปปรับใช้

ให้เป็น ประโยชน์กับทีมงาน/ฝ่าย และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาก็จะได้รับการสนับสนุนเพราะจะช่วยให้องค์กร

ประสบ ความส เร็จตามเป้าหมายได้ 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่า                 

ทุนมนุษย์ (Human Capital) เป็นทรัพยากรที ่สำคัญที ่ส ุดในการขับเคลื ่อนกลยุทธ์และมีแนวทางที ่ชัดเจน

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากร

รายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของระบบสมรรถนะ (Competency)  เกณฑ์

คุณภาพการศึกษา  เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) สอดคล้องและเช่ือมโยงกับทิศทางการพัฒนาคณะและ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 แผนบริหารทรัยพากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ 

พ.ศ. 2561-2565 และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 

ตลอดจนมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรม เพื่อจุดประสงค์สำคัญคือ องค์กรม ี“คนเก่ง คนดี” ที่พร้อม

ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

1.2 วัตถุประสงค์  

 1) เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคน 

 2) เพื่อพัฒนาบุคลากรมีความรู้ความสามารถตามที่หน่วยงานต้องการ และคาดหวัง 

 3) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ และความจำเป็นของตัวบุคลากร 

 4) เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมงบประมาณในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร 
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1.3 กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผน 

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                        

เป็นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564-25648 สู่การปฏิบัติ โดยสรุป

กระบวนการ ดังต่อไปน้ี  

 

ภาพท่ี 1 กระบวนการและลำดับข้ันตอนการจัดทำแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 

 

 

 

 

 

1. กำหนดเป้าหมายในการ

พัฒนา 

2. วิเคราะห์สมรรถนะที่

สนับสนุน OKRs และประเมิน

เพื่อการพัฒนา ASSESS 

3. จัดลำดับความสำคัญและ

เลือกประเด็นในการพัฒนา 

4. กำหนดแนวทางและวิธีการ

ในการพัฒนา 

5. พูดคุยกับบุคลากรเกี่ยวกับ

IDP 

6 ดำเนินการตาม IDP ที่กำหนด 

ติดตามและประเมินความสำเร็จ

ของIDP 
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กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คณะนิติศาสตร ์กำหนดเปาหมายเป็น OKRs 

แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเช่ือมโยงสู่ระดับบุคคล ประกอบด้วยข้ันตอนหลักๆ  7 ข้ันตอน ดังน้ี  

ตารางท่ี 1 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คณะนิติศาสตร ์

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคล ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ขั้นตอนท่ี 1 กำหนดเป้าหมายในการพัฒนา (Development Goal)  

กำหนดเป้าหมายของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล โดยกำนำ OKRs 

มากกำหนดเป็นเป้าหมายในการจัดทำ IDP เพือ่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

ดำเนินการขององค์กร 

- ผู้บริหาร 
- ผู้บังคับบญัชา 
- บุคลากร 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์สมรรถนะที่สนับสนุน OKRs และประเมินเพื ่อ การ

พัฒนา ASSESS 

 

2.1 วิเคราะห์สมรรถนะเพ่ือสนับสนุน OKRs  

ผู้บังคับบัญชาร่วมกับบุคลากรในการวิเคราะห์สมรรถนะเพื่อสนับสนุนให้การ

ดำเนินการ OKRs รายบุคคลบรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยความรู้ 

ทักษะ ความสามารถ และคุณ ลักษณ์อ่ืน ๆ (KSAOs) ท่ีครอบคลุม Key Resources  

ท่ีกำหนด (สมรรถนะ 1 ตัว อาจสนับสนุน Key Resources มากกว่า 1 ข้อ และ Key 

Resources 1 ข ้อ อาจต ้องใช ้สมรรถนะมากกว ่า 1 ต ัว มาสนับสนุนให้เกิด 

ความสำเร็จ ทั้งนี้ในการนำมาวางแผนพัฒนารายบุคคล ควรคำนึงถึงความสำคัญ 

ความจำเป็น และผลกระทบในการพัฒนา)  

2.2 ประเมินระดับสมรรถนะเพ่ือการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

ผู้บังคับบัญชาร่วมกับ บุคลากรประเมินระดับสมรรถนะท่ีมีอยู่ในตัวบุคลากรว่า

อยู่ในระดับใด โดย กำหนดออกแบบ 3 ระดับ คือ  

ระดับที่ 1 เร่งด่วน หมายถึง เรายงัขาดอยู ่และจำเป็นต้องมีเพ่ือให้งานเราสำเร็จ  

ระดับที่ 2 พอเอาอยู่ หมายถึง เรามีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะพึงประสงค์อยู่แล้ว

ส่วนหน่ึงแต่ถ้าได้รับเพ่ิมจะทำให้มีโอกาสความสำเร็จมากขึ้น  

ระดับที่ 3 เพียงพอ หมายถึง เรามีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่แลว้ 

สามารถปฏิบัติงานน้ันได้เลย และมีโอกาสให้เกิดความสำเร็จ 

- ผู้บังคับบญัชา 
- บุคลากร 

ขั้นตอนท่ี 3 จัดล าดับความสำคัญและเลือกประเด็นในการพัฒนา  

จัดลำดับความสำคัญของประเด็นที ่ต ้องการพัฒนาหรือจำเป็นต้องพัฒนา 

โดยเลือกประเด็นในการพัฒนา ดังน้ี  

√  ประเมินให้อยู่ในระดับเร่งด่วน  

√  ประเด็นที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของแผนพัฒนา

รายบุคคล (IDP)  

เพื่อให้ไม่มากหรือน้อยเกินไป การเลือกประเด็นในการพัฒนาควรจะเลือก 

ประมาณ 2 – 3 สมรรถนะเพื่อช่วยให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาและเพิ่ม โอกาส

ในความสำเร็จตามแผนพัฒนารายบุคคล 

 

- บุคลากร 
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กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคล ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ขั้นตอนท่ี 4 กำหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนา  

กำหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนา โดยระบุเครื ่องมือการพัฒนา 

รายละเอียดการพัฒนา ระยะเวลาในการพัฒนา โดยการมีส ่วนร่วมของ 

ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ทั้งน้ี 

ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่การร่วมพิจารณาเน่ืองจากการพัฒนาน้ันจะมี 

ความเกี่ยวข้องในหลาย ๆ ด้าน เช่น ทรัพยากร งบประมาณ ระยะเวลา ซึ่ง 

ผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ 

- ผู้บังคับบญัชา 
- บุคลากร 

ขั้นตอนท่ี 5 พูดคุยกับบุคลากรเก่ียวกับแผนพัฒนารายบุคคล  

ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรพูดคุยเกี่ยวกับแผนพัฒนารายบุคคลในรูปแบบ 

IDP Dialogue ตามข้ันตอนดังน้ี  

1. พูดคุยเรื่องทั่วไป (ละลายพฤติกรรม)  

2. ผู้บังคับบัญชาให้บุคลากรสรุป Competency ที่คาดหวัง  

3. สรุปผลการวิเคราะห์ Competency  

4. อธิบาย ช้ีแจง IDP ที่จัดทำข้ึน  

5. ทำข้อตกลงผลลัพธ์ของการพัฒนา  

6. ผู้บังคับบัญชาขอบคุณและให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ 

- ผู้บังคับบญัชา 
- บุคลากร 

ขั้นตอนท่ี 6 ดำเนินการตามแผนพัฒนา ฯ ท่ีกำหนด  

บุคลากรดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยมีผู ้บังคับบัญชาเป็น

ผู ้ติดตาม กำกับ ดูแล และร่วมกันประเมินโอกาสที ่จะเกิดความสำเร็จตาม

แผนพัฒนา รายบุคคล ทั้งนี้แผนพัฒนารายบุคคลสามารถปรับแก้ไขได้ตาม

ความเหมาะสม และโอกาสความสำเร็จ โดยต้องเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและ บุคลากร  

การพูดคุยแผนพัฒนากับบุคลากร หรือการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 

เป็นขั ้นตอนที่สำคัญที ่ผู ้บังคับบัญชาจะต้องสื ่อสารกับผู ้ใต้บังคับบัญชาให้

รับทราบแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รวมทั้งโน้มน้าวและจูงใจให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการปฏิบัติตามเครื่องมือการพัฒนาความคสามารถที่กำหนดไว้ใน IDP 

โดยมีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการตลอดทั้งปี (ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร) และ

แบบเป็นทางการในช่วงการประเมินผลแผนรอบ 6 เดือน 8 เดือน และ 12 

เดือน (เป็นลายลักษณ์อักษร)  

**ดังนั้นในการดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล ผู้บังคับบัญชาจึงมี

ความสำคัญอย่าง ยิ ่งในการกำกับดูแลให้บุคลากรดำเนินการตามแผนและ

พิจารณาโอกาส ความสำเร็จของการพัฒนาบคุลากร 

 

- ผู้บังคับบญัชา 
- บุคลากร 
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กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคล ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ขั้นตอนท่ี 7 ติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนารายบุคคล  

ผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นผู้ติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนา 

รายบุคคล โดยมีการทำข้อตกลงผลลัพธ์ของการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการใน 

ขั ้นตอนที่ 5 ซึ ่งผลลัพธ์ความสำเร็จของแผนพัฒนารายบุคคลมิใช่ผลลัพธ์ 

ความสำเร็จของ OKRs รวมทั้งต้องระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนาไม่ว่าระดับ 

ความสำเร็จจะสำเร็จหรือไม่ หากไม่สำเร็จควรมกีารวิเคราะห์ด้วยว่าสาเหตุที่ทำ 

ให้ไม่สำเร็จและการปรับเปลี่ยนวิธีการ  

งานบริหารทรัพยากรบุคคลต้องติดตามและประเมินผลสำเร ็จของ

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อแจ้งผู้บริหารทราบทุก 6 เดือน 8  เดือน และ 12 เดือน 

เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมการหาวิธีที่จะพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรได้ตามแผนที่กำหนดไว้  

- ผู้บังคับบญัชา 
- บุคลากร 

 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ของ IDP แบง่เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับรายบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร ดังน้ี  

ระดับรายบุคคล  

1. บุคลากรได้รับโอกาสในการพฒันาที่สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2. ช่วยให้มีการพูดคุยหารอือย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรและผูบ้ังคับบัญญชาเกี่ยวกบัจุดแข็งและ 

โอกาสการพฒันาของบุคลากร  

3. บุคลากรมีแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายที่ชัดเจน  

4. สร้างความมั่นใจการปฏิบัติตามเป้าหมาย OKRs  

ระดับหน่วยงาน  

1. สง่เสรมิ/สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จของเป้าหมาย OKRs ระดับหน่วยงาน  

2. ทำใหผู้้บงัคับบัญชาเข้ามามบีทบาทในการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชา  

3. ช่วยให้ผูบ้ังคับบัญชามสี่วนร่วมในการส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  

4. มีแนวทางในการพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน  

ระดับองค์กร  

1. พัฒนาบุคลากรใหส้อดคล้องกบัเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล  

2. วางแผนพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบ  

3. มีกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน  

4. จัดสรรทรัพยากรในการพฒันาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
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กระบวนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

การพัฒนาบุคลากรเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชาที่ร่วมกนัจัดทำ 

แผนพัฒนาที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงและสามารถปฏิบัติได้ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เช่ือมโยงระหว่างการ พัฒนา

ของผู้ใต้บังคับบัญชากับกลยุทธ์ขององค์กร การติดตามและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาจะช่วยสร้าง บรรยากาศ

ของความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา แผนพัฒนารายบุคคล สามารถพิจารณาได้

ใน 2 มิติ คือ มิติแรกเป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนอง เป้าหมายการพัฒนาระยะสั้นที่มุ่งการเสริมจุดแข็ง (Strength) 

และหาวิธีการจัดการกับ “จุดที่ต้องการพัฒนา” (Development Area) ส่วนมิติที่สอง การพัฒนาระยะยาว โดย

เป็นการเสริมสรา้งศักยภาพเพื่อก้าวไปสู ่ต าแหน่งเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต โดยกระบวนการพัฒนาที่สมบูรณ์

ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

 

 

Assess 
การประเมินเพื่อกำหนดการพัฒนา 

Acquire 
การเลือกวิธีการพัฒนา 

Apply 
การประยุกต;ใช>ส่ิงที่ได>รับจากากรพัฒนา 

การประเมิน : เพื่อกำหนดวัตถุประสงค;และระบุเปHาหมายการพัฒนาด>าน
ความรู> ทักษะ สมรรถนะ เพื่อให>เปKนประโยชน;ตMอตนเอง และองค;กร 

วิธีการเรียนรู< : เพื่อกำหนดวิธีการเรียนรุ> หรือการได>มาซึง่ความรู> 
ทักษะ สมรรถนะ วิเคราะห; อุปสรรคทีอ่าจขัดขวางการเรียนรู> 
รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อให>การเรียนรู>ไมMติดขัด และมีการวัด
ความสำเร็จหลงัการเรียนรู> 

การประยุกต?ใช< : เพื่อกำหนดแนวทางในการนำความรู> ทักษะ สมรรถนะ
ท่ีพัฒนามาประยุกต;ใช> หาโอกาศในการนำไปใช> การติดตามความก>าวหน>า 
รวมท้ังการวัดผลการนำสิ่งท่ีได>รบการพัฒนาไปใช>ขจัดอุปสรรคท่ีอาจขัดขวาง
หรือให>การสนับสนุนเพื่อให>การประยุกต;ใข>ทำได>จริง 
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Assess การประเมินเพ่ือกำหนดการพัฒนา  

เพื่อกำหนดจุดประสงค์และระบุเป้าหมายการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อให้เป็นประโยชน์

ต่อตนเองและองค์กร โดยใช้หลัก 4Whs 1H ประกอบด้วย  

1. Why ทำไมต้องประเมิน : เพื่อพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และสร้างจุดแข็ง (Strength) ที่มีอยู่แล้ว

ให้มีมากข้ึน  

2. Who ใครเป็นผู้ประเมิน : ประเมินได้ทั้งตนเองและผู้บังคับบัญชา โดยบทบาทของหัวหน้างานจะต้อง

ช่วยแนะนำเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องพัฒนา ช่วยดูช่วยเหลือกิจกรรมการพัฒนาที่เหมาะสม 

สร้างบรรยากาศของหน่วยงานที่เอื้อต่อการพัฒนา และช่วยขจัดอุปสรรคของการพัฒนาที่อาจเกิดข้ึน  

3. What ประเมินจากประเด็นใดบ้าง : ความรู้ : สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือ

ประสบการณ์รวมทั ้งความสามารถเชิงปฏิบ ัต ิในเรื ่องการเกี ่ยวกับการเป้าหมายของการพัฒนาทักษะ : 

ความสามารถ ความถนัด ความชำนาญ ความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้เป้าหมายของการพัฒนา

สำเร็จ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : ลักษณะ พฤติกรรม ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อทำให้เป้าหมายของการพฒันา

สำเร็จ  

4. Where หาข้อมูลการประเมินได้จากที่ใด : ผลการรายงานตนเอง (Self-Report) สังเกตโดยตรงจาก

ผู้บังคับบัญชา (Direct Report) ความเห็จากบุคคลที่สาม (Third – Party Comments) แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ผลประเมินความพึงพอใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมถึงคำบรรยายลักษณะงาน  

(Job Description)  

5. How แนวทางในการกำหนดประเด็นการพัฒนา : ต้องคำนึงถึงการพัฒนาตามความต้องการส่วนตัวที่

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของหน่วยงาน และความต้องการขององค์กร  

Acquire การเลือกวิธีการพัฒนา  

เพื่อกำหนดวิธีการเรียนรู้หรือ การได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห ์อุปสรรคที่

อาจขัดขวางการเรียนรู้ รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อให้การเรียนรู้ไม่ติดขัด และมีการกำหนดการวัดความสำเร็จหลัง

การเรียนรู ้ 

เคร่ืองมือการพัฒนา  

เครื่องมือการพัฒนา ประกอบด้วยเครื่องมือฝึกอบรม และเครื่องมือที่ไม่ใช่การฝึกอบรม ซึ่งจะยกตัวอย่าง

เครื่องมือที่ไม่ใช่การฝึกอบรม ที่นิยมน ามาพัฒนาบุคลากร ดังน้ี  

On The Job Training (OJT) หรือ การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน เป ็นเครื ่องมือการพัฒนา

บุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากสถานที่จริง เป็นการให้คำแนะนำเชิง ปฏิบัติในลักษณะตัวต่อตัว (One-on-

One) หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในพื้นที่การท างาน ในช่วงเวลาการทำงานปกติ ซึ่ง OJT นั้นจะออกแบบเพื่อเน้น

ประสิทธิภาพการทำงานในลักษณะการพัฒนาทักษะเป็นพื้นฐาน (SkillBased) ให้บุคลากรเข้าใจและสามารถ

ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง อีกทั้งองค์กรสมัยใหม่มักจะใช้เครื่องมือ OJT ในการสร้างบรรยากาศการถ่ายทอด และ

แลกเปลี่ยนความรู้ หรือที่เรียกว่า Knowledge Sharing เพื่อลด ช่องว่างความรู้ของคนในองค์กรให้มากที่สุด 4 
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การฝึกอบรมในขณะท างานสามารถด าเนินการโดยผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรคนอื่น ๆ ที่มีความ เช่ียวชาญใน

เรื่องนั้น ๆ เครื่องมือพัฒนานี้มักนำมาใช้สำหรับบุคลากรใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท างาน สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อน

ตำแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ ๆ  ผู้บังคับบัญชาจะมีหน้าที่ทำ OJT ให้กับบุคลากรตาม

ลักษณะงานที่รับผิดชอบเพื่อสอนบุลากรให้เรียนรู้ถึงกระบวนการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน 

(Work Instruction) คู่มือการทำงาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Rules & Regulation) 

หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการรักษาองค์ความรู้ และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงาน แม้ว่าจะเปลี่ยน

บุคลากรที่รับผิดชอบ แต่องค์กรคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการทำงานต่อไปได้  

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป็นการสับเปลี่ยน หมุนเวียน ให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในหน้าที่

อื่น เน้นไปที่การเปลี่ยนงานโดยที่ตำแหน่งของงานและผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับยังคงเหมือนเดิม งานที่

หมุนเวียนอาจอยู่ในส่วนใดของ โครงสร้างองค์กรก็ได้ เช่น การหมุนเวียนภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม หรือระหว่าง

สำนัก  

การสอนแนะนำงาน (Coaching) เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรแบบหน่ึงที่นำมาใช้พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรถือได้ว่าเป็น กระบวนการที่ผู้สอนงานใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ (Knowladge) 

ทักษะ (Skill) และ ความสามารถเฉพาะตัว (Personal Attribute) ด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่วางแผนไว้เป็น

อย่างดี ทำการสอนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดขึ้นจนกระทั่งสามารถฝึกใหบุ้คลากรปฏิบัติงานตามที่สอนให้

บรรล ุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ (Interactive Process) ระหว่างผู้สอนงานและ 

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

การติดตามสังเกต (Job Shadowing) เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้

บุคลากรได้เรียนรู้ผ่านการติดตามการ ทำงานกับผู้เช่ียวชาญเป็นรายบุคคล เป็นเทคนิคการสร้างและทำตามอย่าง

แม่แบบ หรือ Role Model ที่เน้น กิจกรรมเรียนรู้ระยะสั้นโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก เพียงแค่อาศัยแมแ่บบที่ดีที่

สามารถแสดงตัวอย่างใหบุ้คลากร ผู้ติดตามรับรูแ้ละเลียนแบบได้ในระยะเวลาการทำงานปกติ เพื่อใสหบุ้คลากรได้

เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะที่ จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึ้นจริง 

รวมถึงการแสดงออกและ ทัศนคติของแม่แบบภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term Experienced) ระยะเวลา

ตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงเป็น เดือนหรือเป็นป ีทั้งนี้การติดตาม/เฝ้าสังเกตพฤติกรรมจากแม่แบบนั้นจะเกิดขึ้นจาก

ความสนใจของบุคลากรเอง หรือจะเป็นการมอบหมายงานอย่างหน่ึงของผู้บังคับบัญชาที่ให้บุคลากรติดตามและ

สังเกตพฤติกรรมของ แม่แบบ พบว่าเทคนิคดังกล่าวนี้มักจะน ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรที ่มีศักยภาพสูง 

(Talent) หรือการพัฒนา คงเก่งให้ได้มีโอกาสติดตามผู้บริหารระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อให้มีโอกาสศึกษาพฤติกรรม 

และวิธีการท างานของ ผู้บริหารที่ควรน ามาเป็นแบบอย่าง นอกจากน้ี Job Shadowing ยังนำมาใช้เพื่อบุคลากร

ทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการ ทำงานของผู้อื่น เพื่อนำมาปรับปรุงงานของตนเองให้ดีข้ึน และ Job Shadowing ยังใช้เป็น

เครื่องมือในการ พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Career Path) ได้อีกด้วย  
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การมอบหมายงาน (Job Assignment) เป็นเครื่องมือการพัฒนาสมรรถนะที่เน้นการทำงานจริงตามที่

ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทั้งน้ี การมอบหมายงานประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก ได้แก ่การเพิ่มคุณค่าใน

งาน (Job Enrichment) และการ เพิ่มปริมาณงาน (Job Enlergement) ดังน้ี 5  

1) การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) เป็นกิจกรรมด้านการบริหารจัดการที่เน้นการออกแบบ

ลักษณะงาน เป็นงานที่แตกต่างจากเดิมที่เคย ปฏิบัติ เน้นให้บุคลากรเกิดความชำนาญในงานที่หลากหลายข้ึน 

(Skill Variety) เกิดความรับผิดชอบในงานของตน (Task Identity) เป็นลักษณะงานที่มีความสำคัญ (Task 

Significance) มีอิสระสามารถบริหารจัดการงานน้ันด้วยตนเอง (Autonomy) และการได้รับข้อมูลป้อนกลับจาก

ผู้บังคับบัญชา (Feedback) เป็นระยะ Job Enrichment เป็นการเพิ่มคุณค่างาน โดยเพิ่มงานชนิดเดียวกันให้มี

คุณค่างานมากขึ้น เป็นงานที่ยากและท้าทายมากขึ้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์สิ่งใหม ่ๆ ความคิดอย่างเป็น ระบบในการทำงานมากข้ึน  

2) การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) เป็นเครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอีก

เครื่องมือหน่ึงที่น่าสนใจ เน้นการมอบหมาย ปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึนด้วยลักษณะงานที่มีมูลค่างาน (Job Value) 

ไม่แตกต่างไปจากขอบเขตงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันเพียงแต่ปริมาณของงานที่ต้องรับผิดชอบจะเพิ่มหรือ

ขยายขอบเขตงานข้ึน เน้นการเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่เพิ่มข้ึนจากการ

บริหารงานที่มี ปริมาณที่มากข้ึนกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ ได้แก ่ทักษะการวางแผนงาน ทักษะการบริหารเวลา ทักษะ

การแก้ไข ปัญหาและตัดสินใน การบริหารทีมงาน การสอยและพัฒนาทีมงาน Job Enlargement เป็นการเพิ่ม

งานใน ระดับแนวนอน หรือแนวราบ (Horizontal Job Enlargement) ซึ่งเป็นการขยายงานออกด้านข้าง เช่น 

เมื่อก่อนเคยทำงานเพียง 1-3 หน้าที ่แต่ตอนน้ีเพิ่มเป็น 4-6 หน้าที ่เป็นต้น  

การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เป็นรูปแบบการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอกี

รูปแบบหนึ่งที่ทำได้ทั้งในลักษณะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว ซึ่งการมอบหมายโครงการรายบุคคล เป็นการมอบหมาย

โครงการให้บุคลากรคนใดคนหนึ่ง ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการที่มีขอบเขตไม่กว้างมาก ระยะเวลาในการ

ดำเนินงานสั้น และใช้ทรัพยากรไม่มากนัก แตกต่างกับการมอบหมายโครงการเป็นกลุ ่มเป็นการมอบหมาย

โครงการให้กับบุคลากรหลายคนที่อยู ่ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานกันร่วมกันจัดทำโครงการที่มี

ขอบเขตโครงการที่กว้างมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากรวมถึงเป็นโครงการที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญที่

หลากหลาย ทั้งนี้การมอบหมายโครงการไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มหรือแบบเดี ่ยว ผู้บังคับบัญชาจะต้องกำหนด 

ช่วงเวลาที่ชัดเจนในการบริหารโครงการที่กำหนดขึ้นให้ประสบความสำเร็จ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และ 

ประเมินผลความสำเร็จของโครงการเป็นระยะ การมอบหมายโครงการจะไม่เกิดประโยชน์หากผู้บังคับบญัชา ขาด

การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) การพูดคุยกับบุคลากรเป็นระยะถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา รวมถึง

แผนการดำเนินงาน (Action Plan) เพื่อให้โครงการทีม่อบหมายให้กับบุคลากรประสบความสำเร็จ  

การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่ง โดยมอบหมายให้

บุคลากรไปสังเกตเหตุการณ์การกระทำหรือบุคคลที่ต้องการในสถานที่เฉพาะแห่งใดแห่งหน่ึง เพื่อวัตถุประสงค์ใด

วัตถุประสงค์หนึ ่งในช่วงเวลาสั ้นๆ ซึ ่งการดูงานนอกสถานที่มักนิยมใช้กับบุคลากรในระดับบริหารจัดการ 
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(Management Level) ขึ ้นไป เป็นการดูงานที ่มีขอบเขตงานที่ร ับผิดขอบเหมือนกันหรือเป็นการดูงานจาก

ลักษณะงานที่ต้องทำงานร่วมด้วย การดูงานนอกสถานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใหบุ้คลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม ่ๆ 

การได้เห็นรูปแบบ การทำงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อให้ผู้รับการพัฒนาได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ 

ที่ดีจากองค์กร 6 ภายนอก ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้จะท าห้บุคลากรสามารถนำแนวคิดที่ได้ร ับจาการดูงานนอก

สถานที่ไปประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุง และพัฒนาความสามารถของตน อีกทั้งบุคลากรยังสามารถนำความรู้และ

ประสบการณ์ใหม ่ๆ ที่ได้รับรู้มาใช้เพื่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีข้ึน ทั้งน้ีการดูงานนอกสถานที่โดยทั่วไปจะ

ประกอบไปด้วย การดูงานภายในประเทศและการดูงานในต่างประเทศ  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรที่เน้นให้บุคลากรมีความ

รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่าน้ัน บุคลากรสามารถ

แสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่าน ช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่างๆ ที่ต้องการได้ ซึ่งวิธีการนี้เหมาะกับ

บุคลากรที ่ชอบเรียนรู ้และพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ (Self Development) โดยเฉพาะกับบุคลากรที ่มีผลการ

ปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการทำงานสูง (Talented People) ซึ่งสามารถเรียนรู้โดยการใช้สื่อผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์ เช่น การดู VCD หรือการค้นคว้าผ่าน Internet หรือการเรียนแบบ E-Learning หรือการเรียน

ทางไกลผ่านดาวเทียม หรือเรียนรู้ผ่านสื่อการ เรียนรู้ทีไ่ม่ต้องเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร ์ เช่น หนังสือ วารสาร 

หนังสือพิมพ์ตำราเรียน เป็นต้น  

การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ใหม ่ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร เน้นการพูดคุยระบบความ คิดเห็นของทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย ผู้นำ

การประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทสำคัญมาก ในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนนานำเสนอความคิดเห็น

ร่วมกัน การจัดประชุม/สัมมนาที่ม ีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรเน้นการประชุม/สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ โดยจัดให้มีการทำกิจกรรมกลุ่ม หรือหารือเกี่ยวกับกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงใน

องค์กร โดยเครื่องมือการ พัฒนาบุคลากรแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

1) การประชุม/สัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งหัวหน้างานสามารถสังเกตพฤติกรรมของบคุลากรได้ ง่ายและ

ไม่ยุ่งยาก  

2) การประชุมสัมมนาภายนอกหน่วยงาน เป็นการประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสถาบัน องค์กร สมาคม 

หรือบริษัทภายนอก เป็นต้น เป็นการประชุม/สัมมนาผู้เข้าประชุมไม่มีส่วนร่วมมากนัก  

การทำกิจกรรม (Activity) เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานจริงจากกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่กำหนดข้ึนเน้นการ มอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือข้ันตอนการด าเนินงานมากนัก 

ความสำเร็จของเครื่องมือ ดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบกิจกรรมให้บรรลุ 

เป้าหมายที่กำหนดให้ บุคลากรเกิดความร่วมมือ สามัคคีกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองซึ่งกันและกนั 

ทำให้เกิดการ เรียนรู้ร่วมกัน เครื่องมือการท ากิจกรรมแบ่ง 2 รูปแบบ ดังน้ี  

1) การทำกิจกรรมภายในหน่วยงาน เป็นการมอบหมายให้บุคลากรทำกิจกรรมร่วมกันภายใน หน่วยงาน

เดียวกัน ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมที่ไม่ค่อยยุ่งยากมากนัก อาท ิกิจกรรม 5 ส เป็นต้น  
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2) การทำกิจกรรมภายนอกหน่วยงานหรือกิจกรรมขององค์กร เป็นกิจกรรมที ่หน่วยงานต่างกันทำ 

กิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการปรับปรงุและพัฒนาประสทิธิภาพการทำงานระหว่างหน่วยงานทีต้่องท างานใน พื้นที่

เดียวกัน 7  

วิธีการเลือกเคร่ืองมือพัฒนา ควรคำนึงถึงหลักการเรียนรู้ เช่น หลักการเรียนรู้ของผูใ้หญ ่หรือโมเดลการ

เรียนรู้แบบ 70:20:10 เป็นต้น  

1. หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ มีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี  

1) ความต้องการและความสนใจ ผู้ใหญ่จะถูกชักจูงให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ถ้าหากว่าตรงกับความ 

ต้องการ และความสนใจ ในประสบการณ์ที่ผ่านมา เขาก็จะเกิดความพึงพอใจ เพราะฉะน้ันควรจะมีการเริ่มต้นใน

สิ่ง เหล่าน้ีอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทั้งหลาย เพื่อให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้น้ันจะต้องคำนึงถึงสิ่งน้ี

ด้วย เสมอ  

2) สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะได้ผลดี ถ้าหากถือเอาตัวผู้ใหญ่

เป็น ศูนย์กลางในการเรียนการสอน ดังน้ันการจัดหน่วยการเรียนที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ควรยึดถือ 

สถานการณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่เป็นหลักส าคัญ มิใช่ตัวเน้ือหาวิชาทั้งหลาย  

3) การวิเคราะห์ประสบการณ์ เนื่องจากประสบการณ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากที่สุด

สำหรับ ผู้ใหญ ่ดังนั้นวิธีการหลักสำหรับการศึกษาผู้ใหญ่ ก็คือการวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ของผู้ใหญ่แต่ละคน

อย่างละเอียดว่ามีส่วนไหนของประสบการณ์ที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้บ้าง แล้วจึงหาทางนำมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อไป  

4) ผู้ใหญ่ต้องการเป็นผู้น าตนเอง ความต้องการที่อยู่ในส่วนลึกของผู้ใหญ่ก็คือ การมีความรู้สึก

ต้องการ ที่จะสามารถนำตนเองได้ เพราะฉะน้ันบทบาทของครูจึงควรอยู่ในกระบวนการสืบหา หรือค้นหาคำตอบ

ร่วมกับ ผู้เรียนมากกว่าการท าหน้าที่ส่งผ่านหรือเป็นสื่อสำหรับความรู ้แล้วทำหน้าที่ประเมินผลว่เขาคล้อยตาม

หรือไม่เพียง เท่าน้ัน  

5) ความแตกต่างระหว่างบุคคล จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในแต่ละบุคคล เมื่อมีอายุเพิ่มมากข้ึน 

เพราะฉะน้ันการสอนผู้ใหญ่จะต้องจัดเตรียมการในด้านน้ีอย่างดีพอ เช่น รูปแบบของการเรยีนการสอน เวลาที่ใช้

ทำการสอน สถานที่สอน เป็นต้น  

2. โมเดลการเรียนรู้แบบ 70:20:10  

70% เก ิดจากประสบการณ์จากการทำงานและคิดแก้ป ัญหามาจากการลงมือทำ ได้ทดลองทำ 

(Experiential Learning) ผ่านจากประสบการณ์จริงจากการทำงานจริงที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาจากงาน

ประจำวัน อาจจะมาจากการได้รับมอบหมายงานใหม่ ๆ หรือโครงการใหม่ ๆ จากผูบ้ังคับบัญชา ทำให้ต้องเรียนรู้ 

และฝึกทักษะหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ  

20% เกิดจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากพี่เลี ้ยงหรือโค้ชโดยกระบวนการ Coaching การได้รับ 

Feedback จากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ในบางครั้งก็สามารถใช้การประชุมทีม 

เพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่าน้ีก็ถือเป็นการเรียนรู้จากบุคคลอื่น ๆ รอบข้าง  
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10% ได้มาจากการเข้าฝึกอบรม การเรียนรู้นี้มากจากการเข้าอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการซึ่งหาก

สัมมนาที่ออกแบบมามีเพียงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ผู้เข้าสัมมนาจะได้ความรู้เพียง 10% ดังนั้นการฝึกอบรมใน

ปัจจุบันต้องสอดแทรก workshop หรือมีการปฏิบติ ลงมือทำจริง ๆ  ในห้องเรียนเพราะถ้าเป็นการสัมมนาหรอืฟงั

อย่างเดียว ความรู้ที่ได้และน าไปใช้ได้เพียง 10% เท่าน้ัน 

เคร่ืองมือในการพัฒนา การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ 

- ฝึกอบรมในขณะทำงาน 
- การมอบหมายงาน 
- คณะทำงาน 
- การหมุนเวียนงาน 
- การทำกจิกรรม 
- การเป็นวิทยากรภายใน 
- การฝกึงานกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

   70% เรียนรู้จากประสบการณ์ 

- โปรแกรมพีเ่ลี้ยง 
- การสอนงาน 
- การให้คำปรึกษาแนะนำ 
- การติดตามสงัเกต 

   20% เรียนรู้จากสัมพันธภาพ 

- การฝกึอบรมภายใน/ภายนอกองค์กร 
- การประชุม/สัมมนา 
- การให้ทุนการศึกษา 
- การดูงานนอกสถานที ่

   10% เรียนรู้จากการศึกษาเรียนรู ้

Apply การประยุกต์ใช้สิ่งท่ีได้รับจากการพัฒนา  

เพื่อกำหนดแนวทางในการนำความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่พัฒนามาประยุกต์ใช้หาโอกาสในการนำไปใช้ 

การติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งการวัดผลการนำสิ่งทีไ่ด้รับการพัฒนาไปใช้ขจัดอุปสรรคที่อาจขัดขวางหรือให้การ

สนับสนุนเพื่อให้การประยุกต์ทำได้จริง ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการพัฒนา) ได้นำ

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่พัฒนาไปประยุกต์ใช้ในงานจากสิ่งที่ง่ายไปยากและกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จในการ

พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลที ่สอดคล้องเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ดังน้ี  

1) สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการพัฒนา) ได้ใช้ความรู ้ทักษะ สมรรถนะที่เรียนรู้มาให้เร็วที่สุด  

2) มีการติดตามผลให้ Feedback ผู้รับการพัฒนาเป็นระยะเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า และนำไปสู่การ 

ปรับแผน  

3) กำหนดผลลัพธ์ และการวัดความก้าวหน้าที่สอดคล้องกัน 
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บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดทำแผนพัฒนารายบคุคล 

กลุ่มบุคคล บทบาท/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ผู้บริหารระดับสงู - สนับสนุนและผลักดันใหบุ้คลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่กำหนด 

- กำหนดนโยบายให้จัดทำ IDP อย่างมีระบบและต่อเน่ือง 

- จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพฒันาบลุากรอย่างเหมาะสม 
ผู้บังคับบญัชา  - ทำความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการจัดทำ IDP 

- ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของ IDP ที่กำหนด 

- มีส่วนร่วมในการประมเนิขีดความสามารถของผุ้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพิจาณณาจุด
แข็งและจุดออ่กนของผุ้ใต้บงัคับบญัชา 

- ทำความเข้าใจถึงแหลงหรอืช่องทางการเรียนรู้เพือ่พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล 

- มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางหรือช่องว่างการพฒันาตนเองที่เหมาะสมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- ให้ข้อมูลป้อนกรลบแกผู่้ใต้บังคับบญัชาถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาปรบัปรุงให้ดี
ข้ึน 

- ประเมินผลความสำเร็จของการดำนเนินงานตามแผน IDP 

บุคลากร - มีส่วนร่วมนากรประในสมรรถนะของตนเองตามความเป็นจริง 
- ทำความเข้าใจแผนพฒันารายบุคคล (IDP) ทีก่ำหนดร่วมกับผู้บงัคับบญัชา 

- ร่วมกับผู้บงัคับบัญชากำหนด IDP เป้ามหายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเอง 

- กำหนดสมรรถนะและเครื่องมือในการพฒันาร่วมกบัผู้บังคับบัญชาโดยใช้ OKRs 

เป็นเป้าหมาย 

- ดำเนินการตามแผนพฒันารายบุคคล (IDP) 

- วิเคราะห์และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรุจ้ากการดำเนนิการตามแผน IDP 

งานบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

- จัดเตรียมแบบฟอร์มการทำ IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้องค์กร 

- อออแบบและปรบัปรุงระบบ รูปแบบ เครื่องมอืการพัฒนาบคุลากร 
- ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ IDP แก่บุคลากร 

- ให้คำปรึกษาและนะนำแนวทางการจัดทำแผน IDP กับบุคลากร 

- ตอบข้อซักถามเกี่ยวกบการจัดทำแผน IDP 

- สรปุและรายงานผลการจัดทำและปฏิบัติตามแผน IDP 

- จัดกิจกรรม/โครงการเพือ่สนับสนุนการดำเนินการตามแผน IDP 
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                               ส่วนท่ี 2 

     การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์                 

ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลขององค์กร และการทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร ได้แผนบริหารทรัพยากร

บุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2565 แผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                  

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574)  มาเป็นแนวทางเพื่อให้ทราบนโยบายในการพัฒนาบุคลากรใน

ภาพรวมทั้งระดับประเทศ และระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนการกำหนดความรู ้ทกัษะ สมรรถนะของบุคลากรทุก                

สายงานมาเป็นข้อมูลนำเข้าเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกบัแผนดังกล่าวข้างต้น ผลจากการ

วิเคราะห ์ดังกล่าวได้แสดงไว้ในตารางดังต่อไปน้ี  

1. ผลการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ เพ่ือกำหนดความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์Kr4.2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มทีักษะในการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์

ของคณะ 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านแผนอัตรากำลังคน 

4.2.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้

สามารถจัดการเรียนการสอนโดย

มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนเกิดทักษะในการ

สร้างนวัตกรรม 

 

เพื ่อเพิ ่มสมรรถนะของบุคลากรสาย

วิชาการให้สามารถจัดการเรียนการ

สอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน

การสร้างนวัตกรรม 

1. บ ุ ค ล า ก ร ส า ย ว ิ ช า ก า ร มี

สมรรถนะด้านการจัดการเรียนท่ี

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ

สร้างนวัตกรรม 

2. บุคลากรสายสนับสนุน มีทักษะ

ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น

ให้ผู ้เรียนเกิดทักษะในการสร้าง

นวัตกรรม 

4.2.2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้

สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่ง

ให ้ผ ู ้ เร ียนเก ิดท ักษะในการเป็น

ผู้ประกอบการ 

เพื ่อเพิ ่มสมรรถนะของบุคลากรสาย

วิชาการให้สามารถจัดการเรียนการ

สอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ

เป็นผู้ประกอบการ 

1. บ ุ ค ล า ก ร ส า ย ว ิ ช า ก า ร มี
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนโดย

มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเป็น

ผู้ประกอบการ 

2. บุคลากรสายสนับสนุน มีทักษะ
ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้

ผ ู ้ เ ร ี ยนเก ิดท ักษะในการเป็น

ผูป้ระกอบการ 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านแผนอัตรากำลังคน 

4.2.3 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้

สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่ง

ให้ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัต ิ

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของ 1. บ ุ ค ล า ก ร ส า ย ว ิ ช า ก า ร มี

สมรรถนะด้านการจัดการเรียนท่ีมุ่ง

ให้ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัต ิ

2. บุคลากรสายสนับสนุน มีทักษะ

ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนมุ ่ ง ให้

ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัต ิ

4.2.4 พัฒนาทักษะบุคลากรเร่ืองการ

จ ั ด ท ำ ข ้ อ เ ส น อ แ ผ น ง า น  ชุ ด

โครงการวิจัยและการบริการวิชาการ

เพื ่อให้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก

แหล่งทุนภายนอก 

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของ 1. บุคลากรสายวิชาการทักษะใน
การจัดทำข้อเสนอ วิจ ัยและงาน

บริการวิชาการ เพ่ือให้ได้รับทุนจาก

แหล่งทุนภายนอก 

2. บุคลากรสายสนับสนุน มีทักษะ
ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม

การจัดทำข้อเสนอ วิจ ัยและงาน

บริการวิชาการ เพ่ือให้ได้รับทุนจาก

แหล่งทุนภายนอก 

4 .2.5 พัฒนาท ักษะนักว ิจ ัยด ้าน

กฎหมายให้สามารถใช้เครื่องมือวิจัย

ที ่หลากหลายและเหมาะสมกับการ

วิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของ 1. บุคลากรสายวิชาการมีทักษะ
การใช้เครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมกับ

การวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

2. บุคลากรสายสนับสนุน มีทักษะ
ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน

การใช้เครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมกับ

การวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

4.2.6 พัฒนาบุคลากรกลุ ่มเป้าให้มี

ความพร้อมในการเข ้าส ู ่ตำแหน่ง

บริหาร (succession Plan) 

เพื ่อเพิ ่มสมรรถนะของบุคลากรกลุ่ม

เป ้ า ให ้ม ีความพร ้อมในการเข ้าสู่

ตำแหน่งบริหาร (succession Plan) 

บุคลากรกลุ ่มเป้าหมาย มีทักษะ

และความสามารถในการ เป็ น

ผู้บริหารในอนาคต 

4.2.7 พ ั ฒ น า บ ุ ค ล า ก ร ใ ห ้ ม ี ขี ด

ความสามารถในเชิงนวัตกรรมรองรับ

การทำงานในยุค Thailand 4.0 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่องค์กร และ

สังคม และสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร

ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นเลิศ 

1 บุคลากรสายวิชาการ มีทักษะ
การในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ให้แก่องค์กรและสังคม 

2 บุคลากรสายสนับสนุน มีทักษะ
ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน

ร ะบบ ง านขอ งคณะ ให ้ บ รรลุ

เป้าหมาย และมีผลการดำเนินงานท่ี

เป็นเลิศ 

 

 



 17 

2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน 

เชิงกลยุทธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคลากรขององค์กร โดยใช้

หลักการ SWOT Analysis ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (จุดแข็ง : Strengths/จุดอ่อน : Weaknesses)  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร พิจารณาจากตัวแบบ 7 ปัจจ ัย (7S Model) ของ 

McKinsey ประกอบด้วย ระบบ (System) โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทักษะ 

(Skill) สไตล์ (Style) และค่านิยมร่วม (Shared Values) ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนด้านการ บริหาร

ทรัพยากรบุคคลขององค์กร มีดังน้ี 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Scanning) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses 

ระบบ (System)  

1. มีส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการ
ใช้ชีวิต  

2. มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีส่ิงอำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ 
การปฏิบัติงาน 

3. มีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่เช่ือมโยงข้อมูล
ได้ทั้งมหาวิทยาลัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4. มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

5. มีการนำระบบสมรรถนะมาใช้ในการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน  

โครงสร้าง (Structure)  

6. หน่วยงานขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่คล่องตัว และ
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงได้อย่างทันท่วงที  

7. มีเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง 
8. มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรตามแผน เส้นทาง
การความก้าวหน้าในอาชีพ  

9. บุคลากร (Staff)  

10. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่มีศักยภาพในการพัฒนา 
11. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง และมี 
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน  

ทักษะ (Skill)  

12. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู ้ประสบการณ์ และมี 

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  

สไตล์ (Style)  

13. มีระบบการทำงานเป็นทีม 
14. ผู้นำมีวิสัยทัศน์มุ่งม่ันที่จะขับเคล่ือนองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ  

ระบบ (System)  

1. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีข้อจำกัด ทำให้การดำเนินการ
ไม่ คล่องตัว   

2. ขาดระบบการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคลเชิง 
ยุทธศาสตร ์(Strategic Recruitment) 

3. ขาดการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง (Talent 

Management) และการเตรียมความพร้อม ขึ้นสู่

ตำแหน่งผู้บริหาร ( Succession Plan) 

กลยุทธ์ (Strategy)  

4. นโยบายการบริหารงานเปล่ียนไปตามวาระผู้บริหาร 
5. ยังไม่มีการนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ใน 
การกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 

Development Plan)  

บุคลากร (Staff)  

6. บุคลากรมีความรู้ในเชิงลึก แต่ยังไม่มีความรู้ในเชิงกว้าง  
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2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Scanning) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร พิจารณาจากตัวแบบ PEST Analysis”หรือ “STEP 

Analysis” ซึ ่งประกอบด้วย 1) การเมือง (Political Component) 2) เศรษฐกิจ (Economic Component)               

3) สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component) 4) เทคโนโลยี (Technological Component) ผลการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะนิติศาสตร ์มีดังน้ี 

โอกาส (Opportunities) 

 

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats)  

การเมือง (Political Component)  

1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลให้บุคลากรต้อง
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ได้ 

มาตรฐานในระดับสากล  

2. นโยบาย Thailand 4.0 ซ่ึงมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีดิจิทัล  

3. นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการสนับสนุนการเป็น 
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทำให้มีความคล่องตัวใน 

การบริหารงาน 

4. นโยบายของรัฐสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

5. นโยบายการขยายระยะเวลาการเกษียณอายุ ทำให้ผู้ที่มี 
ความรู้ ความสามารถยังคงปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร  

เศรษฐกิจ (Economic Component)  

6. การปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ 

ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม  

สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component)  

7. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม  
8. แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ (HR 

Trends) แ ล ะ องค์ความรูจ้ากคนรุ่นใหม่ (New 

Generation)  

เทคโนโลยี (Technological Component)  

9. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยส่งผลให้การเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทางทำให้เกิดการพัฒนา 

ตนเองได้ตามที่ต้องการ เช่น e-learning การฝึกอบรม

ออนไลน์ การเรียนรู้ผ่านระบบ Internet  

10. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  

11. ความเช่ือมโยงของของเครือข่ายในศาสตร์ต่างๆ ทั่วโลก 
(Globalization) 

การเมือง (Political Component)  

1. นโยบายรัฐบาลในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
ทำให้มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและอัตรากำลัง  

2. ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลและความผันผวนของ 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  

3. กฎ ระเบียบจากหน่วยงานภาครัฐ 
4. นโยบายในภาวะฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด COVID - 19 

เศรษฐกิจ (Economic Component) 

5. การแข่งขันของตลาดแรงงานในเรื่องค่าตอบแทน 
สวัสดิการ ทำให้เกิดภาวะสมองไหล  

6. การขยายตัวของผู้ประกอบธุรกิจอิสระ ทำให้ความ 
ต้องการเป็นพนักงานประจำลดลง 

7. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวส่งผลต่อการจัดสรร
งบประมาณของประเทศและงบประมาณ                  

การพัฒนามีสัดส่วนลดลง  

สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component)  

8. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
9. การขาดแคลนแรงงานทักษะสูงและมีความสามารถ 
เฉพาะทาง  

เทคโนโลยี (Technological Component)  

10. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย จำเป็นต้องพัฒนา 
บุคลากรเพื่อให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  

11. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 
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3. ผลการวิเคราะห์บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรสู ่ความเป็นเล ิศ เพื ่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2564   คณะนิติศาสตร์ กรอบอัตรากำลังคนทั้งสิ้น จำนวน  58 อัตรา จำแนกเป็น สายคณาจารย์  

42 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 72.41 บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 16 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.59 โดยมีกรอบ

อัตราว่างสายวิชาการ จำนวน 10 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 17.24 และอัตราว่างสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา 

คิดเป็นร้อยละ 1.72 ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากรตามแผน ดังตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 สรุปอัตรากำลังจำแนกตามประเภทและสายงาน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร 

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

รวม ร้อยละ เงิน

แผ่นดิน 

อัตรา

ว่าง  
รวม 

เงิน

แผ่นดิน 

เงิน

รายได้ 

อัตรา

ว่าง รวม 

สายคณาจารย์ 20 4* 24 2 10 6 18 42 72.41 

สายสนับสนุน 6  6 1 8 1 10 16 27.59 

รวม 26 4 30 3 18 7 28 58 100 

ร้อยละ  44.83 6.90 51.72 5.17 31.03 12.07 48.28 100  

หมายเหต ุ* ยุบเลิกกรอบอัตราลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเม่ือสามารถบรรจุพนักงานได้ 

ข้อมูล ณ  วันที่  31 มี.ค. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564   คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น 44 คน จำแนกเป็นบุคลากร                    

สายคณาจารย์ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 68.09 บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.91 

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 55.32 และเป็นเพศชาย จำนวน 23 คน      

คิดเป็นร้อยละ 48.94 ดังตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 สรุปอัตรากำลังจำแนกตามประเภท สายงาน และเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ประเภทบุคลากร 

 

  

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ/

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

สายคณาจารย์ 13 7 4 8 32 68.09 

สายสนับสนุนวิชาการ 2 4 4 5 15 31.91 

รวม 15 11 8 13 47 100 

ร้อยละ 31.91 23.40 17.02 27.66 100 
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บุคลากรสงักัดคณะนิติศาสตร์ ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 65.96 

รองลงมาคือปรญิญาตรี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21.28 และปริญญาเอก จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  

12.77 ดังตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 สรุปอัตรากำลังจำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 17 6 26 55.32 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 7 14 - 21 44.68 

รวม 10 31 6 47 100 

ร้อยละ 21.28 65.96 12.77 100  
บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

81.25 และวุฒิปริญญาเอก จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ดังตารางที ่4 

ตารางท่ี 4 สรุปอัตรากำลังสายคณาจารย์จำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 14 6 20 62.50 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 12 * 12 37.50 

รวม 26 6 32 100 

ร้อยละ 81.25 18.75 100  
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร ีจำนวน 12 คน คิดเป็น

ร้อยละ 75 และปริญญาโท จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ดังตารางที ่5 

ตารางท่ี 5 สรุปอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 3 6 40 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 9 
 

9 60 

รวม 12 3 15 100 

ร้อยละ 75 25 100  
 

บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ

65.63 รองลงมา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และรองศาสตราจารย์ จำนวน 

1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 ดังตารางที ่6 

ตารางท่ี 6 สรุปอัตรากำลังจำแนกตามประเภทและตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร อาจารย์ ผศ. รศ. รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 7 10 1 18 56.25 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 14 - - 14 43.75 

รวม 21 10 1 32 100 

ร้อยละ 65.63 31.25 3.13 100 
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บุคลากรที ่อยู ่ระหว่างกระบวนการพิจารณาเข้าสู ่ตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่งผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ 

จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 ดังตารางที ่7 

ตารางท่ี 7 สรุปอัตรากำลังสายคณาจารย์ท่ีอยู่ระหว่างย่ืนขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร สายคณาจารย์ท้ังหมด ย่ืนขอ ผศ. ย่ืนขอ 

รศ. 

รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 18 2 1 3 9.38 

พนักงานพิเศษ 14 
    

รวม 18 2 1 3 9.38 

ร้อยละ 100 6.25 3.13 9.38  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติการ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 

93.33 และมีตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 สรุปอัตรากำลังสายสนับสนุนจำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร ปฏิบัติการ ชำนาญการ รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 5 1 6 40 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 9 - 9 60 

รวม 14 1 15 100 

ร้อยละ 93.33 6.67 100 
 

3. แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Thailand 4.0 (HR 4.0) 

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย Thailand 4.0 โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงมิติด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องมีการปรับตัวเช่นกัน โดยทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใน ยุค HR 4.0 

มีดังต่อไปน้ี  

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรรุน่เก่าไปสูบุ่คลากรรุ่นใหม ่
2. การปรับองค์กรให้เหมาะสมกับคนยุคสมัยใหม่ และพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลง  
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเ้ป็น“นักคิด” ทีส่ร้างวัตกรรม  และพร้อมเรียนรู้ด้วนตนเอง 

4. การเตรียมแผนขับเคลื่อนบุคลากรให้พร้อมกบัโลกยุคดิจทิัล การทำงานผ่านระบบออนไลน์ การ
บรหิารจัดการดิจิทลั และการบริหารจัดการข้อมลูใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

5. การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานผ่าน Mobile Technology  

6. การดูแล Work-Life Balance ของบุคากรที่มรีูปแบบต่างไปจากเดิม  

7. การสร้างการมสีวนร่วมให้เกิดข้ึนภายในองค์กร และสร้างโอกาสใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และความคิดสร้างสรรค์กันได้ตลอดเวลา  

8. การนำพาบุคลากรและองค์กรไปสู่ CSR (Corporate Social Responsibility) และ CSV (Creating 

Shared Value) ปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมในเรือ่งความรบัผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ 
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                                  บทท่ี 3  

วิสัยทัศน์ พันธกจิ และยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

                         วิสัยทัศน์คณะนิติศาสตร์  

2.  
3.  
 

     วิสัยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD Vision 

4.  
5.  
6.  

 

พันธกิจการพัฒนาบุคลากร HRD Mission  

7.  
8.  
9.  
10.  

11. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

 

 

             บุคลากรคณะนิติศาสตร์มีขีดสมรรถนะสูงในการผลิตบัณฑิต 

                          ท่ีมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

 

1. การพัฒนาระบบ HRD ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

2. การเพิม่สมรรถนะของบุคลากรทุกกลุม่ให้มสีมรรถนะสูงที่รองรบัการเปลี่ยนแปลง 
3. การสง่เสรมิใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
4. การพัฒนาบุคลากรใหส้ามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัย 
5. สนับสนุนใหบุ้คลากรนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรบัปรุงและพัฒนางานทีร่ับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
ในการสร้างนวัตกรรมพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรให้อยู่ในระดับสูง 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
ในการเป็นผู้ประกอบการ 

3. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติ 
4. พัฒนาทักษะบุคลากรเรื่องการจัดทำข้อเสนอแผนงาน ชดโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ 
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

5. พัฒนาทักษะนักวิจัยด้านกฎหมายให้สามารถใช้เครื่องมือวิจัยที่หลากหลายและเหมาะสม 
กับการวิจัยเชิงพื้นที่ 

6. พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร (succession Plan) 

 

     เป็นคณะช้ันนำด้านกฎหมายระดับชาติ อันมุ่งสร้างนวัฒกรรมทางสังคม  

                                       ภายในป ี2568 

 



 23 

                                  บทท่ี 4  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมายประจำป ี

 2564 2565 2566 2567 2568 

1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ

จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหผู้้เรียนเกิด

ทักษะในการสร้างนวัตกรรม 

1.1 เพื่อเพิม่สมรรถนะของ

บุคลากรสายวิชาการให้สามารถ

จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการสร้าง

นวัตกรรม 

1.1 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการ

สอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ

สร้างนวัตกรรม 

60 70 80      90 100 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ

จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดทักษะ

ในการเป็นผู้ประกอบการ 

 

2.1 เพื่อเพิม่สมรรถนะของ

บุคลากรสายวิชาการให้สามารถ

จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้

ผู้เรียนเกิดทักษะในการเป็น

ผู้ประกอบการ 

2.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ

ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการ

จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

เกิดทักษะในการเป็นผูป้ระกอบการ 

60 70 80      90 100 

3. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหส้ามารถ

จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดทักษะ

เชิงปฏบิัติ 

3.1 เพื่อเพิม่สมรรถนะของ

บุคลากรสายวิชาการให้สามารถ

จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้

ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติ 

3.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ

ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการ

จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

เกิดทักษะในการเป็นผูป้ระกอบการ 

60 70 80      90 100 

4. พัฒนาทักษะบุคลากรเร่ืองการจัดทำ

ข้อเสนอแผนงาน ชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทุน

จากแหลง่ทุนภายนอก 

4.1 เพื่อเพิม่สมรรถนะของ

บุคลากรใหส้ามารถจัดทำ

ข้อเสนอแผนงาน ชุด

โครงการวิจัยและการบริการ

วิชาการเพื่อใหไ้ด้รับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

4.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ

ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการ

จัดทำข้อเสนอ วิจัยและงานบริการ

วิชาการ เพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

 

100 100 100 100 100 

5. พัฒนาทักษะนักวิจัยด้านกฎหมายให้

สามารถใช้เคร่ืองมือวิจัยที่หลากหลายและ

เหมาะสมกบัการวิจัยเชิงพื้นที ่

5.1 เพื่อเพิม่สมรรถนะของ

บุคลากรใหส้ามารถใช้เคร่ืองมือ

วิจัยที่หลากหลายและเหมาะสม

กับการวิจัยเชิงพื้นที่ 

5.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ

ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในใช้

เคร่ืองมอืวิจัยที่หลากหลายและ

เหมาะสมกบัการวิจัยเชิงพื้นที ่

100 100 100 100 100 

6. พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าให้มีความพร้อมใน

การเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร (succession Plan) 

 2.6.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาตามแผนสบืทอดตำแหน่ง 

(Succession Plan) 

100 100 100 100 100 

7. พัฒนาบุคลากรให้มขีีดความสามารถในเชิง

นวัตกรรมรองรับกับการทำงานในยุค 

Thailand 4.0  

7.1 เพื่อเพิม่ขีดความสามารถ

ของบุคลากรในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหแ้ก่องค์กร 

7.1  จำนวนนวัตกรรมที่บุคลากรของ

องค์กรได้พัฒนาขึ้น 

1 2 3 4 5 

 7.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่

บุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงาน

ที่เป็นเลิศแก่องค์กร 

7.2 จำนวนบุคลากรทีไ่ด้รับรางวลัในการ

สร้างสรรค์ผลงาน 

      - 1 2 3 4 

 

 

 



24 
 

                                               ส่วนท่ี 5 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร ์

ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา - ตำแหน่ง - 

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการสู่การผลิตบัณฑิตท่ีมทัีกษะความเป็นผู้ประกอบการและมีศักยภาพในการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 
KR 1 เพิ่มร้อยละของบัณฑิตมีงานทำ จากรอ้ยละ 41.67 เป็นร้อยละ 45 ในปีการศึกษา 2563 
KR 2 นิสิตและบัณฑิตทีเ่ป็นผู้ประกอบการหรือที่มผีลงานด้านนวัตกรรมสงัคม ร้อยละ 5 
KR 3 จำนวนหลกัสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพฒันาทักษะการสร้างนวัตกรรมสงัคม  1 หลักสูตร 
KR 4 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีแนวคิดการสร้างนวัตกรรมสงัคม 1 รายวิชา 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. ภาวะผู้นำ   P 

2. ทักษะการบรหิาร   P 

3. การบรหิารและพฒันาบุคลากร   P 

4. การตัดสินใจแก้ไขปญัหา   P 

5. การมุ่งเน้นกระบวนการทำงาน   P 

6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมสงัคม P   

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ P   

ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    



26 
 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมการทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

 ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏา อภินวถาวรกุล ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรคณบดีคณะนิติศาสตร ์
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร ์

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นผลิตบณัฑิตท่ีมีทักษะความเปน็ผู้ประกอบการและมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
KR 1 เพิ่มร้อยละของบัณฑิตมีงานทำ จากรอ้ยละ 41.67 เป็นร้อยละ 45 ในปีการศึกษา 2563 
KR 2 บุคลกรสายวิชาการไดรบัการอบรมการสอนทีส่่งเสริมเกิดนวัตกรรมสงัคม ร้อยละ 12.5 
KR 3 บุคลกรสายวิชาการไดรบัการอบรมการสอนทีส่่งเสริมเกิดนวัตกรรมสงัคม ร้อยละ 12.5 
KR 4 งบประมาณการพฒันาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของคณะ ร้อยละ 1 (120,000 บาท) 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. ภาวะผู้นำ   P 

2. ทักษะการบรหิาร   P 

3. การบรหิารและพฒันาบุคลากร   P 

4. การตัดสินใจแก้ไขปญัหา   P 

5. การมุ่งเน้นกระบวนการทำงาน   P 

6. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   P 

6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมสงัคม P   

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ P   

8. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพฒันาความเปน็ผู้ประกอบการ P   

9. ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  P  
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการ

พัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วยตัวเอง อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะ

ผู้ประกอบการ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วยตัวเอง อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะ

ผู้ประกอบการ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการ

พัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

ทักษะผู้ประกอบการ 

พ.ค. 64    

 ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ด ูYouTube เก่ียวกับ
เทคโนโลย/ีนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร ์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพฒันานิสิตคณบดีคณะนิติศาสตร ์
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและงานพัฒนานิสิตเพ่ือ

ส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมีศักยภาพใน

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 พัฒนาการจัดการงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
สังคม 

KR 1 เพิ่มจำนวนหลกัสูตรที่เน้นการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการ

เป็นผู้ประกอบการ 1 หลักสูตร 
KR 4 จำนวนงานวิจัยที่กอ่ให้เกิดนวัตกรรมสังคม  6 ช้ินงาน 

KR 2 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและสง่เสรมิการสร้าง

นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 2 ความร่วมมือ 
KR 5 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอก 488,100 บาท 

KR 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ/
ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีแนวคิดการสร้าง
นวัตกรรมสังคม 1 รายวิชา 

  

KR 4 หลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (จำนวน
กิจกรรมหรือโครงการที่ร่วมมีทางวิชาการกับต่างประเทศ 
(ตาม MOU เดิม) ร้อยละ 100 

  

KR 5 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านการผลิต

บัณฑิตที่สง่เสรมิให้นิสิตมีทกัษะเชิงปฏิบติั  
(สหกิจศึกษา/กจิกรรมเสรมิหลักสูตร) 3 เครือข่าย 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. ภาวะผู้นำ   P 

2. ทักษะการบรหิาร   P 

3. การบรหิารและพฒันาบุคลากร   P 

4. การตัดสินใจแก้ไขปญัหา   P 

5. การมุ่งเน้นกระบวนการทำงาน   P 

6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมสงัคม P   

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ P   

8. ทักษะในการบริหารงานวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหน่งทุนภายนอก P   
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะผู้

ปรกกอบการ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมทักษะ

ผู้ประกอบการ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

ทักษะผู้ประกอบการ 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ทักษะในการบริหารงานวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนจากแหน่งทุนภายนอก 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร ์
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมการ

สร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2
  

ให้บริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมทักษะความเปน็

ผู้ประกอบการและมศีักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
KR 1 จำนวนหลกัสูตรระยะสั้น (Non-Degre) เพือ่พฒันา

ทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม 1 หลักสูตร 
KR 3 จำนวนโครงการบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อใหเ้กิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น

ผู้ประกอบการ 4 โครงการ 
KR 2 ชุดวิชา/รายวิชาสำหรับผูเ้รียนทุกช่วงวัยที่เน้นให้เกิด

สมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม 1 ชุดวิชา/
รายวิชา 

KR 4 จำนวนสินค้าและบริการในพื้นทีท่ี่ได้รับการสร้างมลูค่าเพิ่ม

จากการบริการวิชาการ 1 รายการ 

  KR 5 จำนวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ที่ได้รบัประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ใหก้ับสินค้าและบริการ 1 
พื้นที ่

  KR 6 จำนวนชุมชนที่ขอรับบริการจากศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

KR 2 ชุดวิชา/รายวิชาสำหรับผูเ้รียนทุกช่วงวัยที่เน้นให้เกิด
สมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม 1 ชุดวิชา/
รายวิชา 

KR 7 เครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มี

กิจกรรมความร่วมมือ รอ้ยละ 3 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. ภาวะผู้นำ   P 

2. ทักษะการบรหิาร   P 

3. การบรหิารและพฒันาบุคลากร   P 

4. การตัดสินใจแก้ไขปญัหา   P 

5. การมุ่งเน้นกระบวนการทำงาน   P 

6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมสงัคม P   

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ P   

ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนทักษะ

การเป็นผู้ประกอบการ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
    มิ.ย. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลรีัตน์ มเหสักขกลุ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพฒันาทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม

การทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
Objective2 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือท้ังภายในและต่างประเทศเพ่ือ

ส่งเสริมการสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ  
KR 1 เพิ่มจำนวนหลกัสูตรที่เน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม

หรือการเป็นผู้ประกอบการ 1 หลักสูตร 
KR 5 หลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 

(จำนวนกิจกรรมหรือโครงการทีร่่วมมทีางวิชาการกบั
ต่างประเทศ (ตาม MOU เดิม) ร้อยละ 100 

KR 2 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ 2 ความร่วมมือ   
KR 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกบัสถาน

ประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมี
ทักษะผูป้ระกอบการ 1 รายวิชา 

  

KR 4 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านการ

ผลิตบัณฑติทีส่่งเสริมให้นิสิตมทีักษะเชิงปฏิบัติ  
(สหกิจศึกษา/กจิกรรมเสรมิหลักสูตร) 3 เครือข่าย 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. ภาวะผู้นำ   P 

2. ทักษะการบรหิาร   P 

3. การบรหิารและพฒันาบุคลากร   P 

4. การตัดสินใจแก้ไขปญัหา   P 

5. การมุ่งเน้นกระบวนการทำงาน   P 

6. ทักษะภาษะอังกฤษ   P 

6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมสงัคม P   

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ P   

ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 
64 

   

 
การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการเรียน

การสอนนที่ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 
ก.ย. 63-ต.ค. 
64 
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  
 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน

การสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 
64 

   

 
การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการเรียน

การอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 
ก.ย. 63-ต.ค. 
64 

   

 
การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน

การสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

พ.ค. 64    

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความเป็น

ผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 64    

3. ความรู้เก่ียวกับการบริหารหลักสูตร
ตามมาตรฐานสากล 

ฝึกอบรม ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA Overviews 
(version 4) ประจำปี 2564  

มี.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล อาจารย์ศิริชัย  กุมารจันทร ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพทัลงุ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม

การทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

Objective2 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือท้ังภายในและต่างประเทศเพ่ือ

ส่งเสริมการสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการ

สร้างนวัตกรรมสังคม 
KR 1 เพิ่มจำนวนหลกัสูตรที่เน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม

หรือการเป็นผู้ประกอบการ 1 หลักสูตร 
KR 5 หลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 

(จำนวนกิจกรรมหรือโครงการทีร่่วมมทีางวิชาการกบั
ต่างประเทศ (ตาม MOU เดิม) ร้อยละ 100 

KR 2 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ 2 ความร่วมมอื   
KR 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกบัสถาน

ประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมี
ทักษะผูป้ระกอบการและการสร้างนวัตกรรมสังคม 1 
รายวิชา 

  

KR 4 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านการ

ผลิตบัณฑิตทีส่่งเสริมให้นิสิตมทีักษะเชิงปฏิบัติ  
(สหกิจศึกษา/กจิกรรมเสรมิหลักสูตร) 3 เครือข่าย 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. ภาวะผู้นำ   P 

2. ทักษะการบรหิาร   P 

3. การบรหิารและพฒันาบุคลากร   P 

4. การตัดสินใจแก้ไขปญัหา   P 

5. การมุ่งเน้นกระบวนการทำงาน   P 

6. ทักษะภาษะอังกฤษ   P 

6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมสงัคม P   

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ P   
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 64    

3. ความรู้เก่ียวกับการบริหารหลักสูตร
ตามมาตรฐานสากล 

ฝึกอบรม ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและงานพัฒนานิสิตเพ่ือสง่เสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 เพิ่มจำนวนหลกัสูตรที่เน้นการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 1 หลักสูตร 
KR 2 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและสง่เสรมิการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 2 ความร่วมมือ 
KR 3 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีแนวคิดการสร้างนวัตกรรมสงัคม 1 รายวิชา 

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะที่คาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งดว่นในการพัฒนา 

เร่งดว่นมาก เร่งดว่นปานกลาง เร่วดว่นน้อย 

1. ภาวะผู้นำ  P  

2. ทักษะการบริหาร  P  

3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร  P  

4. การตดัสินใจแก้ไขปัญหา  P  

5. การมุ่งเน้นกระบวนการทำงาน  P  

6. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม P   

7. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการทักษะการเป็นผู้ประกอบการ P   
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะผู้

ปรกกอบการ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมทักษะ

ผู้ประกอบการ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

ทักษะผู้ประกอบการ 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวดุสิดา  แก้วสมบรูณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร ์
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาระบบงานสนับสนุน (Support Process) เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจในการกำกบัและติดตามงานของสำนักงานในภาพรวม ไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัฒกรรมสงัคม 2 กระบวนการ 
KR 3 งานเชิงพฒันา เช่น คู่มือ บทวิเคราะห์/สงัเคราะห์และระบบสารสนเทศ หรืองานวิจัยเพือ่เป็นข้อมลูในการตัดสินใจของผูบ้รหิาร 1 เรื่อง 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. ภาวะผู้นำ  P  

2. ทักษะการบรหิาร  P  

3. การบรหิารและพฒันาบุคลากร  P  

4. การตัดสินใจแก้ไขปญัหา  P  

5. การมุ่งเน้นกระบวนการทำงาน  P  

6. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสำนักงาน  P  

7. ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ   P  

8. ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและพสัดุ  P  

9. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การวิเคราะห์ และการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 P  

11. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่สง่เสรมิการสร้างนวัตกรรมสังคม P   

12. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่สง่เสรมิการทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ P   
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายธนากร  โกมลวานิช ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคบับัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 6 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 8 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 

KR 9 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ P   

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม  P  

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางกนกลกัษณ์  จุ๋ยมณี ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 6 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 8 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 

KR 9 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ P   

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม  P  

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายธีระยุทธ์  ปักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 6 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 8 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 

KR 9 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ P   

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม  P  

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายปพนธีร์  ธีระพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 6 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 8 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 

KR 9 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ P   

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม  P  

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรยีนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายเจษฎา  ทองขาว ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 6 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 8 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 

KR 9 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ P   

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม  P  

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางจิรนันท์  ไชยบุปผา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 6 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 8 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 

KR 9 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ P   

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม  P  

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวจันทราทิพย์  สุขุม ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพือ่ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 6 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 8 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 

KR 9 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพือ่ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตใหม้ีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ  P  

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายศาสตรา  แก้วแพง ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 6 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 8 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 

KR 9 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ  P  

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวจิดาภา  พรย่ิง ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 6 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 8 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 

KR 9 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ  P  

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวจันทราทิพย์  สุขุม ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 6 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 8 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 

KR 9 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรยีนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ  P  

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวนฤมล ฐานิสโร ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 6 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 8 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 

KR 9 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ  P  

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายเอกราช  สุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 6 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 8 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 

KR 9 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ  P  

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวกรรณภัทร  ชิตวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 6 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรอื

สามารถสร้างผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
รายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในภาคการศึกษาที ่2 

KR 8 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 9 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 

  



100 
 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ข้อเสนอและมีอัตราการคงอยู่ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 (ไม่รวมนิสิตช้ันปีที่ 1) 

 

  

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ P   

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม  P  

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ และ
วิทยากรที่มาเป็นพี่เล้ียงในการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

ขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การปฏิบัติจริง 
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร

หรือที่ประชุมวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติ 
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายวิรัตน์  นาทิพย์เวทย์ ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รกัษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 8 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสร้างผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
รายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในภาคการศึกษาที ่2 

KR 9 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเปน็ผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 10 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ข้อเสนอและมีอัตราการคงอยู่ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 (ไม่รวมนิสิตช้ันปีที่ 1) 

 

  

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ   P 

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 
64 

   

4. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายภาณุวัฒน์  ปานแก้ว ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 8 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสร้างผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
รายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในภาคการศึกษาที ่2 

KR 9 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 10 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ข้อเสนอและมีอัตราการคงอยู่ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 (ไม่รวมนิสิตช้ันปีที่ 1) 

 

  

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ   P 

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 
64 

   

4. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวมาตา  สินดำ ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 8 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสร้างผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
รายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในภาคการศึกษาที ่2 

KR 9 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 10 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ข้อเสนอและมีอัตราการคงอยู่ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 (ไม่รวมนิสิตช้ันปีที่ 1) 

 

  

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ   P 

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 
64 

   

4. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายสนัน  ยามาเจริญ ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 8 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสร้างผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
รายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 9 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 10 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ข้อเสนอและมีอัตราการคงอยู่ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 (ไม่รวมนิสิตช้ันปีที่ 1) 

 

  

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพือ่ผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ   P 

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 
64 

   

4. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาววีณา  สุวรรณโณ ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 8 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสร้างผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
รายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในภาคการศึกษาที ่2 

KR 9 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ดา้นนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 10 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ข้อเสนอและมีอัตราการคงอยู่ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 (ไม่รวมนิสิตช้ันปีที่ 1) 

 

  

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ   P 

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพฒันา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรยีนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพฒันา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 
64 

   

4. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวริญญาภัทร ณ สงขลา ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 8 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสร้างผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
รายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในภาคการศึกษาที ่2 

KR 9 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 10 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ข้อเสนอและมีอัตราการคงอยู่ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 (ไม่รวมนิสิตช้ันปทีี่ 1) 

 

  

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ   P 

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ดว้ย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    



126 
 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 
64 

   

4. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายเกริกเกียรติ  ทิพย์ชัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รกัษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 8 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสร้างผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
รายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในภาคการศึกษาที ่2 

KR 9 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเปน็ผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 10 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ข้อเสนอและมีอัตราการคงอยู่ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 (ไม่รวมนิสิตช้ันปีที่ 1) 

 

  

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ   P 

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 
64 

   

4. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวอจริวดี  เหล่าออ่น ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 8 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสร้างผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
รายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในภาคการศึกษาที ่2 

KR 9 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 10 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ข้อเสนอและมีอัตราการคงอยู่ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 (ไม่รวมนิสิตช้ันปีที่ 1) 

 

  

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ   P 

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 
64 

   

4. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับทีป่รึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวสุมลัลิกา ดาวสุวรรณ ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 8 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสร้างผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
รายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในภาคการศึกษาที ่2 

KR 9 จำนวนข้อเสนองานวิจัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 10 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ข้อเสนอและมีอัตราการคงอยู่ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 (ไม่รวมนิสิตช้ันปีที่ 1) 

 

  

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรยีนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ   P 

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ธ.ค. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

ธ.ค. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ธ.ค. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

ธ.ค. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 
64 

   

4. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ธ.ค. 63-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ธ.ค. 63-ต.ค. 64    

 
 
 



139 
 

 
แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวณัชชา  เมืองสง ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 8 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสร้างผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
รายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 9 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 10 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 5 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 

  

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ข้อเสนอและมีอัตราการคงอยู่ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 (ไม่รวมนิสิตช้ันปีที่ 1) 

 

  

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลติบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ   P 

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

พ.ค.-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

พ.ค.-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

พ.ค.-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

พ.ค.-ต.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 64    

3. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 64    

4. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

พ.ค.-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

พ.ค.-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวบงกช  ดารารัตน์ ตำแหน่ง อาจารย์ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานสาขาวิชานิติศาสตร ์

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

KR 1 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ 1 รายวิชา 

KR 7 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 
รายวิชา 

KR 8 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสร้างผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
รายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 9 จำนวนข้อเสนองานวิจ ัยท ี ่ขอร ับทุนจากแหล่งท ุนภายนอก/ ทุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายหรือมีผลงาน 
ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ 

KR 10 จำนวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทกัษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
Objective2 ผลิตผลงานวจิัยที่ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมสังคม 

จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะ 

KR 5 จำนวนนิสิตในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 40 ช้ินงาน 

  

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ข้อเสนอและมีอัตราการคงอยู่ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 (ไม่รวมนิสิตช้ันปีที่ 1) 

 

  

ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs    P 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 
Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทัง้ในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

P   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมทีักษะความเป็นผูป้ระกอบการ P   

4. สามารถบริการวิชาการเพื่อหารายได้ตามนโยบายของคณะ   P 

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุง่เน้นการสร้างนวัตกรรมสงัคม P   

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย์   P 
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

พ.ค.-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนนที่ส่งเสริม

นวัตกรรมสังคม 

พ.ค.-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

พ.ค.-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการอสนที่ส่งเสริมนวัตกรรม

สังคม 

พ.ค.-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปล่ียนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 
มิ.ย. 
64 

   

3. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 
64 

   

4. ทักษะในการผลิตงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

พ.ค.-ต.ค. 64    

 การทำงานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เช่ียวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรที่มา
เป็นพี่เล้ียงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

พ.ค.-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางชาโลมา  กองสวัสด์ิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน ชำนาญการ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบรูณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร ์

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบรกิารไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 ผลการดำเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 80 
KR 3 ผลการการดำเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากรบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 
KR 4 จำนวนงานเชิงพฒันา งานวิจัยสถาบัน หรอืงานวิเคราะห์ 1 เรื่อง 
KR 5 พัฒนาระบบงานด้านบุคคล 1 กระบวนการ 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่งด่วนน้อย 

1. สามารถจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ได้เป็นอย่างดี   P 

2. สามารถติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  P 

3. สามารวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังคน 4 ปี ตามแนวทางของ EdPEx ได้เป็นอย่างดี   P 

4. สามารถจัดทำแผนพฒันาทรัพยากรบุคคล 4 ปี ตามแนวทางของ EdPEx ได้เป็นอย่างดี   P 

5. สามารถจัดทำแผนพฒันาทรัพยากรบุคคลประจำปีได้เป็นอย่างดี   P 

6. สามารติดตามและประเมินผลแผนด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล ได้อย่างมีประสทิธิภาพ   P 

7. สามารถจัดทำแผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพันธ์ได้อย่างดี   P 

8. สามารติดตามและประเมินผลแผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   P 

9. สามารถพฒันากระบวนการในงานทีร่ับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได้อย่างมีประสทิธิภาพ   P 

10. สามารถทำงานเป็นทีม   P 

11. สามารถทำวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี P   

12. สามารถทำวิจัย R2R เพือ่แก้ปญัหาในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริหารงานบุคคล, 
การบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

การบริหารงานบุคคล, การ
บริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการพัฒนา

กระบวนงนด้านการบริหารงาน

บุคคล, การบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 ปฏิบัติจริง นำเครื่องมือ LEAN มาใช้ใน
กระบวนการลดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน 

พ.ค. 64    

2. ทักษะในการทำวิจัยสถาบัน/ R2R
ตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 

การฝึกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพด้านการ

วิจัย 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

นักวิจัย หลักสูตร "การ
วิจัยทางสังคมศาสตร,์ 
สถิติการวิจัย, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการวิจัย 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

  การฝึกอบรม: หลักสูตร 
“หลักจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์"  

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 ปฏิบัติจริง เสนอขอรับทุนวิจัยสถาบันจาก

คณะนิติศาสตร์  
ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายวีระ  ชุมช่วย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน  
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบรูณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร ์

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบรกิารไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 
KR 3 วารสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการประเมินให้เข้าสู่ฐาน TCI 2 
KR 4 จำนวนงานเชิงพฒันา งานวิจัยสถาบัน หรอืงานวิเคราะห์ 1 เรื่อง 
KR 5 พัฒนาระบบงานด้านแผนงาน, วารสาร 1 กระบวนการ 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีตามแนวทางของ EdPEx ได้เป็นอย่างดี   P 

2. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีได้เป็นอย่างดี   P 

3. สามารถจัดทำแผนจัดการความรู้ประจำปีได้เป็นอย่างดี   P 

4. สามารถติดตาม การดำเนินงานตามแผนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ   P 

5. สามารถประเมินผลแผนได้เป็นอย่างดี  P  

6. สามารถบริการจัดการงานวารสารให้มีคุณภาพและออกตามกำหนดได้เป็นอย่างดี P   

7. สามรถพฒันาระบบงานสนับสนุนงานบริหารตามแนวทางของ EdPEx ได้อย่างมีประสทิธิภาพ P   

8. สามารถทำงานเป็นทีม   P 

9. สามารถทำวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บรหิารได้เป็นอย่างดี P   

10. สามารถทำวิจัย R2R เพือ่แก้ปญัหาในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการจัดการวารสาร

ออนไลน์ การประเมินเข้าสู่ฐาน TCI 2 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับรับการการ
จัดการวารสารออนไลน์ และ
หลักเกณฑ์ประเมินให้เข้าสู่ฐาน 
TCI 2 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 ฝึกอบรม ฝึกอบรมเก่ียวกับรับการการ

จัดการวารสารออนไลน์ และ
หลักเกณฑ์ประเมินให้เข้าสู่ฐาน 
TCI 2 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 ปฏิบัติจริง จัดการวารสารออนไลน์ด้วย

ระบบ Thai Journals Online 
(ThaiJO) 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านแผนงาน, การจัดการ
วารสารออนไลน์ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

การจัดการวารสารออนไลน์ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 ปฏิบัติจริง นำระบบ ThaiJO มาใช้ในการ
จัดการวารสารคณะนิติศาสตร์ 

 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

3. ทักษะในการเขียนคู่มือ งานวิเคราะห์ และ
งานวิจัย 

การเรียนรู้ดว้ย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเทค
นิกการเขียนคู่มือ และงาน
วิเคราะห์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่

สูงขึ้น 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติจัดทำคู่มือด้านการ

จัดทำแผนงบประมาณ 
ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 ฝึกอบรม การฝึกอบรม: หลักสูตร 
“หลักจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์"  

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การฝึกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพด้านการ

วิจัย 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

นักวิจัย หลักสูตร "การ
วิจัยทางสังคมศาสตร,์ 
สถิติการวิจัย, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการวิจัย 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวเพญ็นภา  ไพยศาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน  
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบรูณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร ์

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบรกิารไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 เผยแพร่ข้ันตอนงานการเงินอย่างแพร่หลาย 
KR 3 ติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายรวมถึงเอกสารทางการเงินใหท้ันตามระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 
KR 4 จัดส่งเอกสารทางการเงินไปยังผูบ้รหิารคณะภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารทางการเงินจากผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
KR 5 รายงานการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินทีป่ระกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่องานพฒันานิสิต อาจารย์ บุคลากร การ

จัดการเรียนการสอน ละเผยแพร่ข้อมลูสถานะทางการเงินรายสัปดาห ์(Realtime) ผ่านทาง Cloud ให้กับผู้บรหิารทีเ่กีย่วข้องทราบ 
KR 6 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ ทุกเดือน 
KR 7 จำนวนงานเชิงพฒันา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรอืงานวิจัย 1 เรือ่ง 
KR 8 พัฒนาระบบงานด้านการเงิน 1 กระบวนการ 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ   P 

2. สามารถให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะด้านการเงินแกบ่คุลากร และนิสิตได้
เป็นอย่างดี 

  P 

3. สามารถรายงานวิเคราะห์สถานการทางการเงิน และเสนอแนะข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แกผู่้บริหารได้เป็นอย่างดี และมีข้อมลูที่ทันสมัย 

  P 

4. สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวได้เป็นอย่างดี P   

5. สามารถพฒันากระบวนการในงานทีร่ับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

P   

6. สามารถทำงานเป็นทีม   P 

7. สามารถทำวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บรหิารได้เป็นอย่างดี P   

8. สามารถทำวิจัย R2R เพื่อแก้ปญัหาในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการการเงิน 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

การเงิน 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการพัฒนา

กระบวนงานดา้นการเงิน 
ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
ปฏิบัติจริง นำเครื่องมือ LEAN มาใช้ใน

กระบวนการลดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับเครื่องมือในการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ฝึกอบรมฝึก

อบรเกณฑ์ 
EdPEx 

ดู YouTube เก่ียวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

การเงิน 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

3. ทักษะในการทำวิจัยสถาบัน/ R2R
ตามนโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพ

ด้านการวิจัย 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

นักวิจัย หลักสูตร "การ
วิจัยทางสังคมศาสตร,์ 
สถิติการวิจัย, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการวิจัย 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

4. ทักษะในการเขียนคู่มือและงาน
วิเคราะห ์

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเทคนิค
การเขียนคู่มือ และงานวิเคราะห์
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

ก.ย. 63-ต.ค. 64 P   

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติจัดทำคู่มือ และบท
วิเคราะห์ทางด้านการเงินต่อ

ผู้บริหาร  

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางเมวดี ขวัญศร ี ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบรูณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร ์

 

สว่นท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบรกิารไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 จัดซื้อพสัดุได้ตามแผน รอ้ยละ 90 
KR 3 ติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายรวมถึงเอกสารทางการเงิน (หมวดค่าวัสดุ) ให้ทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
KR 4 รายงานพสัดุคงเหลอืและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในสว่นของการใช้จ่ายพสัดุประจำสัปดาห์ผ่าน Cloud ต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
KR 5 รายงานความพรอ้มใช้ของครุภัณฑ ์คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564และสถานการณ์คงอยู่ของพสัดุประจำสปัดาห์ผ่าน Cloud ต่อผู้บริหารทีเ่กี่ยวข้อง 
KR 7 จำนวนงานเชิงพฒันา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรอืงานวิจัย 1 เรือ่ง 
KR 8 พัฒนาระบบงานด้านพัสดุ 1 กระบวนการ 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่ิงด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ   P 

2. สามารถให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะด้านงานพสัดุแก่บคุลากร และนิสิตได้เป็นอย่างดี   P 

3. สามารถรายงานวิเคราะห์สถานการทางการเงิน (หมวดค่าวัสดุ และครุภัณฑ)์ และเสนอแนะข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แกผู่้บริหารได้เป็นอย่างดี และมีข้อมลูที่ทันสมัย 

 P  

4. สามารถวิเคราะห์ค่าใช้หมวดค่าวัสดุ และครุภัณฑเ์พื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
และมีข้อมลูทีท่ันสมัย 

P   

5. สามารถพฒันากระบวนการในงานทีร่ับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได้อย่างมีประสทิธิภาพ P   

6. สามารถทำงานเป็นทีม   P 

7. สามารถทำวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บรหิารได้เป็นอย่างดี P   

8. สามารถทำวิจัย R2R เพื่อแก้ปญัหาในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   

 

 

 

 

 



161 
 

ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านพัสดุ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

พัสด ุ

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการพัฒนา

กระบวนงนด้านพัสดุ 
ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 ปฏิบัติจริง นำเครื่องมือ LEAN มาใช้ใน
กระบวนการลดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน 

พ.ค. 64    

4. ทักษะในการเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ และวิจัย 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเทค
นิกการเขียนคู่มือ และงาน
วิเคราะห์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่

สูงขึ้น 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติจัดทำคู่มือ และบท
วิเคราะห์ทางด้านพัสดุต่อ

ผู้บริหาร  

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
 
 
 
 



162 
 

แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวอทิตา มูส่า ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบรูณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร ์

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบรกิารไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 เผยแพร่ข้ันตอนงานสารบรรณอย่างแพร่หลาย 
KR 3 ดำเนินงานเกี่ยวกบัเอกสารต่างๆ ทันตาม ระยะเวลาทีก่ำหนด               
KR 4 นำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้น e-doc) มาใช้สำหรับการดำเนินงานด้านงานสารบรรณ 
KR 5 จำนวนข้อร้องเรียนด้านการบริการงานสารบรรณที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผูม้ีอำนาจพจิารณา จำนวนต่ำกว่า 2 เรื่อง 
KR 6 แจ้งระยะเวลาในการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่มีการประชุม 
KR 7 จัดทำเอกสารการประชุมเสนอประธานและเลขานุการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
KR 8 จัดทำรายงานการประชุมและจัดทำมติย่อ ภายในระยะเวลา 3 วัน หลังจากการประชุม 
KR 9 ติดตามการดำเนินการตามมติคณะกรรมการประจำคณะ และรายงานผลการดำเนินงานต่อประธานคณะกรรมการประจำคณะในการประชุมครั้งถัดไป 
KR 10 จำนวนงานเชิงพฒันา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรอืงานวิจัย 1 เรือ่ง 
KR 11 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา, เลขานุการผู้บริหาร 1 กระบวนการ 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ และการควบคุมการเกษียณหนังสือได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   P 

2. สามารถปฏิบัติงานด้านงานการประชุมได้อย่างมปีระสทิธิภาพ   P 

3.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รบัผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   

4. สามารถทำงานเป็นทีม   P 

5. สามารถทำวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บรหิารได้เป็นอย่างดี P   

6. สามารถทำคู่มือการปฏิบัติงานในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านงานสารบรรณ, งาน
การประชุม 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

งานสารบรรณ, งานการประชุม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการพัฒนา

กระบวนงานด้านงานสารบรรณ, 
งานการประชุม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
ปฏิบัติจริง นำเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน

กระบวนการงานสารบรรณ, งาน
การประชุม 

พ.ค. 64    

2. ทักษะในการเขียนคู่มือตาม
นโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพ

ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เก่ียวกับการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ม.ค-ต.ค. 64    

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย

สถาบันจากคณะนิติศาสตร์  

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางจิราวรรณ  คงเรอืง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบรูณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร ์

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบรกิารไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 เผยแพร่ข้ันตอนงานสารบรรณอย่างแพร่หลาย 
KR 3 ดำเนินงานเกี่ยวกบัเอกสารต่างๆ ทันตาม ระยะเวลาทีก่ำหนด               
KR 4 นำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้น e-doc) มาใช้สำหรับการดำเนินงานด้านงานสารบรรณ 
KR 5 จำนวนข้อร้องเรียนด้านการบริการงานสารบรรณที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผูม้ีอำนาจพจิารณา จำนวนต่ำกว่า 2 เรื่อง 
KR 6 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนและขออนุมัติจัดโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-degree) 2 รายวิชา 
KR 7 จำนวนงานเชิงพฒันา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรอืงานวิจัย 1 เรือ่ง 
KR 8 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา, เลขานุการผู้บริหาร 1 กระบวนการ 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ และการควบคุมการเกษียณหนังสือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  P 

2. สามารถปฏิบัติงานด้านจัดโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-degree) P   

3. สามารถจัดทำเอกสารประกอบการเบกิจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   P 

4.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รบัผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   

5. สามารถทำงานเป็นทีม   P 

6. สามารถทำวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บรหิารได้เป็นอย่างดี P   

7. สามารถทำคู่มือในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   

ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านงานสารบรรณ, การ
จัดโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-
degree) 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

งานสารบรรณ, การจัดโครงการ
เรียนล่วงหน้า (Pre-degree) 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    



167 
 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  
 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการพัฒนา

กระบวนงานด้านงานสารบรรณ, 
การจัดโครงการเรียนล่วงหน้า 
(Pre-degree) 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
ปฏิบัติจริง นำเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน

กระบวนการงานสารบรรณ, การ
จัดโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-
degree) 

พ.ค. 64    

2. ทักษะในการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพ

ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เก่ียวกับ
การเขียนคู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

ม.ค-ต.ค. 64    

 ปฏิบัติจริง เขียนคู่มือปฏิบัติงาน การจัด
โครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-
degree) 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายอนุชา  ขุนแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบรูณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร ์

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบรกิารไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ในการบรหิารจัดการงานของคณะที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนูปกรณ์เพือ่เสนอแผนการจัดซื้อพสัดุ 
KR 3 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ์ที่ได้รับการพจิารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผู้มอีำนาจพจิารณา จำนวนต่ำกว่า 2 เรื่อง 
KR 4 สำรวจความต้องการการพฒันาระบบสารสนเทศในต้นปีงบประมาณ 
KR 5 พัฒนาระบบสารสนเทศ มคอ.3 และ มคอ.5 มาใช้จรงิก่อนภาคการศึกษา 1/2564 
KR 6 จำนวนงานเชิงพฒันา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรอืงานวิจัย 1 เรือ่ง 
KR 7 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา, เลขานุการผู้บริหาร 1 กระบวนการ 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   P 

2. สามารถพฒันาระบบสารสนเทศตามนโยบายของผูบ้รหิารได้เป็นอย่างดี P   

3. สามารถพฒันาเวปไวต์คณะให้มีความทันสมัย   P 

4.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รบัผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   

5. สามารถทำงานเป็นทีม   P 

6. สามารถทำวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บรหิารได้เป็นอย่างดี P   

7. สามารถทำคู่มือในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านระบบสารสนเทศ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

ดา้นระบบสารสนเทศ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการพัฒนา

กระบวนงานด้านด้านระบบ

สารสนเทศ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
ปฏิบัติจริง นำเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน

กระบวนการด้านระบบ

สารสนเทศ 

พ.ค. 64    

2. ทักษะในการเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจัยสถาบัน/ R2R ตาม
นโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพ

ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เก่ียวกับ
การเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจัยสถาบัน/ 
R2R 

ม.ค-ต.ค. 64    

 ปฏิบัติจริง เขียนคู่มือจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ผ่านระบบ Webex 
Meeting และ TSU MOOC 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวกาญจนรัตน์  วรพงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการ 
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบรูณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร ์

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบรกิารไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 แผนการสื่อสารองค์กรได้รับการพจิารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ 
KR 3 ดำเนินงานตามแผน และเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการสื่อสารองค์กรรายเดือน (Realtime) ผ่านทาง Cloud ให้กบัผูบ้รหิารทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
KR 4 กำหนดปฏิทินการประชุมผู้บริหารและแจง้ระยะเวลาในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่มีการประชุม 
KR 5 จัดทำเอกสารการประชุมเสนอประธานและเลขานุการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
KR 6 จัดทำรายงานการประชุมและจัดทำมติย่อ ภายใน ระยะเวลา 3 วัน หลังจากการประชุม และมีการติดตามการดำเนินการตามมติทีป่ระชุมผูบ้รหิารและรายงานผลการ

ดำเนินงานต่อคณบดีในการประชุมครั้งถัดไป 
KR 7 จำนวนงานเชิงพฒันา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรอืงานวิจัย 1 เรือ่ง 
KR 8 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา, เลขานุการผู้บริหาร 1 กระบวนการ 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถเขียนการแผนการสื่อสารองค์กรได้เป็นอย่างดี   P 

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี P   

3. สามารถปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ   P 

4. สามารถพฒันาสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสทิธิภาพ P   

5.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รบัผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   

6. สามารถทำงานเป็นทีม   P 

7. สามารถทำวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บรหิารได้เป็นอย่างดี P   

8. สามารถทำคู่มือในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการส่ือสารองค์กร, 
งานเลขานุการผู้บริหาร 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

การส่ือสารองค์กร, งาน
เลขานุการผู้บริหาร 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการพัฒนา

กระบวนงานด้านการส่ือสาร

องค์กร, งานเลขานุการผู้บริหาร 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
ปฏิบัติจริง นำเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน

กระบวนการการส่ือสารองค์กร, 
งานเลขานุการผู้บริหาร 

พ.ค. 64    

2. ทักษะในการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพ

ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เก่ียวกับ
การเขียนคู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

ม.ค-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายธานินทร ์ เงินถาวร ตำแหน่ง นักวิชาการ  
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบรูณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร ์

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบรกิารไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 จัดทำแผนพฒันาคุณภาพหลกัสูตร (ฉบบัสมบรูณ์) ตามกำหนดเวลา 
KR 3 ดำเนินงานตามแผนพัฒนาหลักสูตร คิดเป็นรอ้ยละ 80และเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานตามพฒันาคุณภาพหลกัสูตรรายเดือน (Realtime) ผ่านทาง Cloud ใหก้ับ

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ 
KR 4 รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำรายงานการประเมนิหลักสูตรให้กรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 14 วัน ก่อนปิดระบบ E-SAR       
KR 5 รายงานการประเมินหลักสูตรให้แล้วเสรจ็ และเสนอใหผู้บ้รหิารทีร่ับผิดชอบก่อนปิดระบบ e-sar อย่างน้อย 3 วัน 
KR 7 จำนวนงานเชิงพฒันา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรอืงานวิจัย 1 เรือ่ง 
KR 8 พัฒนาระบบงานด้านการเงิน 1 กระบวนการ 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถพฒันากระบวนการในการบริการการศึกษาตามแนวทางของ AUN-QA ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

P   

2. สามารถพฒันา หรือปรบัปรุงหลกัสูตรตาม มคอ. 1  และทิศทางการพัฒนาคณะได้เป็นอย่างดี P   

3. สามารถใหบ้รกิารการศึกษาที่มุง่เน้นการบริการที่เกิดความคาดหวังของคณาจารย์ P   

4. สามารถทำงานเป็นทีม   P 

5. สามารถทำวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บรหิารได้เป็นอย่างดี P   

6. สามารถทำวิจัย R2R เพื่อแก้ปญัหาในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   
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ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ

การศึกษา, การพัฒนาหลักสูตร 

การเรียนรู้ด้วย

ตวัเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

การบริการการศึกษา, การพัฒนา
หลักสูตร 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการพัฒนา

กระบวนงานด้านการบริการ

การศึกษา, การพัฒนาหลักสูตร 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
ปฏิบัติจริง นำเครื่องมือ LEAN มาใช้ใน

กระบวนการลดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 64    

3. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตร 

 ฝึกอบรม : การพัฒนา
หลักสูตรตามแนวทาง

ของ Outcome-Based 
Education (OBE) 

 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

4. ทักษะในการทำวิจัยสถาบัน/ R2R
ตามนโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพ

ด้านการวิจัย 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

นักวิจัย หลักสูตร "การ
วิจัยทางสังคมศาสตร,์ 
สถิติการวิจัย, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการวิจัย 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

5. ทักษะในการเขียนคู่มือและงาน
วิเคราะห ์

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเทคนิค
การเขียนคู่มือ และงานวิเคราะห์
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติจัดทำคู่มือ และบท
วิเคราะห์ทางด้านการเงินต่อ

ผู้บริหาร  

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายณัฐวุฒิ  คงไข่ ตำแหน่ง นักวิชาการ  
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบรูณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร ์

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบรกิารไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 มีการเผยแพร่ข้ันตอนการเข้ารบับริการด้านงานบริการการศึกษาอย่างแพรห่ลาย 
KR 3 ดำเนินงานเกี่ยวกบัคำร้องต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละประเภท 
KR 4 นำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการดำเนินงาน ด้านงานบรกิารการศึกษา และใหร้ายงานอัตราการลาออกและการออกกลางคันเป็นรายเดือนผ่าน Cloud 

(Realtime) และทำแบบสรปุการถอนในแต่ละรายวิชาเมื่อสิน้สุดระยะเวลาการถอนให้กับผู้บรหิารทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
KR 5 จำนวนข้อร้องเรียนด้านการบริการการศึกษาที่ได้รบัการพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผูม้ีอำนาจพิจารณา จำนวนต่ำกว่า 2 เรื่อง  
KR 6 จำนวนงานเชิงพฒันา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรอืงานวิจัย 1 เรือ่ง 
KR 7 พัฒนาระบบงานด้านการเงิน 1 กระบวนการ 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถพฒันารปูแบบการบริการการศึกษาแก่ผูเ้รียนผ่านระบบออนไลน์ให้มีความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และลดต้นทุน (โดยมีการอ้างอิงข้อมลูทางสถิติ) 

P   

2. สามารถพฒันากระบวนการในการบริการการศึกษาตามแนวทางของ AUN-QA ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

P   

3. สามารถทำวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บรหิารได้เป็นอย่างดี P   

4. สามารถทำวิจัย R2R เพื่อแก้ปญัหาในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   

 

ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพฒันารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ
การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนผ่าน

ระบบออนไลน์ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเครื่องมือใน
การพัฒนารูปแบบการบริการ

การศึกษาแก่ผู้เรียนผ่านระบบ

ออนไลน์ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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การจัดทำแผนพฒันารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  
 

ปฏิบัติจริง พัฒนารูปแบบการบริการ

การศึกษาแก่ผู้เรียนผ่านระบบ

ออนไลน์ 

พ.ค. 64    

2. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) ประจำปี 
2564  

มี.ค. 64    

3. ทักษะในการทำวิจัยสถาบัน/ R2R
ตามนโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพ

ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เก่ียวกับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์, 
สถิติการวิจัย, เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวิจัย 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย

สถาบันจากคณะนิติศาสตร์  

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 

 

 

 

 
 
 



181 
 

แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายกรีฑา  รักเล่ง ตำแหน่ง นักวิชาการ  
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบรูณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร ์

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบรกิารไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 มีการเผยแพร่ข้ันตอนการเข้ารบับริการด้านงานบริการการศึกษาอย่างแพรห่ลาย 
KR 3 ดำเนินงานเกี่ยวกบัคำร้องต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละประเภท 
KR 4 นำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการดำเนินงาน ด้านงานบรกิารการศึกษา และใหร้ายงานอัตราการลาออกและการออกกลางคันเป็นรายเดือนผ่าน Cloud 

(Realtime) และทำแบบสรปุการถอนในแต่ละรายวิชาเมื่อสิน้สุดระยะเวลาการถอนให้กับผู้บรหิารทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
KR 5 จำนวนข้อร้องเรียนด้านการบริการการศึกษาที่ได้รบัการพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผูม้ีอำนาจพิจารณา จำนวนต่ำกว่า 2 เรื่อง  
KR 6 แผนพัฒนานิสิต (ฉบับสมบูรณ์) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 
KR 7 อัตราการคงอยู่ของนิสิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 (ไม่นับรวมนิสติช้ันปีที่ 1) 
KR 8 นิสิตได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรอืด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต ร้อยละ 1   
KR 9 จำนวนงานเชิงพฒันา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรอืงานวิจัย 1 เรือ่ง 
KR 10 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา 1 กระบวนการ 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถพฒันารปูแบบการบริการการศึกษาแก่ผูเ้รียนผ่านระบบออนไลน์ให้มีความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และลดต้นทนุ (โดยมีการอ้างอิงข้อมลูทางสถิติ) 

P   

2. สามารถพฒันากระบวนการในการบริการการศึกษาตามแนวทางของ AUN-QA ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

P   

3. สามารถทำคู่มือในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   

 

ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ
การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนผ่าน

ระบบออนไลน์ 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนารูปแบบการบริการ

การศึกษาแก่ผู้เรียนผ่านระบบ

ออนไลน์ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
ปฏิบัติจริง พัฒนารูปแบบการบริการ

การศึกษาแก่ผู้เรียนผ่านระบบ

ออนไลน์ 

พ.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

2. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 64    

3. ทักษะในการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

การฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพ

ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เก่ียวกับ
เขียนคู่ม่ือปฏิบัติงาน 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 ปฏิบัติจริง เขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้าน

บริการการศึกษา  

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวชนิกา ชุมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการ  
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบรูณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร ์

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบรกิารไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 มีการเผยแพร่ข้ันตอนการเข้ารบับริการด้านงานบริการการศึกษาอย่างแพรห่ลาย 
KR 3 ดำเนินงานเกี่ยวกบัคำร้องต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละประเภท 
KR 4 นำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการดำเนินงานด้านงานบริการการศึกษาในการจัดเก็บข้อมลูเกี่ยวกับอัตราการลาออกกลางคัน (Drop out) การถอนรายวิชา การรักษาสถานภาพเป็น

รายเดือนผ่าน Cloud (Realtime) เมือ่สิ้นสุดระยะเวลาให้กบัผูบ้รหิารทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
KR 5 ระดับความพงึพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะมากกว่าค่าเฉลี่ย 3.95 และระดับความไม่พงึพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะไม่เกินค่าเฉลี่ย 

0.55 และมีผลการวิเคราะห์การลาออกกลางคัน (Drop out) การถอนรายวิชา  
KR 6 จำนวนข้อร้องเรียนด้านการบริการการศึกษาที่ได้รบัการพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผูม้ีอำนาจพิจารณา จำนวนไม่เกิน 5 ข้อร้องเรียน  
KR 7 รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำรายงานการประเมนิหลักสูตรให้กรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 14 วัน ก่อนปิดระบบ e-sar       
KR 8 รายงานการประเมินหลักสูตรให้แล้วเสรจ็ และเสนอให้ผูบ้รหิารทีร่ับผิดชอบ ก่อนปิดระบบ e-sar อย่างน้อย 3 วัน 
KR 9 จำนวนงานเชิงพฒันา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรอืงานวิจัย 1 เรือ่ง 
KR 10 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา, เลขานุการผู้บริหาร 1 กระบวนการ 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถพฒันาหลักสูตร non-degree, ชุดวิชา (module), pre-degree ได้เป็นอย่างดี P   

2. สามารถเป็นเลขานุการผู้บริหารได้อย่างมืออาชีพ P   

2. สามารถพฒันากระบวนการในการบริการการศึกษาตามแนวทางของ AUN-QA ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

P   

ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ

การศึกษา, งานเลขานุการผู้บริหาร 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

การบริการการศึกษา, งาน
เลขานุการผู้บริหาร 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    

 
การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
อ่านบทความเก่ียวกับการพัฒนา

กระบวนงานด้านการบริการ

การศึกษา, งานเลขานุการ
ผู้บริหาร 

ก.ย. 63-ต.ค. 64    
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การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  
 

ปฏิบัติจริง นำเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการบริการการศึกษา, 
งานเลขานุการผู้บริหาร 

พ.ค. 64    

 

2. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 64    

3. ความรู้เก่ียวกับหลักสูตร non-
degree, ชุดวิชา (module), pre-
degree 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับ
การพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตร non-degree, 
ชุดวิชา (module), 
pre-degree 

ม.ค-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวสุดารัตน์  ดำฝ้าย ตำแหน่ง นักวิชาการ  
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบรูณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร ์

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบรกิารไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 มีการเผยแพร่ข้ันตอนการเข้ารบับริการด้านงานบริการการศึกษาอย่างแพรห่ลาย 
KR 3 ดำเนินงานเกี่ยวกบัคำร้องต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละประเภท 
KR 4 นำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการดำเนินงาน ด้านงานบรกิารการศึกษาในการจัดเกบ็ข้อมลูเกี่ยวกับอัตราการลาออกกลางคัน (Drop out) การถอนรายวิชา การรักษาสถานภาพ

เป็นรายเดือนผ่าน Cloud (Realtime) เมือ่สิ้นสุดระยะเวลาให้กับผู้บริหารทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
KR 5 ระดับความพงึพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะมากกว่าค่าเฉลี่ย 3.95 และระดับความไม่พงึพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะไม่เกินค่าเฉลี่ย 

0.55 และมีผลการวิเคราะห์การลาออกกลางคัน (Drop out) การถอนรายวิชา  
KR 6 จำนวนข้อร้องเรียนด้านการบริการการศึกษาที่ได้รบัการพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผูม้ีอำนาจพิจารณา จำนวนไม่เกิน 5 ข้อร้องเรียน  
KR 7 อัตราการคงอยู่ของนิสิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75  (ไม่นับรวมนิสติช้ันปีที ่1) 
KR 8 นิสิตได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรอืด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต ร้อยละ 1 
KR 9 จำนวนงานเชิงพฒันา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรอืงานวิจัย 1 เรือ่ง 
KR 10 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา, เลขานุการผู้บริหาร 1 กระบวนการ 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหมไ่ด้เป็นอย่างดี P   

2. สามารถทำคู่มือในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   

ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบคุคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการของนิสิต 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการพัฒนา
ทักษะผู้ประกอบการของนิสิต 

ม.ค.-ต.ค. 64    

 
ปฏิบัติจริง จัดโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ พ.ค. 64   - 

 

2. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 64    

3. ทักษะในการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพ

ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เก่ียวกับ
การเขียนคู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

ม.ค-ต.ค. 64    
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แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ-สกุล นายพิธาน  ดลหมาย ตำแหน่ง นักวิชาการ  
ชื่อ-สกุลผูบ้ังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบรูณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร ์

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 
Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับบรกิารไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 แผนบรกิารวิชาการ และแผนพฒันานิสิต (ฉบับสมบรูณ์) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 
KR 3 หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพฒันาทักษะการสร้างนวัตกรรมสงัคมและการเป็นผู้ประกอบการจำนวน 1 หลักสูตร 
KR 4 จำนวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 1,142,400 บาท 
KR 5 ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 81 ของแผนบรกิารวิชาการ 
KR 6 จำนวนข้อร้องเรียนด้านการบริการการศึกษาที่ได้รบัการพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผูม้ีอำนาจพิจารณา จำนวนไม่เกิน 5 ข้อร้องเรียน  
KR 7 อตัราการคงอยู่ของนิสิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75  (ไม่นับรวมนิสติช้ันปีที ่1) 
KR 8 นิสิตได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรอืด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต ร้อยละ 1 
KR 9 จำนวนงานเชิงพฒันา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรอืงานวิจัย 1 เรือ่ง 
KR 10 พัฒนาระบบงานด้านบริการวิชการ, พัฒนานิสิต 1 กระบวนการ 
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ส่วนท่ี 3 : กำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะท่ีสนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหมไ่ด้เป็นอย่างดี P   

2. สามารถทำคู่มือในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ P   

ส่วนท่ี 4 : การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนารายบคุลคล 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 
ระดับความสำเร็จ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  สำเร็จ ไม่สำเร็จ  

1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการของนิสิต 

การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
ดู YouTube เก่ียวกับการพัฒนา
ทักษะผู้ประกอบการของนิสิต 

ม.ค.-ต.ค. 64    

 
ปฏิบัติจริง จัดโครงการพัฒนานิสิตที่ส่งเสริม

ทักษะผู้ประกอบการ 
พ.ค. 64   - 

 

2. ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ ์AUN QA 
Overviews (version 4) 
ประจำปี 2564  

มี.ค. 64    

3. ทักษะในการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพ

ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เก่ียวกับ
การเขียนคู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

ม.ค-ต.ค. 64    
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รายละเอียดของเกณฑ์ท่ีคาดหวังของตําแหน่ง  

รหัส เกณฑ์ที่คาดหวัง คำนิยาม 
1 ความรู้ในด้านบญัช ี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงาน ใน

ด้านบัญชี รวมทั ้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับงาน บัญชี 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านบัญชีใหมี้ ประสิทธิภาพ  

2 ความรู้ในการเป็นผู ้
ตรวจสอบ  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการ เป็นผู้
ตรวจสอบ รวมทั ้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับ การเป็นผู้
ตรวจสอบ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านการตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3 ความรู้ในด้านประมาณ  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน ใน
ด้านงบประมาณ รวมทั ้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง กับงาน
งบประมาณ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานด้านงบประมาณใหมี้
ประสิทธิภาพ  

4 ความรู้ในดา้นการเงิน  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน ใน
ด้านนการเงิน รวมท้ังการตอบขอ้ซักถามในประเด็นตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับงาน การเงิน 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดา้นการเงินให้มี ประสิทธิภาพ  

5 ความรู้ในดา้นการ 
ตรวจสอบภายใน  

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการทํางานในด้านการ ตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานด้านการตรวจสอบภายใน
ใหมี้ประสิทธิภาพ  

6 ทักษะในการคํานวณ  ความรู้และความเขา้ใจในวิธีการและขั้นตอนการคํานวณขอ้มูล รวมท้ัง ความสามารถ
ในการคํานวณและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อยๆ ตลอดจนการนําข้อมูลท่ี
คํานวณได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะหแ์ละหา แนวทางเลือกในการแก้ไขปญัหา
ต่อไปได้ 

7 ทักษะในดา้นการเงิน  การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการ ควบคุมดูแล
การใชเ้งินให้เกิดประโยชน์และเปน็ตามงบประมาณท่ีจัดสรรไว้  

8 การรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูล  

การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหา ข้อมูล 
รวมทั้งการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหา และจัดเก็บ
ขอ้มูล ตลอดจนการวิเคราะหห์าข้อสรุปจากขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้อยา่งเปน็ระบบ  

9 ความรู้ในดา้นกฎหมาย  ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบขอ้บังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย รวมทั้งการตอบข้อซักถามและใหค้ําปรึกษาแนะนําในประเด็นตา่ง ๆ  โดย
อ้างอิงถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 

10 ความรู้ในดา้นจัดซ้ือ จัดจ้าง  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน ใน
ด้านงานจัดซื้อ จัดจ้าง รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
งานจัดซ้ือ จัดจ้าง ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานด้านจัดซ้ือ จัด
จ้างใหมี้ประสิทธิภาพ  
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รหัส เกณฑ์ที่คาดหวัง คำนิยาม 
11 ทักษะการบริหารงาน จัดซ้ือ  การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการทํางานในดา้นงานจัดซื้อ รวมท้ัง

การบริหารจัดการกระบวนการจัดซื ้อให้มีความถูกต้องท้ังในด้านปริมาณ คุณภาพ 

ราคา ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงาน จัดซื ้อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

12 ความรู้ในดา้นการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานในด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน ประเด็นต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกับงาน HRD ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง ขั้นตอนการทํางานดา้น HRD 

ใหมี้ประสิทธิภาพ  

13 ความรู้ในงานดา้นระบบ 
สารสนเทศท่ีเก่ียวกับงาน 
บุคคล  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานใน   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับงาน HRIS ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการ
ทํางานดา้น HRIS  

14 ความรู้ในดา้นการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย ์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน ใน
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ (HRM) รวมท้ังการตอบขอ้ซักถามใน ประเด็นต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRM ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง ขั้นตอนการทํางานด้าน 
HRM ใหมี้ประสิทธิภาพ  

15 การสัมภาษณ์เพ่ือการ 
คัดเลือก  

การกําหนดความสามารถและทักษะที่จําเป็นในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี คุณสมบัติ
เหมาะสมกับตําแหน่งงานนั้น รวมทั้งการบริหารและควบคุม งบประมาณที่ใชใ้นการ
คัดเลือกผูส้มัครแตล่ะคร้ัง  

16 ความรู้เก่ียวกับระเบียบ/ 
ขอ้บังคับของหน่วยงาน 

ความเข้าใจระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบข้อ
ซักถามและใหค้ําแนะนํากับผูอ่ื้นเก่ียวกับระเบียบ คําสั่ง และ/หรือสัญญาที่ เก่ียวข้อง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชัดเจนตรงประเด็น  

17 ความรูในด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน ใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั ้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ท่ี 

เก่ียวข้องกับงานIT ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน ด้าน IT ให้มี
ประสิทธิภาพ  

18 ความรู้ในดา้นวิจัย  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน ใน
ด้านการวิจัย รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานวิจัย 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดา้นการวิจัยใหมี้ ประสิทธิภาพ  

19 ความรู้ในดา้นการบริหาร 
ความเสีย่ง  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน ใน
ด้านนการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังการตอบขอ้ซักถามในประเด็นตา่งๆ ท่ี เก่ียวข้อง
กับงานบริหารความเสี ่ยง ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั ้นตอน การทํางาน
ดังกลา่วใหมี้ประสิทธิภาพ  

20 ความรู้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการ

ความสามารถในการวางแผนและควบคุมดูแล และออกแบบการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทำงานของทั้ง องค์การ รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานของ
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รหัส เกณฑ์ที่คาดหวัง คำนิยาม 
ดำเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
(EdPEx) 

ฝ่ายต่างๆ ใหส้อดคลอ้ง กับขอ้กําหนด ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายใน
และ ภายนอกองค์การในดา้นการจัดการศึกษาเพ่ือการดำเนินงานงานท่ีเป็นเลิศ   

21 การใหค้ําปรึกษา  

 

ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาที่เกิดขึ้นของผูอ้ื ่น รวมถึง
การใคําปรึกษาแนะนําแก่ผูอ่ื้นถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไข ปญัหาท่ีเกิดขึ้น  

22 การสร้างเครือขา่ย  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลต่าง ๆ ในทุกระดับตําแหน่งงานท้ัง 
ภายในและภายนอกองค์การ รวมทั ้งความสามารถในการขอความคิดเห็น ความ
ช่วยเหลือ และความร่วมมือต่างๆ จากสมาชิกที่เป็นเครือข่ายเพื ่อ ตอบสนองต่อ
เป้าหมายของหน่วยงานท่ีกําหนดขึ้น  

23 การวางแผนงานและการ 
จัดการ  

ความสามารถในการจัดลําดับความสําคัญของงานท่ีเร่งด่วน และการกําหนด แผนการ
ปฏิบตัิงานสําหรับงานท่ีเปน็ปกติประจําวันและงานท่ีเร่งด่วนได ้รวมท้ังการกําหนดผล
ท่ีคาดหวังของงานท่ีปฏิบัติ และการหาวิธีประเมินผลการ ทํางานของตนเองและของ
ทีมงาน  

24 การแก้ไขปญัหาตดัสินใจ  การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาที ่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใดๆ เพื่อใหก้ารตัดสินใจและการ แก้ไข
ปญัหาไดเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เป็นไปอย่างเปน็ ระบบ มีประ
สิทธผิ ลและมีประสิทธิภาพ  

25 ความเป็นผูนํ้า  ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และนําเสนอความคิดเห็นของตนแก่ 
สมาชิกในทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้นําและพร้อมที ่จะ 
นําเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม  

26 การบริหารตน้ทุน  การตระหนักถึงความสําคัญของตน้ทุนที่ถูกนํามาใช้ในการบริหารงานหรือ โครงการ 
รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนใหเ้ป็นไปตามแผน งบประมาณและ
แผนงานท่ีกําหนด ตลอดจนการกําหนดและติดตามผลที่ได้ จากการลงทุนในแตล่ะ
งาน/โครงการ/กิจกรรม  

27 การบริหารความเสี่ยง  ความเข้าใจความหมาย ประเภท วงจรการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะ แนวทาง
ป้องกัน รวมทั้งความสามารถในการวางแผน และการตรวจสอบการ บริหารความ
เสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนการกําหนดแนวทางการ ดําเนินงานเพื่อปอ้งกัน
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานและองคก์าร  

28 การบริหารโครงการ  ความสามารถในการกําหนดทิศทางของโครงการ แผนงานโครงสร้างของ โครงการ 
และความสามารถบริหารจัดการการดําเนินโครงการใหบ้รรลุตาม เป้าหมายท่ีกําหนด
ไว้ พร้อมท้ังสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ และ ใหค้ําแนะนําแก่ผูอ่ื้นได้ 

29 ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน (Coaching 

Development Skills)  

การกําหนดกลยุทธ์ และเปา้หมายหรือผลลัพธ์ท่ีตอ้งการจากการสอนงาน รวมท้ังสอน
งานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานท่ีกําหนดขึ้นโดยพิจารณา จากความแตกตา่ง
ของผู้ถูกสอนเป็นสําคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเทคนิคการสอนงาน
ใหม่ๆ ให้เหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จของงานรวมทั้ง พัฒนาความรู้และทักษะการ
ทํางานของตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
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30 ทักษะในการนําเสนองาน  ความสามารถในการนําเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดตา่งๆ ใหกั้บกลุม่ผูฟั้งใน ระดับท่ี

แตกตา่งกัน รวมท้ังความสามารถในการเลือกใชส้ื่อ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือ
ประกอบการนําเสนองานไดอ้ยา่งเหมาะสม  

31 การบริหารทรัพยากร  

 

การวิเคราะหท์รัพยากรท่ีมีอยูแ่ละการคาดการณ์ถึงทรัพยากรท่ีจําเปน็จะต้องนํามาใช้
ในกิจกรรม หรือโครงการท่ีกําหนดขึ้น โดยการวางแผนเพ่ือจัดสรรและใชท้รัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

28 ทักษะการประนีประนอม  ความสามารถในการกําหนดเงื ่อนไขหรือผลประโยชน์ที ่จะนําเสนอให้กบคู่กรณี               

ทั้งภายในและ/หรือภายนอกองค์การ รวมถึงความสามารถในการเจรจาตอ่รอง และ
ประนีประนอมกับผูอ่ื้นถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บของท้ังสองฝา่ย  

32 ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

ความสามารถในการประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ และการสร้าง รูปแบบ
ของแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานตา่งๆ ได้ รวมถึงการดึง ฐานข้อมูลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือนํามาใชป้ระโยชน์ในการทํางานอ่ืนๆ ต่อไปได ้ 

33 การบริหารจัดการ 
ฐานข้อมูล  

ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ชั่นงานใหม่ๆ โดยการดึง ฐานข้อมูลท่ีมี
อยูม่าใช้เพ่ือจัดทําเอกสารหรือรายงานในรูปแบบท่ีแตกตา่งกันไป ตามความต้องการ
ของผูอ่ื้นได ้ 

34 การบริหารจัดการรายงาน 
และเอกสาร  

ความสามารถในการจัดเตรียมและจัดทําเอกสารและรายงานต่างๆ รวมทั้งการนํา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดทําและจัดระบบการเก็บรักษา เอกสารและ
รายงานตา่ง ๆ ได ้

35 การใชอุ้ปกรณ์/เคร่ืองมือ  การจัดหาและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือประเภทต่างๆ ได้ รวมถึง
ความสามารถในการใช ้การบํารุงรักษา และการแก้ไขปญัหาที่อาจจะ เกิดขึ้นได้จาก
การใชอุ้ปกรณ์ / เคร่ืองมือต่างๆ  

36 ความสามารถในการใช ้
ภาษาอังกฤษ  

ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน 
และเขียน) เพ่ือการติดตอ่สื่อสารและการโตต้อบท้ังท่ีเปน็ลายลักษณ์ อักษรและไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

37 ทักษะในการใชภ้าษา  ความสามารถในการเลือกใชค้ําพูดและสํานวนภาษาในการนําเสนองานให ้ เหมาะสม
กับเนื ้อหาในรูปแบบต่างๆ รวมท้ ังความสามารถในการเลือกใช้ ศัพท์เทคนิคท่ี
เก่ียวขอ้งกับสายงานของตนและสายอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  

38 ทักษะการเจรจาตอ่รอง  ความเข้าใจในสถานการณชท์ี่จําป็นต้องเจรจาตอ่รอง และความสามารถในการ หา
ขอ้มูลและรายละเอียดตา่งๆ ประกอบการเจรจาตอ่รอง กับคูก่รณี รวมท้ัง การกําหนด
และเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดโดยได้รับการยอมรับและ การตกลงร่วมกัน
ของท้ังสองฝา่ย  

39 การบริหารงานสาํนักงาน/ 
ธุรการ  

ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบํารุงรักษาขอ้มูล เอกสาร และอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการสนับสนุนความตอ้งการขององคก์รและ หน่วยงานงานได้  
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40 การบริหารโครงการ  การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ใน โครงการ 

รวมทั ้งการนําแผนปฏิบ ัติการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ (Implementation Plan) 

ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จ ของโครงการ  
41 การวิจัยและพัฒนา  ความสามารถในการกําหนดกรอบหรือแนวทางในการวิจัยและพัฒนา และการ นําผล

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ เสนอแนะ และคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้น  

42 การเขียนรายงาน  ความสามารถในการออกแบบรูปแบบของรายงาน และการใชโ้ปรแกรม คอมพิวเตอร์
หรือเคร่ืองมือพิเศษในการสร้างรายงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

43 การวิเคราะหท์างสถิต ิ ความสามารถในการกําหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห ์ขอ้มูลทาง
สถิติ รวมทั ้งสามารถนําสถิติที ่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ตลอดจน
สามารถแปลและสรุปผลขอ้มูลจากการวิเคราะหด์้วยหลักการทาง สถิต ิ 

44 ทักษะดา้นชุมชนสัมพันธ์  การวางแผนและกําหนดขั ้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื ่อก่อให้เกิดสังคมภายใน 
โครงการท่ีมีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ท่ีด ีตลอดจนดูแลในเร่ือง ความ
ปลอดภัยและความเรียบร้อยใหส้อดคลอ้งต่อสภาวการณ์ต่างๆ ท่ีมีการ เปลี่ยนแปลง 
พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างองคก์ารกับ
สมาชกิ โครงการเป็นอย่างดี  

45 ทักษะการบริหารจัดการ 
ด้าน Hardware  

การกําหนดและการพัฒนาระบบงาน เปา้หมาย และกลยุทธ์การนํา Hardware มาใช้
ในองค์การ รวมทั้งสอนแนะ และให้คําปรึกษา แนะนําแก่ผูอ้ื ่น ถึงวิธีการ ดูแลรักษา
ระบบ Hardware ใหป้ลอดภัยและสามารถนํามาใชง้านได้อยา่งมี ประสทิ ธิภาพ  

46 ทักษะการบริหารจัดการ 
ด้าน Software  

ความเ้าาใจในหลักการ และวิธีการจัดการดา้น Software รวมถึงความสามารถในการ
ติดตั้ง ใชค้ําสั่ง แก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นจากการใช ้Software ตลอดจนการใช ้Software 

ไดอ้ยา่งเหมาะสมกับการดําเนินงานของหน่วยงาน และองคก์าร  
47 ทักษะการติดตอ่ 

ประสานงาน  
การติดต่อเพื ่อรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้อื ่นทั้งภายในและภายนอก 
หน่วยงานไดถู้กตอ้งครบถว้นทันตามเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังแลกเปลี่ยนขอ้มูล ขา้วสาร
และใหค้้าแนะนําแก่ผูอ่ื้นถึงเทคนิคหรือวิธีการติดตอ่สื่อสารไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ  

48 ทักษะดา้นเลขานุการ  ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโตต้อบ อํานวยความสะดวก ให้แก่ผู้
บริหารขององค์การและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการ
บริหารจัดการใหเ้ป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบร่ืน  

49 ความละเอียดรอบคอบ  ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะหถ์ึงปชญัหาหรืออุปสรรคท่ี อาจจะ
เกิดขึ้นไว้ลว่งหน้าเสมอ รวมท้ังความสามารถในการตรวจสอบขอ้มูล และรายละเอียด
ต่าง ๆ ท้ังของตนเองและผูอ่ื้นได ้ 

50 มนุษยสมัพันธ์  ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ท่ีดหีเ์กิดขึ้นกับบุคคลตา่งๆ ท้ังจาก
ภายในและภายนอกองคก์าร เพ่ือเปา้หมายในการทํางานร่วมกันและเพ่ือผลประโยชน์
ท่ีเกิดขึ้นท้ังในระดับบุคคล หน่วยงานและองคก์าร  
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51 การควบคุมอารมณ์และ 

บุคลิกภาพ  

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพท่ี แสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมทั ้งของตนเองและของผู้อืนได้ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ี
แตกตา่งกันไป  

52 ความคดิสร้างสรรค ์ การนําเสนอความคิดริเร่ิมเพ่ือสร้างสรรคง์านใหม่ๆ ซ่ึงนําไปสูก่ารออกแบบ ผลงานท่ี
มีความแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพ่ิมประสิทธิภาพทางการตลาดและการ ขาย รวมถึงการ
สง่เสริมภาพลักษณ์ใหกั้บองคก์าร  

53 ความคดิเชงิกลยุทธ์  ความเ้าาใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์การ พร้อมท้ัง
ความสามารถในการวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินงานใหส้อดคลอ้ง และรองรับ
กับกลยุทธ์ท้ังของหน่วยงานและองคก์าร  

54 ความคดิเชงิวิเคราะห ์ ความเข้าใจในการกําหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาท่ี เกิดขึ้น 
รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจง ข้อมูลออกเป็น
ปจัจัยยอ่ยๆ เชน่ สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ขอ้เสนอแนะ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นต้น 
ไดอ้ยา่งเปน็ระบบ  

55 การเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง  

การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองใหม้ีความรู้ และ
เพ่ิมขีดความสามารถใหแ้ก่ตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา  

56 จิตสํานึกดา้นบริการ  การใหค้วามสําคัญกับลูกคา้ท้ังภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการ และ
สร้างความพึงพอใจใหกั้บลูกคา้อยูใ่นระดับสูงอยูเ่สมอ ดว้ยมาตรฐานการ ใหบ้ริการท่ี
ดี  

57 ความน่าเชื่อถือได ้ ความสามารถในการรับผิดชอบงานที ่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสําเร็จ รวมท้ัง 
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และคช้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ 
เพ่ือที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อ้ืนทั้งภายใน
และภายนอกองคก์าร  

58 จิตสํานึกดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
สุขภาพและความ ปลอดภยั  

การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทํางาน โดย
ปฏิบัติใหเ้ป้นไปตามมาตรฐานและวิธีการท่ีกําหนดอยา่งเคร่งครัด  
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พจนานุกรมสมรรถนะ 
ความหมายของสมรรถนะ Competency หมายถึง ขีดความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ

ส่วนบุคคลหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นการกระทำหรือการแสดงออกของบุคลากร ที่องค์กร คาดหวังหรือตอ้งการ 
เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ 

1. สมรรถนะหลักคณะหรือส่วนงาน (Faculty Core Competency) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์หลัก ที่จำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงานในระดับคณะ/
ส่วนงาน ซึ่งส่วนงานคาดหวังใหบุ้คลากรภายในคณะ/ส่วนงานจำเป็นต้องม ี

2. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ 
ทักษะคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางการบริหาร ที่จำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการงานในองค์กร ซึ่งองค์กรคาดหวังใหบุ้คลากรในระดับบริหารหรือหัวหน้างาน ข้ึนไปจำเป็นต้องมีสมรรถนะทางการ
บริหารได้ 6 ตัว ดังน้ี 

 

สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) ระดับ

อำนวยการ 
ระดับต้น 

1. ความเป็นผู้นำ (Leadership) ü ü 

2. การมีวิสัยทัศน์ (Visioning) ü ü 

3. การวางกลยุทธ์ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย (Strategic Orientation) ü ü 

4. ศักยภาพเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ü ü 

5. การควบคุมตนเอง (Self Control) ü ü 

6. การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) ü ü 

 

3. สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ 
ทักษะคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่จำเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่ง องค์กรคาดหวัง
ให้บุคลากรในสายงานที่จำเป็นต้องมีตามตำแหน่งที่กำหนด โดยกำหนดสมรรถนะประจำสายงาน ไว้ 12 ตัว สามารถ
เลือกสมรรถนะประจำสายงานที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งได้  
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ตารางแสดงระดับความสามารถท่ีคาดหวังแบ่งตามประเภทตำแหน่งงาน (Competency Mapping) 
 

กลุ่มตำแหน่ง ระดับความสามารถท่ีคาดหวัง 
สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
ทางการบริหาร 

สมรรถนะ 
สายคณาจารย์ 

สมรรถนะ 
สายสนุนวิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
- ผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ คณบดี ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - 

- ผู้บริหารระดับอำนวยการ ได้แก่ รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงาน ประธาน
สาขาวิชา 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 - 

- ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ หัวหน้างาน ระดับ 3 ระดับ 3 - - 

กลุ่มวิชาการ 
- ศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย์ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 - 

- อาจารย์ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 - 

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

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือเชย่ีวชาญเฉพาะ 
- เช่ียวชาญพิเศษ/เช่ียวชาญ 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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คำจำกัดความและรายละเอียดเก่ียวกบัสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 
 

สมรรถนะ คำจำกัดความ 
1.1 ความเป็นผู้นำ (Leadership ความสามารถในการวางตนและเป็นตัวอย่างที่ดี การมีศลิปะในการโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้น

และให้ กำลังใจแก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัตงิานเต็มประสิทธิภาพ
และบรรลุ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ระดับที ่1 บรหิารการประชุมได้ดีและคอยช้ีแจงข่าวสารความเป็นไปอยู่เสมอ  
• กำหนดประเด็นหัวข้อในการประชุม วัตถุประสงค์ ควบคุมเวลา และแจกแจง
หน้าที่รบัผิดชอบ ให้แก่บุคคลในกลุ่มได้  

• แจ้งข่าวสารให้ผ ู ้ท ี ่จะไดร ับผลกระทบจากการต ัดสินใจร ับทราบอยู ่ เสมอ                 
แม้ไม่ได้ถูกกำหนดให ้ต้องกระทำ  

• อธิบายเหตผุลในการตัดสินใจใหผู้้ทเี่ก่ียวข้องทราบ  
• ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม 

ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเป็นผู้นำในการทำงานของกลุ่ม 
• ลงมอืกระทำการเพื่อช่วยให้กลุ่มปฏิบัตริหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

•  กำหนดเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจน ใช้โครงสร้างที่เหมาะสม เลือกคนให้เหมาะ
กับงาน หรือใช้ วิธีการอ่ืนๆเพอ่ืช่วยสร้างสภาวะที่จะทำใหก้ลุ่มทำงานได้ดขีึ้น  

• เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

• สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน หรือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาในการแสดง
ศักยภาพการ ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ 

ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และใหก้ารดูแลและช่วยเหลอืทีมงาน  
• เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน  
• ปกป้องทีมงาน และช่ือเสียงของส่วนงาน มหาวิทยาลัย  
• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลคัญมาให้ทีมงาน  
• ช่วยเหลือให้ทีมงานเข้าใจถึงการปรบัเปล่ียนที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและความ
จำเป็นในการปรับเปล่ียนน้ัน ๆ 

ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้น า  
• กำหนดธรรมเนียมปฏิบัตปิระจำกลุ่มและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ทีมงาน  

• ยึดหลักธรรมาภบิาล ( Good Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมี
ส่วนร่วม ความรบัผิดชอบ ความคุ้มค่า) ในการปกครองทีมงาน และ
ผู้ใตบ้ังคับบัญชา   

• สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทมีงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาในการอุทิศตนให้กับการ
ปฏิบัติงานเพื่อ สนองนโยบายขององค์กร 

ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และแสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต่อทีมงาน และผู้ใตบ้ังคับบัญชา  
• ส่ือสารวิสัยทัศน์ที่มีพลัง สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้้ใตบ้ังคับ
บัญชาสามารถ ปฏิบัติงานให้ภารกิจสำเร็จลลุ่วงได้จรงิ  



201 
 

สมรรถนะ คำจำกัดความ 
• เป็นผู้นำในการปรับเปล่ียนขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปล่ียนดำเนินไปได้
อย่างราบรื่นและ ประสบความสำเร็จได้ด้วยกลยทุธ์และวิธีการดำเนินการที่
เหมาะสม  

• มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นการเปล่ียนแปลงในอนาคต และเตรียมการสร้างกล
ยุทธ์ให้กับองค์กร  ในการรบัมือกบัการเปล่ียนแปลงน้ันๆ 

1.2 การมีวิสัยทัศน์ (Visioning) ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานที่
ชัดเจนให้ ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และสามารถผลักดันและ
กระตุ้นให้ผู้อ่ืน ความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์    

ระดับที ่1 รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร  
• รู้เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผู้อื ่นเข้าใจได้ว่างานที่ทำอยู ่นั้นเกี่ยวข้องหรือ
ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร  

• เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานกับเป้าหมาย วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ของ
องค์กรโดยรวมได ้

ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และใหผู้้อ่ืนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ 
• อธิบายให้ผู้อื ่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน
ภายใต้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยได ้  

• แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อประกอบการกำหนด
วิสัยทัศน์ 

• แบ่งปันความรับผิดชอบในการก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวโดยให้ผู้อ่ืนได้มีส่วน
ร่วมหรือแสดงความคิดเห็นด้วย 

ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสร้างแรงจูงใจใหผู้้อ่ืนเต็มใจทจ่ีะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  
• โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัตหิน้าที่ของ
ตนเองเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  

• ให้คำปรึกษาแนะน าแกส่มาชิกในทมีถึงแนวทางในการทำงานโดยย ึดถือ
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย ขององคก์รเป็นสำคัญ  

• สามารถสอนงานและการปฏิบัติงานนของสมาชิกในทีมบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ได้  

• ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ด้วยวิธีสร้างแรงบันดาลใจ 
ความกระตือรือร้นและความร่วมแรงร่วมใจใหบ้รรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และใช้วิสัยทัศน์มาช่วยกำหนดนโยบายในงาน   
• มีการพัฒนาปรับปรงุนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการนำ วิสัยทัศน์ 
•  คิดนอกกรอบ นำเสนอความคิดใหม่เพื่อใช้กำหนดนโยบายในงานเพื่อประโยชน์
หรือโอกาสขององค์กรโดยรวมอย่างที่ไมมี่ผู้ใดคิดมากอ่น 

ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย   
• กำหนดเป้าหมาย และทิศทางงานในมหาวิทยาลัยด้วยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
ว่าเป้าหมายเหล่าน้ันสอดคล้องเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจมหาวิทยาลัย 
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สมรรถนะ คำจำกัดความ 
• คาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ในมหาวิทยาลัยอาจไดรับผลกระทบอย่างไรจากก
การเปล่ียนแปลง ทุกด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเสนอกลยุทธ์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รบัประโยชน์ สูงสุดจากการเปล่ียนแปลง 

1.3 การวางกลยุทธ์ของ หน่วยงาน  
(Strategic Orientation) 

ความเข ้าใจวิส ัยท ัศน์และนโยบาย และสามารถนำมาประย ุกต ์ใช ้ในการกำหนด                 
กลยุทธ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ 

ระดับที ่1 รู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย ว่ามีความเก่ียวโยงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน  

• เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ว่าสมัพันธ์เช่ือมโยงกับ
ภารกิจของ หน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอย่างไร  

• สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได ้ 
• สามารถอธบิายความเก่ียวโยงของนโยบายมหาวิทยาลัย ภารกิจของหน่วยงาน
ได้อย่างถูกต้องเป็น รูปธรรม 

ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และนำประสบการณ์มาประยกุต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของ
หน่วยงานได้  

• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ตนดูแล
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและสามารถบรรลุภารกิจ
กำหนดไว้ได้  

• ใช้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารมาปรับกลยทุธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่ปล่ียนแปลงได้  

• สามารถกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ุของมหาวิทยาลัย 
ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยกุต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซบัซ้อนมาใช้ในการกำหนดกล

ยุทธ์ในการ ปฏิบัติงานในอนาคต  
• ประยุกตท์ฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์
ของหน่วยงานที่ตน ดูแลรับผิดชอบ  

• คิดโครงการ แผนงานที่ผลสัมฤทธ์มีประโยชน์ระยะยาว หรือประยุกต์แนวทาง
ปฏิบัตที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยต่าง ๆ มากำหนด
แผนงานเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานที ่ตนดูแลรับผิดชอบ 

ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเช่ือมโยงสถานการณ์ในประเทศเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

• ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ภายในประเทศที่ซับซ้อนโดยมองภาพในลักษณะองคร์วมเพื่อใช้ในการ
กำหนดกลยุทธ์  

• คิดแผนหรือกลยทุธ์เชิงรกุในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองโอกาส
หรือประเด็น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ของหน่วยงานทเี่ปลี่ยนแปลงไป 
ระดับที ่

ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 4 และปรบัเปลี ่ยนทิศทางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปล่ียนแปลง  
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• มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยทุธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและมีการ
ประเมินความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง 

• สรรค์สร้างและบรูณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจาก
บริบทของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและปรับให้เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง 

1.4 ศักยภาพเพื่อนำการเปล่ียนแปลง  
(Change Management) 

ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันสมาชิกในองค์กรให้เกิดความต้องการ
จะปรับเปล่ียนไปในแนวทางการทเี่ป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงการส่ือสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ 
เข้าใจ และดำเนินการให้การเปล่ียนแปลงน้ันเกิดขึ้นจริง 

ระดับที ่1 เห็นความจำเป็นของการปรับเปล่ียน  
• เห็นความจำเป็นของการปรับเปล่ียน สามารถกำหนดทิศทางและขอบเขตของ
การปรับเปล่ียน ที่ควรเกิดขึ้นภายในองค์กรได้  

• เข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับเปล่ียน และปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการ
ปรับเปล่ียนน้ัน  

ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสนับสนุนใหผู้้อ่ืนเข้าใจการปรับเปล่ียนที่จะเกิดขึ้น 
• ช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนเข้าใจถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการเปล่ียนแปลงน้ัน  
• สนับสนุนความพยายามในการปรับเปล่ียนองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการ
และมีส่วนร่วมใน การปรับเปล่ียนดังกล่าว 

ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และกระตุ้น และสรา้งแรงจงูใจใหผู้้อ่ืนเห็นความสำคัญของการ 
ปรับเปล่ียนทเี่กิดขึ้น  

• กระตุ้น สร้างแรงจงูใจให้ผู้อ่ืนเห็นความสำคัญของการปรับเปล่ียน เพื่อให้เกิด
ความร่วมแรงรว่มใจ  

• เปรียบเทียบให้เห็นว่าส่ิงที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับส่ิงทจ่ีะเปล่ียนแปลงไปน้ัน
แตกต่างกันใน สาระสำคัญอย่างไร  

• สร้างความเข้าใจใหเ้กิดขึ้นแก่ผู้ที่ยังไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงน้ัน 
ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานที่ดีพีื่อรับการปรับเปล่ียนในองค์กร  

• สร้างวิสัยทัศน์และช้ีให้เห็นผลสมัฤทธ์ิจากความพยายามในการปรับเปล่ียน
องค์กรที่กำลังจะดำเนินการ  

• วางแผนอย่างเป็นระบบและช้ีใหเ้ห็นประโยชน์ของการปรับเปล่ียน  
• เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปล่ียนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และดำเนินการตามแผนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
ประสิทธิภาพ  

• เป็นผู้นำในการปรบัเปล่ียนขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปล่ียนสามารถดำเนิน
ไปได้อยา่งราบรื่นและประสบความสำเร็จ  

• สร้างขวัญกำลังใจ และความเช่ือม่ันในการขับเคล่ือนใหเ้กิดการปรับเปล่ียน 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

1.5 การควบคุมตนเอง (Self Control) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจถูกยั่วยุหรือ
เผชิญหน้ากับ ความไม่เป็นมิตร หรือต้องทำงานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทน
อดกล้ัน เม่ืออยู่ใน สถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเน่ือง 
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ระดับที ่1 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  

• ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไมสุ่ภาพหรอืไม่เหมาะสมในทกุสถานการณ์  

• อดกล้ันไม่แสดงพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น 
ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และหลีกเล่ียงหรือเบี่ยงเบนสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความรุนแรง

ทางอารมณ์  

• รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่างเหมาะสม อาจหลีกเลี่ยงจาก
สถานการณ์ (ที่ทำให้เกิดความรุนแรงทางอารมณ์) ช่ัวคราวหากกระทำได้ หรือ
อาจเปล่ียนหัวข้อสนทนา  หรือหยุดพักช่ัวคราวเพื่อสงบสติอารมณ์ 

ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสงบ แม้จะถูกยั่วยุจากฝ่ายตรง
ข้าม  

• รู้สึกได้ถึงความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรอืการปฏิบัติงาน 
เช่น ความโกรธ ความผิดหวังหรือความกดดัน แต่ไม่แสดงออกและไม่โต้ตอบ
รุนแรงแมจ้ะถูกยั่วยุจากฝ่ายตรงข้าม และยังครองสติปฏิบัติตนต่อไปได้อย่าง
สงบ  

• สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกทเี่หมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลในเชิงลบทั้งต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 

ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระด ับที ่ 3 และมีพฤติกรรมตอบโต ้ได้อย ่างสร้างสรรค์ เพื ่อแก้ไข
สถานการณ์ที่ทำให้ เกิดความรุนแรงทางอารมณ์  

• รู้สึกถงึความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน แต่
สามารถเลือก วิธีการแสดงออกในทางสร้างสรรคเ์พื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น  

• สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลทอ่ีาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณ์
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

• ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการกับความเครียด
และความกดดัน ทางอารมณ์ที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น  

• บรหิารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพอื่ลดความเครียดของ
ตนเองหรือ ผู้ร่วมงาน ระดับที ่

ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ  
• ละวางอารมณ์ ระงับอารมณ์รุนแรง โดยการพยายามทำความเข้าใจต้นเหต ุ
เข้าใจตนเอง เข้าใจ สถานการณ์ เข้าใจคู่กรณี ตลอดจนบริบทและปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ อาจใหอ้ภัยหรือปล่อยวาง ได้ตามแต่กรณี สามารถแก้ไขที่
ต้นเหตุของปัญหา รวมทั้งบรบิทและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ  
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1.6 การสอนงานและ มอบหมายงาน 
(Coaching and Empowering 
Others) 

ความตัง้ใจที่จะสง่เสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับที่เช่ือม่ันว่า
จะสามารถ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบตัิ
หน้าที่ของตนได้ 

ระดับที ่1 สอนงานหรือให้คำแนะนำเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน   
• สอนงานด้วยการให้คำแนะนำอย่างละเอียด หรอืด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน  
• ช้ีแนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  
• มีการใช้เทคนิคการสอนงานที่ด ี

ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และทำให้ผู้ใตบังคับบัญชารู้สึกว่าตนมีศักยภาพ   

• เข้าใจข้อดีและข้อด้อยของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถใหค้าปรึกษาช้ีแนะ
หนทางเพื่อสนับสนุนสง่เสริมข้อดีให้โดดเด่นและปรบัปรุงข้อด้อยให้ลดลง  

• ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพด้านดีของตนเพอ่ืเสริมสร้างความ
ม่ันใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนเพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถ
ในการทำงาน  

• วางแผนในการพฒันาผู้ใต้บงัคับบัญชาทง้ัในระยะส้ันและระยะยาว 
•  มอบหมายงานที ่เหมาะสม ตลอดจนทรัพยากรที ่จำเป็น คำชี ้แนะและการ
สนับสนุนต่าง ๆ เพื่อใหง้านสำเร็จ รวมทั้งให้โอกาสผู้ใต้บังคับที่จะได้ร ับการ
ฝึกอบรม หรอืพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู ้

• มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบาง
เรื่องเพื่อใหม่ โอกาสริเริ่มส่ิงใหม่ๆ หรือบรหิารจัดการด้วยตนเอง  

• พร้อมจะยอมเส่ียง โดยยอมใหผู้้อ่ืนตัดสินใจในบางเรื่อง 
ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 3 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที ่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา  
• ช่วยปรับเปลี ่ยนทัศนคติเดิมที ่เป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

• มีจิตวิทยาในการเข้าถึงจิตใจและเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
เพื ่อนำมาสนับสนุนในการล้มล้างความเชื ่อ และค่านิยมเชิงลบและพัฒนา
ศักยภาพในการทำงานให้ดีขึ้น  

• เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ร ิเร ิ่มสิ ่งใหม่ด้วยตนเองโดยการมอบหมาย
อำนาจตัดสินใจให ้

ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ให้อำนาจและสอนงาน  
• สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ให้อำนาจและมีการสอนงานกันเองเพื่อ
พัฒนาการ ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร   

• สร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื ้อต่อวัฒนธรรมการทำงาน ตลอดจนจัดหา
ทรัพยากรและการสนับสนุนต่าง ๆ ที่จำเป็นให้ 
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คำจำกัดความและรายละเอียดเก่ียวกบัสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) 

 
สมรรถนะ คำจำกัดความ 

2.1 ทักษะการจัดการเรียน การสอน 
(Teaching and Learning skill) 

ความสามารถในการบรูณาการวิชาการ และความรู้ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการถ่ายทอด
เนื้อหา  การจัดเตรียมแผนการสอน การเลือกใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม รวมทั้ง การกระตุ้น ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในชั้นเรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมอย่างต่อเน่ือง 

ระดับที ่1 สอนนิสิตให้ครบตามตารางเวลาการสอนที่กำหนด  
• จัดเตรียมแผนการสอนและทรพัยากรประกอบการเรียนการสอนให้้
เหมาะสมกับเน้ือหาที่จะสอน  

• ถ่ายทอดเน้ือหา และตอบข้อซักถามของนิสิตได้ครบถ้วนชัดเจน  
• สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดการมส่ีวนร่วมในช้ันเรียน  
• ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา 

ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และ  
• ปรับปรงุวิธีการและทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกับ
เน้ือหาวิชาและกลุ่มผู้เรียน  

• ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบการสอนได้อย่างชัดเจน  
• กระตุ้นจงูใจให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
• กระตุ้นให้นสิิตเกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกช้ันเรียน 
• ประเมิน/ตรวจสอบวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และ   
• เลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และทรัพยากรที่เหมาะสมกับ
เน้ือหาวิชาและศักยภาพของผู้เรียน  

• บูรณาการความรู้และประสบการณ์เก่ียวข้อง เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอน  

• พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  

• วิเคราะห์/วิพากษ์ และให้คำแนะนำผเู้รียน ในเรื่อง/ประเด็นต้องพัฒนา
เพิ่มเติม 

ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และ  
• เป็นที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์
ผู้อ่ืนภายในส่วนงานได้  

• แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับอาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัยได ้ 

• ร่วมวางแผน/ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา/ส่วนงานได้ 
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สมรรถนะ คำจำกัดความ 
ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และ  

• สอนและถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้  
• สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย/์นสิิตเข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการภายนอก
มหาวิทยาลัย  

• สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน  

• สร้างเครือข่ายผู้เช่ียวชาญในศาสตรท์ี่เก่ียวข้อง เพื่อพฒันากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

2.2 ทักษะการวิจัย (Research skill) ความสามารถในการดำเนินงานวิจัย ตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา/หัวข้อวิจัย 
เครื่องมือและ วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผล การนำเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการนำไปใช้ ประโยชน์ ตลอดจนการสง่เสรมิใหเ้กิดการเรียนรู้และ
พัฒนางานด้านการวิจัยอย่างต่อเนอ่ืง 

ระดับที ่1 กำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยได ้  
• เขียนข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) ได้ถูกต้องครบถ้วนและ
น่าสนใจ  

• อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับงานวิจัยทรี่ับผิดชอบได ้  
• สามารถสืบค้นหาแหล่งข้อมลูสารสนเทศสำหรับการทำวิจัยได ้
• ร่วม/ดำเนินการวิจัยตามขอบเขตที่ได้รบัมอบหมายได ้

ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และ  
• กำหนดกรอบและแนวทางในการทำวิจัยได้ถูกต้อง ตรงตามหลักการวิจัย  
• ออกแบบกระบวนการวิจัยให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาหรือหารือหัวข้อ
วิจัยได ้ 

• วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้เทคนิควิธีการไดอ้ย่างถูกต้อง และเหมาะสม  
• เขียนอภิปรายผลการวิจัยในส่วนที่ได้รับมอบหมายได้ 

ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และ  
• สามารถทำวจัิยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วิจัยเชิงพาณิชย์ วิจัยการพฒันา
องค์กรหรือวิจัย จัดการเรียนรู้เพื่อชีวิตและชุมชน   

• ริเริ่ม/ต่อยอดโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง   
• นำเสนอ/เผยแพรผ่ลงานวิจัยในรูปแบบ/แหลง่ต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับใน
ศาสตร์ของตนได้   

• ให้คำแนะนำปรึกษาผู้อื่นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการวิจัยในสาขาที่
ตนเองมีความเช่ียวชาญได ้  
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สมรรถนะ คำจำกัดความ 
ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และ  

• พัฒนาและดำเนินงานโครงการวิจัยอย่างต่อเน่ือง  
• นำเสนอ/เผยแพรผ่ลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรอืเวทรีะดับนานาชาติ
ได้ 

• เป็นทปี่รกึษา/นักวิจัยพี่เลี้ยงให้แก่อาจารยร์ุ ่นน้อง เกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการวิจัยในสาขาที ่ตนเองมีความเช่ียวชาญได ้  

• สนับสนุนให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
และประเทศชาต ิ

ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และ  
• เป็นวิทยากรผทู ้รงคุณวุฒิในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด ้านการวิจัยให้
แกห่น่วยงานทง้ัภายในและ ภายนอกได้  

• สร ้าง/เข้าร่วม/พัฒนาเครือข ่ายการวจิ ัยในศาสตร ์ท ี ่ตนเองมีความ
เช่ียวชาญ 

• ส่งเสริม และสนับสนุนใหม่การพัฒนางานวิจัยในส่วนงานอยา่งต่อเน่ือง 
•  มีส่วนร่วมกำหนดแผนกลยทุธ์ เก ี ่ยวกับงานวิจ ัยในระดับส่วนงาน/

มหาวิทยาลัยได้ 
2.3 ทักษะการบริการวิชาการ 
(Academic service skill) 

ความสามารถในการนำเสนอแนวคิดในรูปเอกสาร บทความ หลักสูตรฝึกอบรม 
ส่ืออเิล็คทรอนิคส์ การเป็นวิทยากรเพื่อผลิตผลงานบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ระดับที ่1 แสดงออกถึงความสนใจที่จะเรียนรู้งานในหน้าที่ความรบัผิดชอบ  
• ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพฒันาความรู้ตามที่หน่วยงาน
มอบหมาย 

• รับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้อ่ืนเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตามความเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตน 
เพื่อสร้างประโยชนแ์ก่ส่วนรวม 

ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และ  
• สามารถนำเสนอแนวคิดในรปูเอกสารบทความ หลักสูตรฝึกอบรม 
ส่ืออเิล็คทรอนิคส์  

• สามารถเป็นวิทยากร เพื่อผลิตผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคม  
• มีความรู้เน้ือหาและติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของตนเองเพื่อนำมาใช้
ในการใหบ้รกิาร วิชาการแก่สังคม 

ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และ   
• มีส่วนร่วมในกจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/ชุมชน  
• สำรวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื ่อนำมาออกแบบเนื ้อหาและ
รูปแบบการให้บริการ วิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องตรงตามความต้องการ 
และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 

• สามารถนำสื ่ออิเล็คทรอนิคสม์าใช้ในการใหบ้รกิารวิชาการแก่สังคม                
เพื่อสนับสนุนต่อระบบการศึกษาที่เน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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สมรรถนะ คำจำกัดความ 
ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และ  

• นำผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการปรับปรงุและพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย  

• สามารถถ่ายทอดความรู้เน้ือหาในศาสตร์ของตนเองเพื่อให้บริการวิชาการ
แก่สังคม รวมทั ้งสามารถสำรวจความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการและ
นำมาปรบัปรุงได ้ 

• ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนงานแก่สังคมได้  

• ริเริ่มโครงการบริการวิชาการที่สนบัสนุนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
สรู่ะดับประเทศ ระดับชาต ิ

ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และ  
• ส่งเสริม และสนับสนุนใหม่การบริการวิชาการแก่สังคม เพื ่อพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ที่ก่ียวข้องอยู่เสมอ  

• มีส่วนร่วมกำหนดแผนกลยทุธ์เกี่ยวกับการบริการวิชาการแกชุ่มชนสังคม
ในระดับส่วนงาน/ มหาวิทยาลัยได้ 

2.4 การคิดวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) 

การทำความเข้าใจสถานการณ์ อธิบายประเด็น สถานการณ์ ปัญหาโดยการแยก
ข้อมูลที่ได้รับออกเป็นประเด็นย่อยๆ หรือการกำหนดกรอบแนวคิด ประเด็นหลัก 
โดยการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนต่างๆ ทเี่กี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้ไดข้้้อสรุปในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ 
ระดับที ่1 มีความเข้าใจสถานการณ์ ประเด็นปัญหา โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือแตก

ประเด็น ปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้  
• รู้ขอบเขต เข้าใจสถานการณ์ ผลที่ต้องการจากข้อมูลที่วิเคราะห ์ 
• ระบปุระเด็นย่อยๆ ของข้อมูล ปัญหา สถานการณ์ได้ 

ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหา หรอืงาน
โดยสามารถระบ ุเหตุและผล ข้อดี ข้อเสียในประเด็นต่างๆ และวางแผนงานตามลา
ดับความสาคัญ  

• รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องมาประกอบการวิเคราะห ์ 
• จัดลำดับความสำคัญ/เร่งด่วน ความเป็นเหตเุป็นผล  
• แยกข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ได้  
• วิเคราะห์ความสัมพันธ์และแตกประเด็นปัญหาของงาน ที่ตนเอง
รับผิดชอบ กับงานที่เก่ียวข้อง ในกระบวนงานเดียวกันได้ 

ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหาหรืองาน 
• เช่ือมโยงเหตปุัจจัยทับซ้อนของเหตุการณ์ ประเด็นต่างๆ ได้  
• กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็นรายละเอียดที่มีผู้เก่ียวข้องหลาย
ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

• วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานทมี่ีผเู้ก่ียวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมีประสทิธิ
ภาพ 
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ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสามารถวิเคราะห ์วางแผน และคาดการณ์ปัญหา 

พร้อมวางแนวทางป้องกันปัญหาล่วงหน้าในงานที่ซบัซ้อนได ้ 
• แยกประเด็นปัญหาที่ี่ช่ือมโยงซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ  
• หาแนวทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการแก้ปัญหา  
• กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของงานที่ซับซ้อน และหาทางป้องกัน
ปัญหาไว้ล่วงหน้า 

ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสามารถใช้เทคนิคและรูปแบบต่างๆ ในการกำหนด
แผนงานการ ทำงาน และหาทางเลือกสำหรับป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาทเี่กิดขึ้น 

• ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคที่เหมาะสม เป็นระบบ หลากหลายรูปแบบ               
ในการแยกประเด็น ปัญหาที่สลับซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ เพอ่ืหาทางเลือก
ในการแก้ปัญหาและการพิจารณาข้อดี ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง 

 

2.5 การมองภาพองค์รวม 
(Conceptual Thinking) 

การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองคร์วมจนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ 
อันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่าง ๆ จากสถานการณ์หรือ
ข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ 

ระดับที ่1 ใช้กฎพื้นฐานทั่วไป  
• ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ ์ตลอดจนหลักสามัญสำนึกทั่วไปในการปฏิบัติ
หน้าที่ระบุประเด็นปัญหาหรอืแก้ปัญในงาน 

ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และประยุกต์ประสบการณ์  

• พิจารณารปูแบบของข้อมูลแล้วสามารถระบุแนวโน้ม หรือระบุข้อมูลที่
ขาดหายไปได้  

• ประยุกตป์ระสบการณ์และบทเรียนในอดีตมาใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ ระบุ
ประเด็นปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน 

ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และประยกุต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซบัซ้อน  
• ประยุกตท์ฤษฎีหรือแนวคิดที่ซบัซ้อนมาใช้ในการพิจารณาสถานการณ์
ปัจจุบัน ระบุประเด็นปัญหาในงานได้อย่างลึกซ้ึงแยบคาย แม้ในบางกรณี 

แนวคิดที ่นำมาใช้และสถานการณ์ที ่ ประสบอยู ่ด ูหมือนจะไม่มีความ
เก่ียวข้องเช่ือมโยงกันเลยก็ตาม 

ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และอธิบายปัญหา/งานในภาพองค์รวม  
• พิจารณาสถานการณ์ ประเด็น หรือปญัหาซับซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและ
วิธีพิจารณาแบบมอง ภาพองค์รวม และอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้โดยง่าย  

•  จัดการสังเคราะห์ข้อมลู สรปุแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู ้ฯลฯ ที่ซับซ้อน
เป็นคำอธิบายที่ สามารถเข้าใจได้โดยง่าย และเป็นประโยชน์ต่องาน 

ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และคิดนอกกรอบเพื่อสร้างสรรคอ์งค์ความรู้ใหม่  
• คิดนอกกรอบ พิจารณาส่ิงต่างๆ ในงานด้วยมุมมองที่แตกตา่ง อันนำไปสู่
การประดิษฐ์คิดคน้ การสร้างสรรค์และการนำเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจน
องค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และเป็นประโยชน์ต่องาน และ
มหาวิทยาลัย 
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2.6 การสืบหาข้อมูล (Information 
Seeking) 

ความสนใจใฝรู่้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความ
เป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ทเี่กี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการ
ทำงาน 

ระดับที ่1 สามารถใช้ข้อมลูที่มอียู่หรือหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการปฏบิัติงาน  
• สามารถนำข้อมลูทมี่ีอยู่มาปรบัปรุง แก้ไขเพื่อใช้ในการปฏิบัติได ้ 
• หาข้อมูลโดยซักถามผู้ทเี่ก่ียวข้องโดยตรง  
• สามารถจัดเก็บข้อมลูที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบได้ 

ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสืบเสาะค้นหาข้อมลูจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือและ
อ้างอิงได้มาใช้ ในการปฏิบัตงิาน  

• สามารถพจิารณาและตัดสินใจเลือกใช้ข้อมลูจากแหลง่ทม่ีาของข้อมลูที่
น่าเช่ือถือ  

• สามารถใช้วิธีการที่เหมาะสมในการค้นหาข้อมลูในการปฏิบัติงานได้  
• สืบเสาะปัญหาหรือสถานการณ์ จากผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ หรือประเด็น
ปัญหามากที่สุด  

• ใช้เทคนิคใหม่ๆ ในการสืบเสาะค้นหาข้อมลูในการปฏิบัติงานได้ 
ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาข้อมลูเชิงลึกจากผู้รู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่เก่ียวข้อง

โดยตรงในเรื่อง น้ัน  
• ตั้งใจสืบเสาะ แสวงหาแหล่งของขอ้มูลเชิงลึกจากบริบท สถานการณ์ที่
เก่ียวข้องกับการทำงาน และผรูู้้ที่ไม่ได้มหีน้าทเี่ก่ียวข้องโดยตรงเรื่องน้ัน  

•  มีจิตวิทยาในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลเชิงลึก
เพื่อให้ไดม้าซ่ึง ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้ได้มากที่สุด  

• ซักถามคำถามอย่างเจาะลึกต่อเน่ือง เพื่อหาต้นตอของสถานการณ์ ปัญหา 
หรือโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น 

ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมลูที่น่าเชื่อถืออย่างเป็น
ระบบ ด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวจัิย  

• ดำเนินการเก็บข้อมูลที่จำป็นอย่างเป็นระบบ  
• สืบค้น/วิจัยข้อมลูจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
• ใช้เทคโนโลยี การสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลึกที่น่าเชื่อถือ
อย่างเป็นระบบในการทำงานได้ 

ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบค้นเพื่อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่ทัน
เหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง  

• วางระบบการสืบค้น เพื ่อใหม่ข้อมลูที ่ทันเหตุการณ์ป้อนเข้ามาอย่าง
ต่อเน่ือง 

• กำหนดมอบหมายใหผู้้อ่ืนทำการสืบค้นข้อมลูให้อย่างสม่ำเสมอ 
 

 

 



212 
 

สมรรถนะ คำจำกัดความ 
 

2.7 การดำเนินการเชิงรุก 
(Proactiveness) 

การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งลงมือจัดการปัญหาน้ันๆ หรือใช้โอกาสที่
เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ 

ระดับที ่1 เห็นโอกาสหรอืปัญหาระยะส้ันและลงมือดำเนินการ  
• เล็งเห็นโอกาสในขณะนั้นและไมร่ีรอที่จะนำโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ใน
งาน 

• เล็งเห็นปัญหา อุปสรรคและลงมือหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า 
ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์วิกฤต  

• ลงมอือย่างฉับไวเม่ือเกิดปัญหาหรือในเวลาวิกฤติ  
• กระท าการแก้ไขปญัหาอย่างเร่งด่วนในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะหส์
ถานการณ์ก่อน และรอให้ปัญหาคล่ีคลายไปเอง  

• รู้จักพลิกแพลง ยืดหยุ่น ประนปีระนอมเม่ือเผชิญอุปสรรค  
• มีใจเปิดกว้าง ยอมรับความคิดแปลกใหม่และแหวกแนวที ่อาจเป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา  

ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และลงมอืกระทำการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือ
หลีกเล่ียงปัญหา ระยะส้ัน  

• คาดการณ์และลงมือกระทำการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า  

• ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแกป้ัญหาหรือสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ให้
เกิดขึ้นในองค์กร 

ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาในระยะยาว  

• คาดการณ์และลงมือกระทำการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 4 – 12 เดือนข้างหน้า  

• คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  

ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการล่วงหน้า เพอื่สร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาอย่างยั่งยืน  

• คาดการณ์และลงมือกระทำการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า  

• สร้างบรรยากาศของการคิดริเร ิ่มให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุ้นให้
เพื่อนรว่มงานเสนอความคิดใหม่ๆ ในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
โอกาสในระยะยาว 
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2.8 การตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
กระบวนงาน (Concern for Order) 

ความใส่ใจที ่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ ่งเน้นความชัดเจนของบทบาท 
หน้าที่ และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม สามารถวางแผน ติดตาม 
ตรวจสอบการทำงาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอปุสรรค์ท ี ่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมลู และรายละเอียดต่างๆ เพื่อความถูกต้อง
ของกระบวนงาน 

ระดับที ่1 ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยสามารถอธิบายข้อผิดพลาดได้  
• รู้และเข้าใจประเด็นที่จะต้องตรวจสอบของงานที่ได้รบัมอบหมาย 
• อธิบายได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานทผิ่ีดพลาด  
• สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ตามมาตรฐานที่หนด 

ระดับที ่2 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที ่1 และคำนึงถึงมาตรฐานผลงาน  
• สามารถตั้งข้อสงสัยกับข้อมลูที่ไม่ชัดเจน และหาข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อให้
ข้อมลูมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

• มีการตรวจสอบ ตั ้งคำถามหรือข้อสงสัยถึงความถูกต้องในมาตรฐาน
ผลงาน  

• ติดตามความคืบหน้าของงานไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอ 
ระดับที ่3 • แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระด ับที ่ 2 และวางแผนป้องกันลด

ข้อผิดพลาด 
•  สามารถค้นพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรอืผลงานทปี่ฏิบัติไดด้้วยตนเอง 
•  สามารถค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดในงานทเี ่กิดขึ ้น และวางแผน
ป้องกันลดข้อผิดพลาดใน งานที่อาจเกิดขึ้น  

• วางแผนการทำงานของตนเองไว้ล่วงหน้าเสมอ 
ระดับที ่4 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 3 และให้คำแนะนำผู้อื่นถึงวิธีการป้องกัน

ข้อผิดพลาดในงานที่อาจเกิดขึ้น  
• สามารถให้คำแนะนำแก่เพ ื ่อนร ่วมงานถึงประเด็นหร ือจุดที ่จะต้อง
ตรวจสอบข้อมลูในรายละเอียด  

• อธิบายให้เพอื่นร่วมงานเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การทำงานที่ผิดพลาด 

• สามารถกำหนดมาตรฐานผลงานแบบใหม่ แตกต่าง หรอืสูงขึ้น 
ระดับที ่5 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที ่ 4 และกำหนดมาตรฐานหรือแนวทางในการ

แกป้ัญหา  
• กำหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏบัติในการตรวจสอบรายละเอียด ความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อยของผลงาน  

• กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือองค์กร  
• ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และ
กำหนดทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า 
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2.9 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
(Flexibility 

ความสามารถในการปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์
และกลุ่มคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรบัความเห็นที่แตกต่าง และ
ปรับเปล่ียนวิธีการเม่ือ สถานการณ์เปล่ียนไป 

ระดับที ่1 • มีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวได้แม้ประสบความยากลำบากในการ
ปฏิบัติบัติงาน สามารถปรับตัว และยอมรับและเข้าใจความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนในการปฏิบัตงิาน 

ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรบั เข้าใจความเห็นของผู้อื่นหรือเต็มใจที่จะ
เปล่ียนความคิด ทัศนคติ เม่ือได้รับข้อมูลใหม่ๆ ทที่ทันสมัย และถูกต้อง  

• เต็มใจทจ่ีะยอมรบัการปรับเปล่ียนทัศนคติของตนเอง  
• สามารถปรบัเปล่ียนความคิด ทัศนคติเม่ือไดร้ับข้อมลูใหม่ๆ ที่ทันสมัย และ
ถูกต้อง 

ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 2 และมีวจิารณญาณในการปรับใชก้ฎระเบียบให้เหมาะสม
กับสถาณการณ์ เพื่อผลสำเร็จของงานและองค์กร  

• มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้กฎเกณฑ ์กระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างยืดหยุ่น  

• มีการปรบัตัวให้เข้ากบัสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงานหรอื เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ระดับที่ 

ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการทำงาน
เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของหน่วยงานได้  

• ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานใหเ้ข้ากับสถานการณ์แต่ยังคง
เป้าหมายเดิมไว้  

• ปรับแก้ไขกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการทำงานที่ล้าสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน 

ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 4 และสามารถปรับเปลี ่ยนโครงสร้างหรอืกระบวนงาน
เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม  

• ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใหเ้หมาะสมกับสถานการณเ์ฉพาะหน้า  
• ทบทวน กฎระเบียบและวิธีการทำงานของหน่วยงานที่ดูแลรบัผิดชอบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน  

• ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการทำงาน สายการบังคับบัญชาเป็นการ
เฉพาะกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณเ์ฉพาะหน้าได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



215 
 

สมรรถนะ คำจำกัดความ 
2.10 ศิลปะการส่ือสารจูงใจ  
(Communication & Influencing) 

ความตั้งใจที่จะสื่อสารด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่างๆ ตลอดจนการชักจูงหว่าน
ล้อม โน้มน้าว บุคคลอ่ืน และทำให้ผู้อ่ืนประทับใจ หรือเพื่อใหส้นับสนุนความคิดของ
ตน 

ระดับที ่1 นำเสนออย่างตรงไปตรงมา  
• นำเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในการอภิปรายหรือนำเสนอผลงาน 
อาจยกเหตผ ุลความ เป ็นมา ข้อมลู หร ือความสนใจของผู ้ฟ ั งมา
ประกอบการพูดหรือการนำเสนอ หรือยกตัวอย่าง อย่างเป็นรูปธรรมมา
ประกอบการนำเสนอ เช่น ภาพประกอบหรือการสาธิต เป็นต้น แต่ยังมิได้ 
ปรับรูปแบบการนำเสนอตามความสนใจและระดับของผู้ฟัง 

ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ  
• มีการเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนออย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนอาจมี
การนำเสนอประเด็น ข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันในการบรรยายหรืออภิปราย 
เพื่อความกระจ่างหรือเพื่อจงูใจให้เห็นด้วย 

ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และใช้ศิลปะการจูงใจ  
• ปรับรูปแบบการน าเสนอและอภิปรายใหเ้หมาะสมกับความสนใจและ
ระดับของผู้ฟัง คาดการณ์ถึงผลกระทบของส่ิงที่จะนำเสนอและภาพพจน์
ของผู้พูดทจ่ีะมีต่อผู้ฟัง 

• ใช้รูปแบบการนำเสนอที่วางแผนไว้ล่วงหน้ามาอย่างดี ตื่นตาตื่นใจและ
แปลกใหม่ เพื่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ฟังในทิศทางที่ตนต้องการ อีกทั้ง
คาดการณ์และเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อ รับมือกับปฏิกิริยาของผู้ฟังที่อาจ
เกิดขึ้น 

ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และใช้อิทธิพลทางอ้อมในการจงูใจ  
• โน้มน้าวใจผู้ฟงัทางอ้อมด้วยการชักจูงเป็นลูกโซ่ เช่น ให้ คุณ A แสดงให้
คุณ B เห็น  เพื่อให้คุณ B ไปบอกคุณ C ต่อไปอีกทอดหน่ึง เป็นต้น มีการ
ปรับแต่ละขั ้นตอนในการสื ่อสาร น าเสนอ และจูงใจใหเ้หมาะสมกับ
ผู้ฟงัแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย  

• ให้ผู้เช่ียวชาญในด้านน้ัน ๆ มาช่วยให้การส่ือสารจงูใจได้ผลดียิ่งขึ้น 
ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจงูใจ  

• สร้างกลมุ ่ผสู ้นับสนุนอยเู ่บ ื ้องหลังหรือสร้างกลุ ่มแนวร่วม เพื ่อช่วย
สนับสนุนผลกัดันแนวคิด แผนงาน โครงการ ฯลฯ ใหสั้มฤทธผ์ิล  

• ใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับปฏิกิริยาของผู้รับสาร พฤติกรรมกลุ่ม
จิตวิทยามวลชน ฯ ให้เป็นประโยชน์ในการส่ือสารจงูใจ 
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2.11 การบริการท่ีดี (Service Mind) ความตั้งใจ และความพยายามของบุคลากร ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของ นิสิต ผู้รับบริการกลุ่มอ่ืน และ ประชาชนทั่วไป 
ระดับที ่1 ให้บรกิารที่เป็นมิตร  

• ให้บรกิารที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับ   
• ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง   

ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
• ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาทเี่กิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่าง
รวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ  

• คอยติดตามเรื่องและแจ้งให้ผู้รบับรกิารทราบความคืบหน้าในการดำเนิน
เรื่องหรือขั้นตอนเรื่อง ต่างๆที่ให้บริการ  

ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และให้ขอ้มูลข่าวสารทเี่ก่ียวข้องกับงานที่กำลังให้บริการ  
• ช่วยประสานงานภายในหน่วยงาน และกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือหาแนว ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู ้รับการอย่างรวดเร็ว                  
เต็มใจ  

• คอยดูแลให้ผรู้รับบริการได้รบัความพึงพอใจ และเมื่อพบข้อบกพร่องให้
นำไปปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น 

ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และให้คำแนะนำที่มีประโยชน์  
• ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจำเป็น
หรือความต้องการที่แท้จรงิแก่ผู้รับบริการ  

• ก าหนดกรอบแนวทางการให้บริการเพื ่อให้ผู ้รับบริการได้รับตามสิ่งที่
ผู้รับบริการต้องการ และสามารถช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหาต่างๆ 

ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจความจำเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ  

• พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็น หรือความต้องการที่แท้จริง
ของผู้รับบริการ  

• คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยน
วิธีหรือขั้นตอนการ ให้บริการ เพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้รับบริการ 
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2.12 ส่ังสมความเช่ียวชาญ 
(Expertise) 

สนใจใฝร่ ู ้ สั ่งสมความรู ้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ด้วยการศึกษา 
ค้นคว้า และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยกุต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ
และเทคโนโลยีต่างๆ เข้า กับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ    

 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลย ีและองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน  
• ติดตามเทคโนโลย ีองค์ความรู้ใหม่ๆจากแหล่งต่างๆทจ่ีะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏบิัติงาน  

• ทดลองวิธีการทำงานแบบใหม่ เพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพ และความรู้ 
ความสามารถของตนใน การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และความรอบรู้ในเทคโนโลยี  
• รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ แนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย
ในสาขาของตน และที่เก่ียวข้องหรืออาจมผีลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
ตน 

 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถนำวิชาการ องค์ความรู ้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
ใหมๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้  

• ประยุกต์ใช้หลักวิชาการที่ต้องใช้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน  
• นำวิชาการความรู ้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยกุต์ใช้ในการพัฒนา
แนวทางปฏิบัติระบบงาน กลวิธีการใหบ้รกิารที่ตอ้งมีความชำนาญใหม่
คุณภาพอยู่เสมอ  

• สั่งสมความรู้ วิทยาการใหม่ๆ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีความรู้อยู่
เสมอ 

 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และและมีความรอบรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัตงิาน
และสามารถนำ ความรู้ไปบรูณาการและปรับใช้ได้  

• มีความรู ้ เช่ียวชาญในงานหลายด้าน และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานได้ อย่างครอบคลุม  

• นำความรู ้เชิงบรูณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื ่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต  

• หาความรู้ทเี่ก่ียวข้องกบังานทังเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเน่ือง 
 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสนับสนุนความเช่ียวชาญในหน่วยงาน  

• สนับสนุนใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรู้ และการพัฒนาความเชี่ยวชาญใน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัย  

• ให้การสนับสนุน ชมเชย เม่ือมีผู้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความ
เช่ียวชาญในงาน  

• มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู ้ หรือ
วิทยาการใหม่ๆ ต่อการ ปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุน ส่งเสริมให้มี
การนำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเน่ือง 
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เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร 70 : 20 : 10 Learning Model 

เคร่ืองมือการ พัฒนาแบบ 70 รายละเอียดของเคร่ืองมือการพัฒนา 
1. Job Shadowing การติดตามแม่แบบ การติดตามแม่แบบทีเ่ป็นบุคคลที่ได้รบัการยอมรับ หรือเป็น 

Role Medel ในเรื่องที่ต้องการให ้ติดตามหรือสังเกตพฤติกรรม
การทา งานของแม่แบบ 

2. Job Enlergement การเพิ่มปรมิาณงาน เน้นการมอบหมายปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นดว้ยลกัษณะงานที่มี
ค่างานไม่แตกต่างไปจากขอบเขตงานที่รบัผดิชอบอยใู่ นปัจจุบัน 
เพียงแต่ปริมาณของงานที่ต้องรบัผดิชอบจะเพิ่มหรอืขยาย 
ขอบเขตงานมากขึ้น 

3. Job Enrichment การเพิ่มค่างาน การพัฒนาที่เน้นการออกแบบลกัษณะงาน โดยให้เป็นงานที่
แตกต่างจากเดิมทีเ่คยปฏิบัติเน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือ
ท้าทายมากข้ึนต้องใช้ความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิเคราะห์ การ 
วางแผนงานมากกว่าเดิมทีเ่คยปฏิบติัเนน้น ให้พนักงานเกิด
ความชำนาญในงานที่หลากหลายข้ึน (Skill Variety) และเกดิ
ความรับผดิชอบในงานของตน (Task Identify) 

4. Project Assignment การมอบหมายโครงการ เน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติัจริงการเรียนรูจ้ะเกิดข้ึนจาก
การมปีฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เน้นการมอบหมายให้
บุคลากรรบัผิดชอบโครงการระยะยาวไม่สามารถทำใหเส้รจ็ 
ภายในวันหรือสองวัน เป็นโครงการพิเศษทีบุ่คลากรจะต้อง
แยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรอืเป็นโครงการที่เพิม่ข้ึนจากงาน
ประจำทีร่ับผิดชอบ 

5 Job Rotation การหมุนเวียนงาน การพัฒนาบุคลากรกอ่ใหเก้ิดทกัษะการทำงานที่หลากหลาย
(Mullti-Skill) เน้นการสลับเปลี่ยนงานในเชิงแนวนอน (Lateral 

Moves)จากงานหน่ึงไปยังอีกงานหน่ึงมากกว่า การเลื่อน
ตำแหน่งงานทีเ่น้นการทำงานที่สงูข้ึนตามตำแหน่งงานทีสู่งข้ึน 
(Vertical Moves) 

6. Site Visit การดูงานนอกสถานที ่ การใหบุ้คลากรไปดูระบบงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
สถานที่เฉพาะแหน่งใดแหน่งหน่ึง เพื่อวตัถุประสงค์ใด
วัตถุประสงค์หน่ึง ในช่วงเวลาส้ัน ๆ 

7. On the Job Learning การเรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติจริง 

การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝกึปฏิบัติจริง จากสถานทีจ่รงิ เป็น
การให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติใน ลกัษณะตัวต่อตัว (One-on-

One) หรอืเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในพ้นืทีก่ารทำงาน ในช่วงเวลาการ 
ทำงานปกติ 
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เคร่ืองมือการ พัฒนาแบบ 70 รายละเอียดของเคร่ืองมือการพัฒนา 
8.การเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม และอาสาสมัคร การรบัมอบหมายงานหรือการอาสาสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม

หรือชมรมที่จดัขึ้น โดยสมาชิก ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมตอ้งรับผดิชอบ
ทา กิจกรรมเพื่อเป้าหมายในการปรับปรุง/พฒ ันางาน 

9. การทำงานกบัทีป่รึกษา หรือผู้เช่ียวชาญภายใน การร่วมงานกับที่ปรึกษาที่มาปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมถึงได้
มโีอกาสทำงานร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญที่เป็นบุคคลภายในองค์การ 

 

เคร่ืองมือการ พัฒนาแบบ 20 รายละเอียดของเคร่ืองมือการพัฒนา 
1. Coaching การสอนงาน การพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skill) 

และความสามารถเฉพาะตัว (Personal Attribute) ด้วยวิธีิการ
หรือเทคนิคต่าง ๆ ทีว่างแผนไว้เป็นอย่างดีทำการสอนให ้
เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดข้ึนจนกระทั่งสามารถฝึกให้
พนักงานปฏิบติังานตามทีส่อนให ้บรรลเุป้าหมายตามทีก่ำหนด
ไว้โดยผา่นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์(Interactive Process) 

ระหว่างผู้สอนงานและบุคลากรโดยมากการสอนมักจะเป็นกลุ่ม
เล็กหรอืรายบุคคล (One-onOne Relationship and 

Personal Support) 

2. Mentoring การเป็นพี่เลีย้ง การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Developmental Partnership) 

จากบุคคลที่ต้องทำหน้าที่แลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์
ข้อมูลต่าง ๆ และมมุมองส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
ผลักดัน ใหอ้ีกฝ่ายมีความพร้อมในการทำงาน พรอ้มทีจ่ะ
เจริญเติบโตและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมุ่งเนน้การให้
กำลังใจเน้น เรื่องอารมณ์ความรูส้ึกของ Mentee (บุคคลที่ต้อง
ดูแล) ซึ่ง องคกร์บางแหง่เรียกแนวทางการพฒันาแบบน้ีว่า 
"Buddy" 

3. Meeting การประชุม การเรียนรูจ้ากการรบัฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ๆ  รวมถึงการ
หารือ หรือระดมความคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงจากผูอ้ื่น 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การเข้าร่วม ประชุมสัมมนา 
เพื่อกำหนดบทบาทและทิศทางของสายทรพัยากรบุคคลตาม
แผนธุรกิจโดย ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิารและผู้แทนทรัพยากร
บุคคลขององค์กรทั้งหมด 

4. Counseling การให้ คำปรึกษา การให้คำแนะนำ เมือ่เกิดปัญหาข้ึนจากการทำงานในองคกร์โดย
ผู้ให้คำปรึกษาจะทำหน้าที่วิเคราะห์สาเหตุของปญัหาทีเ่กิดข้ึน
และหาทางเลือกวิธีิการและแนวทางในการแกไ้ขปญัหา ให้
เหมาะสม 
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เคร่ืองมือการ พัฒนาแบบ 20 รายละเอียดของเคร่ืองมือการพัฒนา 
5. การรับ/ให้ข้อมลู ป้อนกลบัแบบไมเ่ป็น ทางการ 
(Feedback) 

การใหข้อมู้ลเกี่ยวกบัการทำงานโดยรวบรวมผลงานในช่วงทีผ่า่น
มาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น หน่ึงสัปดาห/์ เดือน / ปีเป็นตน้ 
เพื่อสรุปว่ามผีลงานใดที่ดีต้อวรกัษาไว้บ้างและมีเรื่องใด ที่ต้อง
ปรับปรงุพฒันาให้ดีข้ึน 

6.การบอก (Teaching) การบอกใหผู้้รบัฟังรับรู้และเข้าใจโดยเน้นข้ันตอน วิธีิการ
รูปแบบและระบบงานที่ผถูู้กต้อง และสามารถนำไปปฏิบัต 

 

เคร่ืองมือการ พัฒนาแบบ 10 รายละเอียดของเคร่ืองมือการพัฒนา 
1. Training การฝึกอบรม กระบวนการทีจ่ะช่วยส่งเสริมและเพิ่มพนู ความรู้ทกัษะและ

ความสามารถในการทำงานของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน
ในห้า้ที่ความรับผดิชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
มากย่ิงข้ึน ซึง่การฝึกอบรมจะเน้น ใหเ้กิดการเรียนรู้ระยะสัน้
ภายใตร้ะยะเวลาและ สถานที่ทีจ่ำกัดโดยทั่วไปรูปแบบของการ
ฝึกอบรมน้นัจะแบ่งออกเป็น 2 รปูแบบดังน้ี 
 -การฝึกอบรมภายในที่องค์กรจัดใหม้ึ้น (In-House Training)  

-การฝึกอบรมภายนอกทีห่ัวหน้างานส่งบุคลากรหรือบุคลากรขอ
เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบัน หรือหน่วยงานภายนอก (Pubic 

Training/Off House Training) 

2. Self-Learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเน้นใหบุ้คลากรมีความรับผิดชอบในการแสวงหา เรียนรู ้
และพัฒนาตนเองฝ่ายช่องทางการเรียนรู้และสือ่ต่างๆ ที่
ต้องการได้ตลอดเวลา 

 

 


