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ค าน า 
การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน                     

เพ่ือไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร                
โดยมีความต้องการและความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างฐานปัญญาที่เข้มแข็ง เตรียมพร้อมที่
จะใช้ฐานปัญญาที่มีของบุคลากรอย่างชาญฉลาดส าหรับการพัฒนาคณะให้บรรลุตามวิ สัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  
แผนพัฒนาบุคคลรายบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นภายใต้กรอบ
นโยบายและทิศทางการบริหารคณะนิติศาสตร์ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นคณะชั้นน า
ด้านกฎหมายระดับชาติ อันมุ่งสร้างนวัฒกรรมทางสังคม ภายในปี 2568” โดยการให้ความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากร   ทุกระดับของคณะ โดยมีกลไกในการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มีกลยุทธ์ในการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือความส าเร็จ 5 ประการ คือ พัฒนาระบบ HRD ให้ได้ตามมาตรฐาน EdPEx  พัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรให้อยู่ในระดับสูง  การจัดการความรู้เพ่ือการเป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้  
พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับกับการท างานในยุค  4.0 การน า
ความรู้จากการพัฒนาไปใช้การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี  มีความสุข และมีคุณธรรมจริยธรรม เชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร ตามมาตรฐานของ 
AUN-QA เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรของคณะเพ่ือพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานของคณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

รายงานผลการรายงานประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Evaluate Indivedual 
Development plan) ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565)  
ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีผลการด าเนินงานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลรายบุคคลตามทิศทางและแนวโน้มที่คณะคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผลการ
ด าเนินงานและความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนา อย่างไรก็ตามความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
คณะจะบรรลุมิได้ หากขาดการบูรณาการ และความร่วมมือกันอย่างดีในทุกระดับและทุกส่วนงาน  

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมายังผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่มีด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผน และมีการ
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะเพ่ือจัดท ารายงานฉบับนี้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้
มีสมรรถนะตามที่คณะคาดหวังต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้อง

กับขีดความสามารถหลัก (Core Competency) แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap)  

และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปี ภายใต้การก ากับดูแลของคณบดีและรองคณบดี ในภาพรวมการพัฒนา

บุ คลากรรายบุ คคล  (Indivedual Development plan)  ประจ าปี งบประมาณ 256 5  รอบ 8  เดื อน 

 (1 ตุลาคม 2564 – 1 พฤษภาคม 2565) พบว่า บุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้รับการพัฒนาตามแผน คิดเป็น ร้อยละ 

100  สายคณาจารย์จ านวน 37 คน และสายสนับสนุน จ านวน 14 คน รวม 51คน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 

32,000 บาท ดังตารางที่ 1 และ 2 

ตารางที่ 1 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภท สายงาน และเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทบุคลากร 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานพเิศษ/ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

สายคณาจารย ์ 12 7 9 9 37 72.55 

สายสนบัสนุน 2 4 4 4 14 27.45 

รวม 14 11 13 13 51 100 

ร้อยละ 27.45 21.57 25.49 25.49 100  

ข้อมูล ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม 2565 

ตารางที่ 2 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามจ านวนและร้อยระความส าเร็จของแผน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

รายการ แผน ผล คิดเป็นผลส าเร็จ (ร้อยละ) 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (คน) 50 50 100.00 

งบประมาณ (บาท) 930,000 32,200    3.46 

กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลาของคณะ 5 5 100.00 
 

ข้อมูล ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 ความเป็นมา 

 ปัจจุบันองค์กรต่างๆ จะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้าง และการบริหาร

จัดการ   บุคลากรภาครัฐจะต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงาน

ไดต้ามท่ีองคก์รคาดหวัง ความก้าวหน้าและความส าเร็จขององค์กรใด ๆ ก็ตาม ขึ้นกับความสามารถของบุคลากรใน

องค์กรนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณ์อ่ืน ๆ (Knowledge Skills 

Attributes and Other Characteristics : KSAOs) ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องจะยิ่งส่งเสริม

ให้ องค์กรนั้นสามารถพัฒนาเติบโตได้ดีไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกระบวนการหนึ่ง 

ของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยที่การบริหารทรัพยากรบุคคล ยึดเป็นเป้าหมายสุดท้าย คือ การสร้างกลไก 

เพ่ือให้ “คน” สร้างหรือผลิตผลงานตามความต้องการขององค์กรหรือสูงกว่าที่คาดหวังได้ และเพ่ือให้บุคลากร ของ

องค์กรประสบความส าเร็จในการท างานในบทบาทความรับผิดชอบในปัจจุบัน และเพ่ือเตรียมตัวส าหรับ โอกาสใน

อนาคต  

 คณะนิติศาสตร์ได้จัด“แผนพัฒนารายบุคคล” ( Individual Development Plan : IDP) เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาบุคคล  ที่เพ่ือให้บุคลากรได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้  ทักษะ 

ความสามารถ และคุณลักษณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร สอดคล้องกับ ความต้องการ

ขององค์กร และช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าหมายในอาชีพได้ OKRs (Objective and Key Results) เป็นเครื่องมือ

ในการก าหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการก ากับ

ทิศทางของการด าเนินงานที่มีเป้าหมายร่วมกันใน ทุกภาคส่วนและทุกระดับในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม โดยมีการตั้งเป้าหมาย  (Objective) และก าหนดตัววัดผลหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key 

Results) เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายและ สัมฤทธิ์ผลได้ในทุกระดับ โดยมุ่งพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพ่ือ

รองรับการด าเนินงานให้ผลลัพธ์ OKRs รายบุคคลประสบความส าเร็จบรรลุ ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยผลลัพธ์

ดังกล่าวจะสนับสนุนให้ OKRs ระดับหน่วยงานและระดับองค์กรประสบ ความส าเร็จต่อไป  

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ                       

พ.ศ. 2565 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนทั้งระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน เป็นข้อมูลในการพัฒนา

บุคลากรในปีถัดไป 
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                                 ส่วนที ่2 

          กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                        

เป็นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564-2568 สู่การปฏิบัติ โดยสรุป

กระบวนการ ดังต่อไปนี้  

 

ภาพที่ 1 กระบวนการและล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

 

 

 

 

1. ก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนา

2. วิเคราะห์สมรรถนะที่
สนับสนุน OKRs และประเมิน

เพื่อการพัฒนา ASSESS

3. จัดล าดับความส าคัญและ
เลือกประเด็นในการพัฒนา

4. ก าหนดแนวทางและวิธีการ
ในการพัฒนา

5. พูดคุยกับบุคลากรเก่ียวกับ
IDP

6 ด าเนินการตาม IDP ที่ก าหนด

ติดตามและประเมินความส าเร็จ
ของIDP



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
4 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คณะนิติศาสตร์ ก าหนดเป้าหมายเป็น OKRs 
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเชื่อมโยงสู่ระดับบุคคล ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ  7 ขั้นตอน ดังนี้  
ตารางท่ี 1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คณะนิติศาสตร์ 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา (Development Goal)  
ก าหนดเป้าหมายของการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล โดยการน า OKRs 

มาก าหนดเป็นเป้าหมายในการจัดท า IDP เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
ด าเนินการขององค์กร 

- ผู้บริหาร 
- ผู้บังคับบัญชา 
- บุคลากร 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สมรรถนะที่สนับสนุน OKRs และประเมินเพื่อ การ
พัฒนา ASSESS 

 

2.1 วิเคราะห์สมรรถนะเพื่อสนับสนุน OKRs  
ผู้บังคับบัญชาร่วมกับบุคลากรในการวิเคราะห์สมรรถนะเพื่อสนับสนุนให้การ

ด าเนินการ OKRs รายบุคคลบรรลุ เป้าหมายตามที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วยความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณ์อ่ืน ๆ (KSAOs) ที่ครอบคลุม Key Resources  
ที่ก าหนด (สมรรถนะ 1 ตัว อาจสนับสนุน Key Resources มากกว่า 1 ข้อ และ Key 
Resources 1 ข้อ อาจต้องใช้สมรรถนะมากกว่า  1 ตัว มาสนับสนุนให้ เกิด 
ความส าเร็จ ทั้งนี้ในการน ามาวางแผนพัฒนารายบุคคล ควรค านึงถึงความส าคัญ 
ความจ าเป็น และผลกระทบในการพัฒนา)  
2.2 ประเมินระดับสมรรถนะเพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

ผู้บังคับบัญชาร่วมกับบุคลากรประเมินระดับสมรรถนะที่มีอยู่ในตัวบุคลากรว่า
อยู่ในระดับใด โดยก าหนดออกแบบ 3 ระดับ คือ  
ระดับที่ 1 เร่งด่วน หมายถึง เรายังขาดอยู่ และจ าเป็นต้องมีเพื่อให้งานเราส าเร็จ  
ระดับที่ 2 พอเอาอยู่ หมายถึง เรามีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะพึงประสงค์อยู่แล้ว
ส่วนหนึ่งแต่ถ้าได้รับเพิ่มจะท าให้มีโอกาสความส าเร็จมากข้ึน  
ระดับที่ 3 เพียงพอ หมายถึง เรามีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่แล้ว 
สามารถปฏิบัติงานนั้นได้เลย และมีโอกาสให้เกิดความส าเร็จ 

- ผู้บังคับบัญชา 

- บุคลากร 

ขั้นตอนที่ 3 จัดล าดับความส าคัญและเลือกประเด็นในการพัฒนา  
จัดล าดับความส าคัญของประเด็นที่ต้องการพัฒนาหรือจ าเป็นต้องพัฒนา 

โดยเลือกประเด็นในการพัฒนา ดังนี้  
√  ประเมินให้อยู่ในระดับเร่งด่วน  
√  ประเด็นที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของแผนพัฒนา

รายบุคคล (IDP)  
เพื่อให้ไม่มากหรือน้อยเกินไป การเลือกประเด็นในการพัฒนาควรจะเลือก 

ประมาณ 2 – 3 สมรรถนะเพื่อช่วยให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาและเพิ่ม โอกาส
ในความส าเร็จตามแผนพัฒนารายบุคคล 

 

- บุคลากร 
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กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนา  

ก าหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนา โดยระบุเครื่องมือการพัฒนา 
รายละเอียดการพัฒนา ระยะเวลาในการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ทั้งนี้ 
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีส่วนส าคัญที่การร่วมพิจารณาเนื่องจากการพัฒนานั้นจะมี 
ความเกี่ยวข้องในหลาย ๆ ด้าน เช่น ทรัพยากร งบประมาณ ระยะเวลา ซึ่ง  
ผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ 

- ผู้บังคับบัญชา 
- บุคลากร 

ขั้นตอนที่ 5 พูดคุยกับบุคลากรเกี่ยวกับแผนพัฒนารายบุคคล  

ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรพูดคุยเกี่ยวกับแผนพัฒนารายบุคคลในรูปแบบ 
IDP Dialogue ตามข้ันตอนดังนี้  

1. พูดคุยเรื่องทั่วไป (ละลายพฤติกรรม)  
2. ผู้บังคับบัญชาให้บุคลากรสรุป Competency ที่คาดหวัง  
3. สรุปผลการวิเคราะห์ Competency  
4. อธิบาย ชี้แจง IDP ที่จัดท าข้ึน  
5. ท าข้อตกลงผลลัพธ์ของการพัฒนา  
6. ผู้บังคับบัญชาขอบคุณและให้ก าลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ 

- ผู้บังคับบัญชา 
- บุคลากร 

ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการตามแผนพัฒนา ฯ ที่ก าหนด  

บุคลากรด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็น
ผู้ติดตาม ก ากับ ดูแล และร่วมกันประเมินโอกาสที่จะเกิดความส าเร็จตาม
แผนพัฒนา รายบุคคล ทั้งนี้แผนพัฒนารายบุคคลสามารถปรับแก้ไขได้ตาม
ความเหมาะสม และโอกาสความส าเร็จ โดยต้องเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและ บุคลากร  

การพูดคุยแผนพัฒนากับบุคลากร หรือการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้
รับทราบแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รวมทั้งโน้มน้าวและจูงใจให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามเครื่องมือการพัฒนาความคสามารถที่ก าหนดไว้ใน IDP 
โดยมีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการตลอดทั้งปี (ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร) และ
แบบเป็นทางการในช่วงการประเมินผลแผนรอบ 6 เดือน 8 เดือน และ 12 
เดือน (เป็นลายลักษณ์อักษร)  

**ดังนั้นในการด าเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล ผู้บังคับบัญชาจึงมี
ความส าคัญอย่าง ยิ่งในการก ากับดูแลให้บุคลากรด าเนินการตามแผนและ
พิจารณาโอกาส ความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 

 

- ผู้บังคับบัญชา 
- บุคลากร 
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กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 7 ติดตามและประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคคล  

ผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นผู้ติดตามและประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนา 
รายบุคคล โดยมีการท าข้อตกลงผลลัพธ์ของการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการใน 
ขั้นตอนที่ 5 ซึ่งผลลัพธ์ความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคคลมิใช่ผลลัพธ์  
ความส าเร็จของ OKRs รวมทั้งต้องระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนาไม่ว่าระดับ 
ความส าเร็จจะส าเร็จหรือไม่ หากไม่ส าเร็จควรมีการวิเคราะห์ด้วยว่าสาเหตุที่ท า 
ให้ไม่ส าเร็จและการปรับเปลี่ยนวิธีการ  

งานบริหารทรัพยากรบุคคลต้องติดตามและประเมินผลส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือแจ้งผู้บริหารทราบทุก 6 เดือน 8  เดือน และ 12 เดือน 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมการหาวิธีที่จะพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  

- ผู้บังคับบัญชา 
- บุคลากร 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ของ IDP แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับรายบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร ดังนี้  
ระดับรายบุคคล  
1. บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร 
2. ช่วยให้มีการพูดคุยหารืออย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรและผู้บังคับบัญญชาเกี่ยวกับจุดแข็งและ 

โอกาสการพัฒนาของบุคลากร  
3. บุคลากรมีแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายที่ชัดเจน  
4. สร้างความม่ันใจการปฏิบัติตามเป้าหมาย OKRs  
ระดับหน่วยงาน  
1. ส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จของเป้าหมาย OKRs ระดับหน่วยงาน  
2. ท าให้ผู้บังคับบัญชาเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชา  
3. ช่วยให้ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  
4. มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน  
ระดับองค์กร  
1. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล  
2. วางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ  
3. มีกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน  
4. จัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
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กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
การพัฒนาบุคลากรเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชาที่ร่วมกันจัดท า 

แผนพัฒนาที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงและสามารถปฏิบัติได้ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างการ  พัฒนา
ของผู้ใต้บังคับบัญชากับกลยุทธ์ขององค์กร การติดตามและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาจะช่วยสร้าง  บรรยากาศ
ของความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ ใต้บังคับบัญชา แผนพัฒนารายบุคคล สามารถพิจารณาได้
ใน 2 มิติ คือ มิติแรกเป็นการพัฒนาเพ่ือตอบสนอง เป้าหมายการพัฒนาระยะสั้นที่มุ่งการเสริมจุดแข็ง (Strength) 
และหาวิธีการจัดการกับ “จุดที่ต้องการพัฒนา” (Development Area) ส่วนมิติที่สอง การพัฒนาระยะยาว โดย
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือก้าวไปสู่ ต าแหน่งเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต โดยกระบวนการพัฒนาที่สมบูรณ์
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

 

Assess 
การประเมินเพื่อก าหนดการพัฒนา 

Acquire 
การเลือกวิธีการพัฒนา 

Apply 
การประยกุต์ใช้สิ่งที่ได้รับจากากรพัฒนา 

การประเมิน : เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์และระบุเป้าหมายการพัฒนาด้าน
ความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กร 

วิธีการเรียนรู ้: เพื่อก าหนดวิธกีารเรียนรุ้ หรือการได้มาซึ่งความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ วเิคราะห์ อุปสรรคที่อาจขัดขวางการเรียนรู้ 
รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อให้การเรียนรู้ไมต่ิดขัด และมีการวัด
ความส าเร็จหลังการเรียนรู ้

การประยุกต์ใช ้: เพื่อก าหนดแนวทางในการน าความรู้ ทักษะ สมรรถนะ

ที่พัฒนามาประยุกต์ใช้ หาโอกาศในการน าไปใช้ การติดตามความก้าวหน้า 
รวมทั้งการวัดผลการน าสิ่งที่ได้รบการพัฒนาไปใช้ขจัดอุปสรรคที่อาจขัดขวาง
หรือให้การสนับสนุนเพื่อให้การประยุกต์ใข้ท าได้จริง 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8 

 

Assess การประเมินเพื่อก าหนดการพัฒนา  

เพ่ือก าหนดจุดประสงค์และระบุเป้าหมายการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ เพ่ือให้เป็นประโยชน์

ต่อตนเองและองค์กร โดยใช้หลัก 4Whs 1H ประกอบด้วย  

1. Why ท าไมต้องประเมิน : เพ่ือพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และสร้างจุดแข็ง (Strength) ที่มีอยู่แล้ว

ให้มีมากข้ึน  

2. Who ใครเป็นผู้ประเมิน : ประเมินได้ทั้งตนเองและผู้บังคับบัญชา โดยบทบาทของหัวหน้างานจะต้อง

ช่วยแนะน าเกี่ยวกับการจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ต้องพัฒนา ช่วยดูช่วยเหลือกิจกรรมการพัฒนาที่เหมาะสม 

สร้างบรรยากาศของหน่วยงานที่เอ้ือต่อการพัฒนา และช่วยขจัดอุปสรรคของการพัฒนาที่อาจเกิดข้ึน  

3. What ประเมินจากประเด็นใดบ้าง : ความรู้ : สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือ

ประสบการณ์รวมทั้ง ความสามารถเชิงปฏิบัติในเรื่องการเกี่ยวกับการเป้าหมายของการพัฒนา  ทักษะ : 

ความสามารถ ความถนัด ความช านาญ ความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้เป้าหมายของการพัฒนา

ส าเร็จ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : ลักษณะ พฤติกรรม ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเพ่ือท าให้เป้าหมายของการพัฒนา

ส าเร็จ  

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

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

ปฏิบัติราชการ ผลประเมินความพึงพอใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมถึงค าบรรยายลักษณะงาน (Job 

Description)  

5. How แนวทางในการก าหนดประเด็นการพัฒนา : ต้องค านึงถึงการพัฒนาตามความต้องการส่วนตัวที่

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของหน่วยงาน และความต้องการขององค์กร  

Acquire การเลือกวิธีการพัฒนา  

เพ่ือก าหนดวิธีการเรียนรู้หรือ การได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์ อุปสรรคที่

อาจขัดขวางการเรียนรู้ รวมทั้งการสนับสนุนเพ่ือให้การเรียนรู้ไม่ติดขัด และมีการก าหนดการวัดความส าเร็จหลัง

การเรียนรู้  
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ส่วนที ่3  

       ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้อง

กับขีดความสามารถหลัก (Core Competency) แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) และ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปี ภายใต้การก ากับดูแลของคณบดีและรองคณบดี  ในภาพรวมการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (Indivedual Development plan) ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2564 

– พฤษภาคม 2565) พบว่าคณะนิติศาสตร์ มีกรอบอัตราก าลังคนทั้งสิ้น จ านวน  59 อัตรา จ าแนกเป็น สาย

คณาจารย์ 43 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 72.88 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 16 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.12 โดยมี

กรอบอัตราว่างสายวิชาการ จ านวน 6 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 10.17 และอัตราว่างสายสนับสนุน จ านวน 1 อัตรา 

คิดเป็นร้อยละ 1.69 ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากรตามแผน ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 สรุปกรอบอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและสายงาน คณะนติิศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภท
บุคลากร 

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย รวม ร้อยละ 

เงิน
แผ่นดิน 

อัตรา
ว่าง 

รวม 
เงิน

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

อัตรา
ว่าง 

รวม   

สายคณาจารย ์ 19 5 24 7 11 1 19 43 72.88 

สายสนบัสนุน 6  6 1 7 2 10 16 27.12 

รวม 25 5 30 8 18 3 29 59 100 

ร้อยละ 42.37 8.47 50.85 13.56 30.51 5.08 49.15 100  

 
บุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 

รองลงมาคือปริญญาตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.57 และปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  

11.76 ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 16 6 25 

พนักงานพิเศษ/ลูกจ้างมหาวิทยาลยั 8 18 - 26 

รวม 11 34 6 51 

ร้อยละ 21.57 66.67 11.76 100 
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 บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 31 คน คิดเป็น

ร้อยละ 83.78 และวุฒิปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทบุคลากร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 13 6 19       51.35  

พนักงานพิเศษ 18  18         48.65  

รวม 31 6 37 100 

ร้อยละ 83.78 16.22 100   

บุคลากรสายสนับสนุน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

83.78 และปริญญาโท จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 16.22 ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 3 6       46.15  

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 8  7       53.85  

รวม 11 3 13 100 

ร้อยละ 83.78 16.22 100   

 
บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 64.86 

รองลงมา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.70 และศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทบุคลากร อาจารย์ ผศ. รศ. ศ รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 7 10 1 1 19 51.35 

พนักงานพิเศษ 17 1     18 48.65 

รวม 24 11 1 1 37 100 

ร้อยละ 
     

64.86  
             

29.73  
        

2.70  
       

2.70  
        

100  
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บุคลากรที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์ท่ีอยู่ระหว่างยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทบุคลากร 
สายวิชาการ

ทั้งหมด 
ยื่นขอ ผศ. ยื่นขอ รศ. รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 19    - 

พนักงานพิเศษ 18 1  1 2.70 

รวม 37 1 - 1 2.70 

ร้อยละ 100 2.70 - 2.70  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติการ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

92.86 และมีต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ดังตารางที่ 9 
ตารางที่ 9 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ประเภทบุคลากร ปฏิบัติการ ช านาญการ รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 5 1 6 51.35 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 8 - 8 48.65 

รวม 13 1 14 100 

ร้อยละ 92.86 7.14 100  
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สรุปผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 8 เดือน  

(1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ต าแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ช านิ ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการสู่การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมีศักยภาพในการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

KR 1 เพ่ิมร้อยละของบัณฑิตมีงานท า จากร้อยละ 36.13 เป็นร้อยละ 38.74 ในปีการศึกษา 2564 

KR 2 เพ่ิมร้อยละของนิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม จากร้อยละ 6.05 เป็นร้อยละ 6.67  ในปีการศึกษา 2564 

KR 3 เพ่ิมจ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  เป็น 2 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 

KR 4 เพ่ิมจ านวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้นิสิตมีแนวคิดการสร้างนวัตกรรมสังคม เป็น 3 รายวิชา ใน

ปีการศึกษา 2564 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. ภาวะผู้น า    

2. ทักษะการบริหาร    

3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร    

4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา    

5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน    

6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม    

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกบัการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนทีส่่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ต าแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 เพ่ิมร้อยละของบัณฑิตมีงานท า จากร้อยละ 36.13 เป็นร้อยละ 38.74 ในปีการศึกษา 2564 

KR 2 บุคลกรสายวิชาการไดรับการอบรมการสอนที่ส่งเสริมเกิดนวัตกรรมสังคม ร้อยละ 90 

KR 3 บุคลกรสายวิชาการไดรับการอบรมการสอนที่ส่งเสริมเกิดนวัตกรรมสังคม ร้อยละ 90 

KR 4 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของคณะ ร้อยละ 2.39 (300,000 บาท) 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. ภาวะผู้น า    

2. ทักษะการบริหาร    

3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร    

4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา    

5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน    

6. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ    

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม    

8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    

9. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ    
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ความรู้เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิการ

สร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพือ่ประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

4. ความรู้เกี่ยวกับการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนทีส่่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี/นวตักรรม

เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเทคโนโลย/ี

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรูเ้ทคโนโลย/ีนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิตคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ต าแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและงานพัฒนานิสิต

เพื่อส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2

  

พัฒนาการจัดการงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

KR 1 เพ่ิมจ านวนหลักสูตรที่เน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม

หรือการเป็นผู้ประกอบการเป็น 2 หลักสูตร 

KR 4 จ านวนงานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม  4 ชิ้นงาน 

KR 2 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการ

สร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 5 ความ

ร่วมมือ 

KR 5 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 500,000 บาท 

KR 3 จ านวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถาน

ประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้นิสิตมี

แนวคิดการสร้างนวัตกรรมสังคม 3 รายวิชา 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. ภาวะผู้น า    

2. ทักษะการบริหาร    

3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร    

4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา    

5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน    

6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม    

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    

8. ทกัษะในการบริหารงานวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก    
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนทีส่่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการบริหารงานวิจัยเพือ่

ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

การฝึกอบรม - ฝึกอบรม: พัฒนา

สมรรถนะบุคลากรใน

การเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุด

โครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้

ได้รับการสนบัสนุนทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการ

เพื่อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

  - ฝึกอบรม: การใช้

เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัย

เชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือ

วิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจยัเชิงพื้นที ่
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการบริหารงานวิจัยเพือ่

ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ) 

การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

ก.ย. 64 – พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล อาจารย์หทัยกาญจน์  ก าเหนิดเพชร ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ต าแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

การทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมีศักยภาพใน

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อ

ส่งเสริมการสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และ

นวัตกรรมสังคม 

KR 1 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการ

เป็นผู้ประกอบการ 2 หลักสูตร 

KR 4 หลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 

(จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ร่วมมีทางวิชาการกับ

ต่างประเทศ (ตาม MOU เดิม) ร้อยละ 100 

KR 2 ชุดวิชา/รายวิชาส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยที่เน้นให้เกิด

สมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม 2 ชุดวิชา/

รายวิชา 

KR 5 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มี

กิจกรรมความร่วมมือ ร้อยละ 3 

KR 3 ชุดวิชา/รายวิชาส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยที่เน้นให้เกิด

สมรรถนะในการสร้างผู้ประกอบการ 2 ชุดวิชา/

รายวิชา 

KR 6 จ านวนเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการในด้านการผลิต
บัณฑิตที่ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะเชิงปฏิบัติ  
(สหกิจศึกษา/กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 3 เครือข่าย 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. ภาวะผู้น า    

2. ทักษะการบริหาร    

3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร    

4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา    

5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน    

6. ทักษะภาษะอังกฤษ    

6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม    

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    

 

 

 

 

 



28 
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตวัเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนทีส่่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ต าแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degre) เพ่ือพัฒนา

ทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม 2 หลักสูตร 

KR 2 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น

ผู้ประกอบการ ร้อยละ 50 

  KR 3 จ านวนสินค้าและบริการในพ้ืนที่ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก

การบริการวิชาการ 2 รายการ 

  KR 4 จ านวนชุมชน/พื้นท่ี/หน่วยงาน ที่ได้รับประโยชน์จากการบริการ

วิชาการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 2 พ้ืนที่ 

  KR 5 จ านวนขอ้มูลการให้ค าปรึกษาที่มีการประสานข้อมูลกับศูนย์

ยุติธรรมชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  22 เรื่อง 

  KR 6 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้

ในการด าเนินงาน ร้อยละ 30 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. ภาวะผู้น า    

2. ทักษะการบริหาร    

3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร    

4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา    

5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน    

6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม    

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ

พัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสรมินวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ

พัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนทีส่่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการ

เพื่อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ

พัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 
จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

25 ธ.ค. 64 

 

  จัดโครงการอบรมให้ความรูด้้าน

กฎหมายการเงินและภาษีอากร 

หัวข้อ ขายออนไลน์ ไมต่ายเพราะ

ภาษี 

   9 มี.ค. 65   จัดโครงการอบรมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการให้แก่นิสติ หัวข้อ   

นักกฎหมายกับแนวคดิของการเปน็

ผู้ประกอบการ 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

ชื่อ-สกุล
ผู้บังคับบัญชา 

ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ต าแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาระบบงานสนับสนุน (Support Process) เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจในการก ากับและติดตามงานของส านักงานในภาพรวม ไม่น้อยกว่า 4.50 

KR 2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 2 กระบวนการ 
KR 3 งานเชิงพัฒนา เช่น คู่มือ บทวิเคราะห์/สังเคราะห์และระบบสารสนเทศ หรืองานวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร 1 เรื่อง 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. ภาวะผู้น า    

2. ทักษะการบริหาร    

3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร    

4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา    

5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน    

6. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานส านักงาน    

7. ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ     

8. ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ    

9. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การวิเคราะห์ และการเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

   

9. ความรู้เกีย่วกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม    

10. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนทีส่่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การ
วิเคราะห์ และการเขียนบทความเพื่อ
เผยแพรต่ีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

การฝึกอบรม เขียนบทความตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

ก.ย. 64 – พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการวิจยัสถาบัน

โดยได้รับสนับสนุนทุนจากคณะ

นิติศาสตร ์
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ต าแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

การทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมีศักยภาพใน

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการ

เป็นผู้ประกอบการ 2 หลักสูตร 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 ชุดวิชา/รายวิชาส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยที่เน้นให้เกิด

สมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม 2 ชุดวิชา/

รายวิชา 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรมสังคม 1 

ช้ินงาน 

KR 3 ชุดวิชา/รายวิชาส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยที่เน้นให้เกิด

สมรรถนะในการสร้างผู้ประกอบการ 2 ชุดวิชา/

รายวิชา 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก/ ทุนงบประมาณ
เงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

  KR 9 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจ
ใหม่ 1 รายการ 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. ภาวะผู้น า    

2. ทักษะการบริหาร    

3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร    

4. การตัดสินใจแก้ไขปัญหา    

5. การมุ่งเน้นกระบวนการท างาน    

6. ทักษะภาษะอังกฤษ    

6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม    

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตวัเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

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

ที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนทีส่่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียนการ

สอน/การบริการวิชาการที่ส่งส่งเสริม

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียนการ

สอน/การบริการวิชาการที่ส่งส่งเสริม

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 

3. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร

ตามมาตรฐานสากล 

ฝึกอบรม ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

23 ก.พ. 65 
  เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนรายงาน

ประเมินตนเองระดับหลักสตูร ประจ าปี

การศึกษา 2564 

4. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ และ

วิทยากรที่มาเป็นพ่ีเลี้ยงในการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

ขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยัเพื่อเสนอขอรบัทุนจากแหล่ง

ทุนภายนอก 

 การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 
น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

พ.ย. 64-พ.ค.65   - น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความ

วิชาการ เรื่อง หลักความรับผดิก่อนสัญญา

ในกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขดักันแห่งกฎหมาย 

ในวารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ปีท่ี 39 ฉบับท่ี 3 : 

พฤศจิกายน 2564 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย 

เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

ขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในการ

ประชมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ทักษณิ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย 

เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ในการประชม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายปพนธีร์  ธีระพันธ์ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 9 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองทีเ่ข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสรมินวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนทีส่่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการ

เพื่อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือ

วิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจยัเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับท่ีปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

ก.ย. 64-ต.ค. 65   น าเสนอผลงานวิชาการ: บทความวิจัย 

"แนวทางการพัฒนากฎหมายเกีย่วกับ

การพนันออนไลน์ในประเทศไทย" ใน

การประชุมวิชาการ การประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้

หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการ

เพื่อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 
จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ใน

เดือน มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายธนากร  โกมลวานิช ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมีศักยภาพ

ในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  หรือระดับ
นานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับมอบหมายในปี

การศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือสามารถสร้าง

ผลงานด้านนวตักรรมสังคม ร้อยละ 50 ของรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาค

การศึกษาท่ี 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่

ได้รับมอบหมายหรือมผีลงานด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม ่1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสรมินวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนทีส่่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการ

เพื่อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือ

วิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจยัเชิงพื้นที่ 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

25 พ.ค. 65   น าเสนอผลงานทางวิชการ: "Legal 

Measure to Solve the Inequality 

of Right to Health Care Service 

between Social Securit and 

Universal Coverage Scheme  

(Gold Card)" ในการประชุมวิชาการ

ระดับนานานชาติ National and 

International Academic 

Conference: The 12 tdh 

Benjamitra Network on 

Wchallenges in the New Era of 

Public Health Education to 

Develop Health Professionals" 

ได้รับรางวัล "Best Paper Award" 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการ

เพื่อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 
จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ใน

เดือน มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางกนกลักษณ์  จุ๋ยมณี ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสรมินวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนทีส่่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการ

เพื่อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทนุ

ภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือ

วิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจยัเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

24-25 พ.ย. 64   - น าเสนอบทความวิจัย เรื่อง อ านาจ

จัดการแทนผูเ้สยีหายในคดีอาญา

ระหว่างสามีภริยา ในการประชุม

วิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ 

ณ คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันครพนม  

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการ

เพื่อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 
จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ใน

เดือน มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายธีระยุทธ์  ปักษา ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บงัคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ที่รายวิชาทีไ่ด้รับมอบหมายใน

ปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม ่1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 

  



63 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสรมินวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนทีส่่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการ

เพื่อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือ

วิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจยัเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

25 มี.ค. 65   - น าเสนอผลงานวิชาการ : เรื่อง 

"มาตรการทางกฎหมายขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสรมิ

และพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมอืง

เก่าสงขลา" ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 

32 ประจ าปี 2565 

- น าเสนอผลงานวิชาการ : เรื่อง"

มาตรการทางกฎหมายขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสรมิ

และพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมอืง

เก่าสงขลา" ใน การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 

32 ประจ าปี 2565 ภายใต้หัวข้อ 

“นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal” 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการ

เพื่อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 
จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ใน

เดือน มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายเจษฎา  ทองขาว ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ที่รายวิชาทีไ่ด้รับมอบหมายใน

ปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสรมินวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพฒันา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนทีส่่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทนุ

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการ

เพื่อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือ

วิจยัที่เหมาะสมกับงานวิจยัเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

25 มี.ค. 65   - น าเสนอผลงานวิชาการ: "มาตรการ

ปัญหาทางกฎหมายในการประกอบ

อาชีพของคนพิการ" ในการประชุม

วิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทาง

กฎหมาย 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการ

เพื่อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ใน

เดือน มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางจิรนันท์  ไชยบุปผา ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

ที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนทีส่่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียนการ

สอน/การบริการวิชาการที่ส่งส่งเสริม

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียนการ

สอน/การบริการวิชาการที่ส่งส่งเสริม

ทักษะการเปน็ผูป้ระกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยัเพื่อเสนอขอรบัทุนจากแหล่ง

ทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

25 มี.ค. 65   - น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความ

วิจัย เรื่องความหมาย วัตถุประสงค์และ

มูลเหตุการจดัเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติทาง

นิติศาสตร์ ครั้งท่ี 1 

- น าเสนอผลงานวิชาการ: "การบังคับใช้

กฎหมายที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็ก" ในการ

ประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ 

นวัตกรรมทางกฎหมาย รางวัลน าเสนอ

ระดับดีเด่น 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียนข้อเสนอ

โครงการบริการวิชาการเพื่อเสนอขอรับ

ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่ ในเดือน มิ.ย. – 

ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวจิดาภา  พรยิ่ง ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้ อ เ สนองานวิ จั ยที่ ขอรั บทุนจากแหล่ งทุ นภายนอก /  
ทุนงบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ในจัดการ

เรียนการสอน และการบริการวิชาการที่

ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมสังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

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

ส่งส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรเูพื่อ

สร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียนการ

สอน/การบริการวิชาการที่ส่งส่งเสริมทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการกับสถาน

ประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียนการ

สอน/การบริการวิชาการที่ส่งส่งเสริมทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อเสนอ

ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ และ

วิทยากรที่มาเป็นพ่ีเลี้ยงในการ

เขียนขอ้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ

ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 

 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยัเพื่อเสนอขอรบัทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิ

25 มี.ค. 65   - น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย 

เรื่องมาตรการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ

เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยม 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาตริาชภัฏ

สุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 16 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย 

เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกบัการใช้เครื่องมือ

ประมงพ้ืนบ้านต าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา

ในงานประชุมวิชาการระดับชาตริาชภัฏ

สุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 16 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย 

เรื่อง มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครวัของเหยื่อ

ผู้สญูหายในประเทศไทย ในการประชม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทกัษิณ ครั้งท่ี 

32 ประจ าปี 2565 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย

เรื่อง ปัญหาการแจ้งความประสงค์ในการ

ชุมนุมตามบทบญัญัติกฎหมายการชุมนุม

สาธารณะในการประชมวิชาการระดับชาติ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 

2565 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย

เรื่อง การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามอ านาจและหนา้ที่ของนายอ าเภอ 

ในการประชมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 

2565 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย

เรื่อง มาตรการทางกฎหมายควบคุมการกลั่น

แกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ ในการประชม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทกัษิณ ครั้งท่ี 

32 ประจ าปี 2565 รางวัลน าเสนอระดับดี

มาก 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย

เรื่อง แนวทางการร้องทุกข์ใหม่ของทหาร ใน

การประชมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย

เรื่อง มาตรการทางกฎหมายช่วยเหลือ
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

เบื้องต้นแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการรับ

บริการทางการแพทย์ ในการประชมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 32 

ประจ าปี 2565 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อเสนอ

ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ และ

วิทยากรที่มาเป็นพ่ีเลี้ยงในการ

เขียนข้อเสนอโครงการบริการ

วิชาการเพื่อขอทุในการบริการ

วิชาการเพื่อสร้างผู้ประกอบการ/

ธุรกิจใหมจ่ากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียนข้อเสนอ

โครงการบริการวิชาการเพื่อเสนอขอรับทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ 

(ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่ ในเดือน มิ.ย. – 

ก.ย. 65 

 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายเอกราช  สุวรรณรัตน์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 9 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ในจัดการ

เรียนการสอน และการบริการวิชาการที่

ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมสังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนทีส่่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

ส่งส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียนการ

สอน/การบริการวิชาการที่ส่งส่งเสริมทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียนการ

สอน/การบริการวิชาการที่ส่งส่งเสริมทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อเสนอ

ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยัเพื่อเสนอขอรบัทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65   มีแผนด าเนินการน าเสนอผลงานในการ

ประชุมทางวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ ใน

ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2565 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อเสนอ

ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียนข้อเสนอ

โครงการบริการวิชาการเพื่อเสนอขอรับทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 

 การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่ ในเดือน มิ.ย. – 

ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวกรรณภัทร  ชิตวงศ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการและ

มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับมอบหมาย

ในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือสามารถ

สร้างผลงานด้านนวตักรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของรายวิชาที่ได้รับ

มอบหมายใหร้ับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัเการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ได้รับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที ่3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ในจัดการ

เรียนการสอน และการบริการวิชาการที่

ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมสังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

ส่งส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียนการ

สอน/การบริการวิชาการที่ส่งส่งเสริมทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียนการ

สอน/การบริการวิชาการที่ส่งส่งเสริมทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อเสนอ

ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยัเพื่อเสนอขอรบัทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

17 ธ.ค. 64   - น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย 

เรื่องการเวรคืนท่ีดินบรเิวณริมทางรถไฟ สาย

หาดใหญ่-สงขลา ในการประชุมวชิาการ

ระดับชาติวิจยัร าไพพรรณี ครั้งที่ 15  
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อเสนอ

ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทนุภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียนข้อเสนอ

โครงการบริการวิชาการเพื่อเสนอขอรับทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่ ในเดือน มิ.ย. – 

ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวจันทราทิพย์  สุขุม ต าแหน่ง อาจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มภีาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

ที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียนการ

สอน/การบริการวิชาการที่ส่งส่งเสริม

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเปน็ผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียนการ

สอน/การบริการวิชาการที่ส่งส่งเสริม

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยัเพื่อเสนอขอรบัทุนจากแหล่ง

ทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

ก.ค. 64 - พ.ค. 65   - น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย

เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องสงสัย

ภายใต้กฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ในพื้นที่

จังหวัด ในการประชุมวิชาการการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ (CSD) 

สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20  

- น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย

เรื่อง การใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีรัฐต่อการ

วิสามัญคนร้าย ในการประชุมวิชาการการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ 

(CSD) สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย

เรื่อง ประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

คดีอาญาในช้ันสอบสวน ในการประชุม

วิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม 

ระดับชาติ  (CSD) สัมพันธ์   ครั้ งที่  20 

รางวัลน าเสนอระดับชมเชย 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย

เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาและ

การจัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาคให้แก่
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

วัด ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ: หลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการดูแลรักษาและการจัดการเงิน

การกุศลที่มีผู้บริจาคให้แก่วัด ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความ

วิจัย เรื่องปัญหากฎหมายการควบคุม

ผู้บริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ ใน

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี

ด้ านมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์

ระดับชาติ ครั้งท่ี 6 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความ

วิจัย เรื่องปัญหาข้อกฎหมายว่าด้วยการ

สวมฮิญาบของนักเรียนมุสลิมในโรงเรียนท่ี

ตั้งอยู่บนธรณีสงฆ์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ในการประชุมทางวิชาการระดับปริญญา

ตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับชาติ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

ครั้งท่ี 6 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความ

วิจัย เรื่องปัญหาข้อกฎหมายว่าด้วยการ

สวมฮิญาบของนักเรียนมุสลิมในโรงเรียนท่ี

ตั้งอยู่บนธรณีสงฆ์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ในการประชุมทางวิชาการระดับปริญญา

ตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับชาติ ครั้งท่ี 6 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความ

วิจัย เรื่องการควบคุมของเสียที่เกิดจาก

โรงงานน้ าบูดู  อ า เภอสายบุรี  จั งหวัด

ปัตตานี ตามแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียว 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี

อีสาน 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความ

วิจัย เรื่องข้อพิจารณาและกฎเกณฑ์บาง

ประการที่เกี่ยวข้องกับวารสารกฎหมาย ใน

ง านประ ชุม วิ ช าก า ร ร ะดั บชาติ ท า ง

นิติศาสตร์ ครั้งท่ี 1 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกบัท่ีปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียนข้อเสนอ

โครงการบริการวิชาการเพื่อเสนอขอรับทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 

 การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่ ในเดือน มิ.ย. – 

ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายศาสตรา  แก้วแพง ต าแหน่ง อาจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพือ่ผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  หรือระดับ
นานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัย

ที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวชิาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

ก.ค. 64 - พ.ค. 65   - น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความ

วิจัยเรื่อง มาตรการส่งเสริมพลังงาน

ทดแทน : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงาน

ขยะ  ในการประชุมวิชาการการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ  

(CSD) สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20 รางวัลน าเสนอ

ระดับดี 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความ

วิจัยเรื่อง มาตรการทางกฎมายในการ

ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ  (CSD) 

สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 รางวัลน าเสนอระ

ชมเชย 

-  น า เสนอผลงานทางวิชการ: เรื่ อง

มาตรการลดความเหลื่อมล้ าของการ

ได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราวของผู้ต้องหา 

หรือจ าเลยในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา ในการประชุมวิชาการการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ  
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

(CSD) สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20 รางวัลน าเสนอ

ระดับชมเชย 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ: เรื่องศึกษา

แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้

กฎหมายพิเศษในการแสวงหาข้อเท็จจริง

ในคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ตามพระราชก าหนดการบริหาร

รายการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ  (CSD) 

สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 รางวัลน าเสนอระดับ

ชมเชย 

-  น า เสนอผลงานทางวิชการ: เรื่ อง

มาตรการทางกฎหมายเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา ในการประชุม

วิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ

สังคม ระดับชาติ (CSD) สัมพันธ์ ครั้งที่ 

20 รางวัลน าเสนอระดับดี 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความ

วิจัย เรื่องมาตรการกฎหมายในการ
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

ควบคุมการพนันออนไลน์ ในการประชุม

ทางวิ ชาการระดับปริญญาตรี ด้ าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ

ครั้งท่ี 6 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความ

วิจัย เมาตรการกฎหมายในการควบคุม

การพนันออนไลน์ ในการประชุมวิชาการ

รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความ

วิจัย เรื่องมาตรการควบคุมมลพิษทาง

อากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ในการ

ประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์

ระดับชาติ 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความ

วิจัย เรื่องมาตรการการป้องกันมลพิษ

ทางอากาศมีแหล่งก าเนิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรม ในการประชุมวิชาการรัฐ

ประศาสนศาสตร์ระดับชาติ 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความ

วิจัย เรื่องปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกไซ
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

เบอร์ ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสน

ศาสตร์ระดับชาติ 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ: "Legal 

Measure to Solve the Inequality of 

Right to Health Care Service 

between Social Securit and 

Universal Coverage Scheme  (Gold 

Card)" รางวัล "Best Paper Award" 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวนฤมล ฐานิสโร ต าแหน่ง อาจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  ก าเหนิดเพชร ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาท่ี 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 9 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัย

ที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ทีป่รึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

มี.ค. - พ.ค. 65   -  น า เสนอผลงานวิชาการ :  ในการ

ประชุมวิชาการ 14th National and 

International Conference on 

Humanities and Social Sciences 

(NICHSS) 

- น าเสนอผลงานวิชาการ: "มาตการทาง

กฎหมายในการป้องกันการปลอมแปลง

บัญชีเฟซบุ๊ก" ในการประชุมวิชาการ การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  1 

ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ทีป่รึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายวิรัตน์  นาทิพย์เวทย์ ต าแหน่ง อาจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัย

ที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65   มีแผนน าเสนอผลงานในการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายสนัน  ยามาเจริญ ต าแหน่ง อาจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก/ ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวตักรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัย

ที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

8-9 ธ.ค. 2564   - น าเสนอบทความวิจยั เรื่อง สิทธิของ
แรงงานประมงพ้ืนบ้าน ศึกษาแรงงาน
ประมงพ้ืนบ้านจังหวัดสตลู ในการ
ประชุมวิชาการ โครงการจดัสัมมนาและ
ประชุมวิชาการ งานเกษตรก าแพงแสน 
ประจ าปี 2564  
- น าเสนอบทความวิจยั เรื่อง มโน
ส านึกทางกฎหมายเกี่ยวกับการมอง
ความรุนแรงในครอบครัว ในการประชุม
วิชาการ โครงการจดัสมัมนาและประชุม
วิชาการ งานเกษตรก าแพงแสน 
ประจ าปี 2564  
- น าเสนอบทความวิจยั เรื่อง การรอ้ง
ทุกข์ ศึกษาถึงการรับรู้และความเข้าใจ
ในกระบวนการร้องทุกข์ ในการประชุม
วิชาการ โครงการจดัสมัมนาและประชุม
วิชาการ งานเกษตรก าแพงแสน 
ประจ าปี 2564  
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพือ่

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 

 

 

 

 



131 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาววีณา  สุวรรณโณ ต าแหน่ง อาจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนิสิต

ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัย

ที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

ก.พ. – พ.ค. 65   - น าเสนอผลงานวิชาการ: "มาตรการ

ทางกฎหมายในการเยียวยาคนไรท้ี่พ่ึง: 

กรณีศึกษาคนไร้บ้าน" ในงานประชุม

วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้ง

ที ่ 7 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

- น าเสนอผลงานวิชาการ: "LGBT ที่ถูก

เลือกปฏิบตัิในอาชีพข้าราชการ" ในการ

ประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ 

นวัตกรรมทางกฎหมาย 

- น าเสนอผลงานวิชาการ: "การกูย้ืมเงิน

ว่าด้วยบริบทของการเรียกดอกเบีย้เกิน

อัตราที่กฎหมายก าหนดในสังคมไทย 

" ในการประชุมวิชาการ การประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ 

นวัตกรรมทางกฎหมาย 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 

 

 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวริญญาภัทร ณ สงขลา ต าแหน่ง อาจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรมสังคม 1 

ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัย

ที่เหมาะสมกับงานวจิัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

25 ก.พ. 65   - น าเสนอผลงานวิชาการ : น าเสนอ

บทความวิชาการ เรื่อง "ข้อพิจารณา

มาตรการใตการคุ้มครองสิทธิบุคคลผู้

ให้บริการเพศในประเทศไทย ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ พิบลูสงคราม

วิจัย ครั้งท่ี 7 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายเกริกเกียรติ  ทิพย์ชัย ต าแหน่ง อาจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2563 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัย

ที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

ก.พ.-พ.ค. 65   - น าเสนอผลงานวิชาการ: "มาตรการ

ทางกฎหมายในการเยียวยาคนไรท้ี่พ่ึง: 

กรณีศึกษาคนไร้บ้าน" ในงานประชุม

วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้ง

ที่  7 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

- น าเสนอผลงานวิชาการ: "การทารุณ

กรรมสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษาสุนัขและแมว" 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพบิูล

สงครามวิจยั ครั้งท่ี  7  ประจ าปี พ.ศ. 

2565 

- น าเสนอผลงานวิชาการ: "ข้อสังเกต

บางประการจากค าพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุดเกี่ยวกับเอกสิทธ์ิของ

คู่สัญญาฝ่ายรัฐในการบอกเลิกสัญญา

ฝ่ายเดียว : กรณีศึกษาสญัญาจดัซือ้จัด

จ้าง" ในการประชุมวิชาการ การประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ 

นวัตกรรมทางกฎหมาย 

- น าเสนอผลงานวิชาการ: "ปัญหาการค้า

ขายของร้านค้าหาบเร่แผงลอย : 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

กรณีศึกษาตลาดรถไฟสงขลา" ในการ

ประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ 

นวัตกรรมทางกฎหมาย 

- น าเสนอผลงานวิชาการ: "ข้อสังเกต

บางประการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนและออกค าสั่ง

ทางปกครอง : กรณีการใช้อ านาจบังคับ

บัญชากับการใช้อ านาจก ากับดูแล" ใน

การประชุมวิชาการ การประชุมวชิาการ

ระดับชาติ และน าเสนอวิจัย ระดบัชาติ 

ครั้งท่ี 4 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวทิยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวณัชชา  เมืองสง ต าแหน่ง อาจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก/ ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทนุภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัย

ที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65   - น าเสนอผลงานวิชาการ: "แนวทางการ

แก้ปัญหาการคา้มนุษยร์ูปแบบการ

แสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี" 

ในการประชุมวิชาการ การประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ 

นวัตกรรมทางกฎหมาย  

- น าเสนอผลงานวิชาการ: "การบังคับใช้

กฎหมายตามพระราชบัญญัติการ

คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 : ศึกษา

กรณีคนไร้บ้าน" ในการประชุมวิชาการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 1 

ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายศิริชัย  กุมารจันทร์ ต าแหน่ง อาจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัย

ที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

28  พ.ค. 65   - น าเสนอผลงานวิชาการ: "ปัญหาการ

บังคับใช้กฎหมายของพื้นที่ ชุ่มน้ า ใน

ประเทศไทย"ในการประชุมวิชาการ การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  1 

ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายภาณุวัฒน์  ปานแก้ว ต าแหน่ง อาจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  ก าเหนิดเพชร ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัย

ที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

28  พ.ค. 65   มีน าเสนอผลงานในการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ/นานาชาติในเดอืน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวมาตา  สินด า ต าแหน่ง อาจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผา่นการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 

  

 



167 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนบัสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัย

ที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

28  พ.ค. 65   มีแผนน าเสนอผลงานในการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวอจิรวดี  เหล่าอ่อน ต าแหน่ง อาจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทกุกรายวิชาการที่ได้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่ งทุนภายนอก/ ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 9 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกลา้หาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวตักรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัย

ที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพี่เลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

28  พ.ค. 65   มีน าเสนอผลงานในการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ/นานาชาติในเดอืน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับท่ีปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 

 



176 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุมัลลิกา  ดาวสุวรรณ ต าแหน่ง อาจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2563 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 9 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัย

ที่เหมาะสมกับงานวจิัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

28  พ.ค. 65   มีน าเสนอผลงานในการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ/นานาชาติในเดอืน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวบงกช  ดารารัตน์ ต าแหน่ง อาจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 6 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ Proceeding ที่สืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับ

มอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 8 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับ

มอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 9 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

4. สามารถบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ตามนโยบายของคณะ    

5. สามารถผลิตงานวิจัย หรือผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสังคม    

6. มีภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

แผนงานชุดโครงการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการ

สนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: การใช้เครื่องมือวิจัยท่ี

เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่ 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการใช้เครื่องมือวิจัย

ที่เหมาะสมกับงานวิจัยเชิงพื้นที ่

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

น าเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาต/ิ

นานาชาติ 

28  พ.ค. 65   มีน าเสนอผลงานในการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ/นานาชาติในเดอืน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 

4. ทักษะในการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

การฝึกอบรม ฝึกอบรม: พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการเขียนข้อเสนอ

การบริการวิชาการเพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

31 พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอ

โครงการจยั และการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การท างานร่วมกับ

ที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ 

และวิทยากรทีม่าเป็นพ่ีเลี้ยงใน

การเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการเพื่อขอทุในการ

บริการวิชาการเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่จาก

แหล่งทุนภายนอก 

ก.ย. 64-พ.ค. 65   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการการเขียน

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อ

เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม ่

ก.ย. 64-ต.ค. 65   มีแผนจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ

สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ ในเดือน 

มิ.ย. – ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายพรรณชม  อ่อนน้อย ต าแหน่ง อาจารย์ (พนักงานพิเศษปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา) 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการและมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 2 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือสามารถสร้างผลงานด้านนวัตกรรมสังคม ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่ได้รับมอบหมายใหร้ับผดิชอบในภาค

การศึกษาท่ี 2 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 4 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสติและบณัฑติ 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายพุฒชัย  ชลสิทธิ ์ ต าแหน่ง อาจารย์ (พนักงานพิเศษปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา) 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการและมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 2 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือสามารถสร้างผลงานดา้นนวัตกรรมสังคม ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่ได้รับมอบหมายใหร้ับผดิชอบในภาค

การศึกษาท่ี 2 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 4 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสติและบณัฑติ 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที ่3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายชัชชัย ยุระพันธ์ ต าแหน่ง อาจารย์ (พนักงานพิเศษปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา) 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการและมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 2 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือสามารถสร้างผลงานดา้นนวัตกรรมสังคม ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่ได้รับมอบหมายใหร้ับผดิชอบในภาค

การศึกษาท่ี 2 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 4 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสติและบณัฑติ 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวณฐมน  ทองมี ต าแหน่ง อาจารย์ (พนักงานพิเศษปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา) 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการและมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 2 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือสามารถสร้างผลงานดา้นนวัตกรรมสังคม ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่ได้รับมอบหมายใหร้ับผดิชอบในภาค

การศึกษาท่ี 2 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 4 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสติและบณัฑติ 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายณัฐวุฒิ  คงไข่ ต าแหน่ง อาจารย์ (พนักงานพิเศษปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา) 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ผศ.ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการและมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ทุกรายวิชาการทีไ่ด้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2564 

KR 2 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือสามารถสร้างผลงานดา้นนวัตกรรมสังคม ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่ได้รับมอบหมายใหร้ับผดิชอบในภาค

การศึกษาท่ี 2 

KR 3 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายหรือมีผลงานด้านนวตักรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

KR 4 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสติและบณัฑติ 40 ช้ินงาน 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตตาม ELOs     

2. สามารถจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner 

Person) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co- Creator)  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) และมี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citizen 

   

3. สามารถการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การจัดการความรู ้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ

สร้างเครือข่ายการพัฒนา

นวัตกรรมสังคม 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้ใน

จัดการเรียนการสอน และการบรกิาร

วิชาการที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 64- พ.ค. 65   เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

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

สอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู

เพื่อสร้างเครือขา่ยการเป็น

ผู้ประกอบการ 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การจัดการความรู ้ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการกับ

สถานประกอบการเอกชน 

18 พ.ค. 65   ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอน/การบริการวิชาการทีส่่ง

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางชาโลมา  กองสวัสดิ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน ช านาญการ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 4.50 

KR 2 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 80 

KR 3 ผลการการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 

KR 4 จ านวนงานเชิงพัฒนา งานวิจัยสถาบัน หรืองานวิเคราะห์ 1 เรื่อง 

KR 5 พัฒนาระบบงานด้านบุคคล 1 กระบวนการ 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ได้เป็นอย่างดี    

2. สามารถติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

   

3. สามารวิเคราะห์และจัดท าแผนอัตราก าลังคน 4 ปี ตามแนวทางของ EdPEx ได้เป็นอย่างดี    

4. สามารถจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ปี ตามแนวทางของ EdPEx ได้เป็นอย่างดี    

5. สามารถจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีได้เป็นอย่างดี    

6. สามารติดตามและประเมินผลแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

7. สามารถจัดท าแผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพันธ์ได้อย่างดี    

8. สามารติดตามและประเมินผลแผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

9. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

10. สามารถท างานเป็นทีม    

11. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

12. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนงานด้านการบริหารงาน

บุคคล, การบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ

ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

การบริหารงานบุคคล, การ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

ต.ค. – ธ.ค. 64   เรียนรูเ้กี่ยวกับเครื่องมือในการพฒันา

กระบวนงานด้านการบริหารงาน

บุคคล, การบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน เช่น LEAN, KIZEN, 

SIPOC, PDCA เป็นต้น 

 การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนงนด้านการบริหารงาน

บุคคล, การบริหารความเสี่ยง

และควบคมุภายใน 

ม.ค. – ก.พ. 65   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ LEAN มาใช้ใน

กระบวนการลดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64– พ.ค. 65   - ลดขั้นตอนและทรัพยากรในการลง

เวลาปฏิบตัิงาน โดยใช้การลงช่ือผา่น 

Google form  

- ลดขั้นตอนและความผิดพลาดใน

การเขียนยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ

โดยการใช้ Google Drive share 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการ

พัฒนากระบวนการท างานตาม

แนวทางของ EdPEx 

การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนการท างานสู่ความเป็น

เลิศ 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   เรียนรูเ้กี่ยวกับการพัฒนกระบวนการ

ท างานสู่ความเป็นเลิศ  

 การฝึกอบรม ฝึกอบรม: เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนากระบวนงาน 

มิ.ย. – พ.ค. 65   พัฒนากระบวนการด้านการบริหาร

บุคคล 

3. ทักษะในการท าวิจัยสถาบัน/ 

R2Rตามนโยบายของผู้บริหารได้

เป็นอย่างด ี

การฝึกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพด้านการวิจัย 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

นักวิจัย, การวิจัย

สถาบัน, R2R และการ

เขียนบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์เผยแพร ่

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - ฝึกทักษะในการวิจัยสถาบัน และ 

R2R โดยได้รบัทุนสนับสนุนการท าวิจัย

จากคณะนติิศาสตร์ ในงานวิจัย เรือ่ง 

ความสุขและความผูกพันของบุคลากร

ในคณะนิติศาสตร์  

 ปฏิบัติจริง เขียนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารระดับชาต  

พ.ค. 65   - น าเสนอผลงานทางวิชการ : 

บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาปจัจยัที่

สงผลต่อความผูกพันของบุคลากรใน

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน  
ชื่อ-สกุลผู้บงัคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 4.50 

KR 2 เผยแพร่ขั้นตอนงานการเงินอย่างแพร่หลาย 

KR 3 ติดตามและด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายรวมถึงเอกสารทางการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

KR 4 จัดส่งเอกสารทางการเงินไปยังผู้บริหารคณะภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารทางการเงินจากผู้ที่เก่ียวข้อง  

KR 5 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่องานพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การ

จัดการเรียนการสอน ละเผยแพร่ข้อมูลสถานะทางการเงินรายสัปดาห์ (Realtime) ผ่านทาง Cloud ให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ 

KR 6 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือนเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ทุกเดือน 

KR 7 จ านวนงานเชิงพัฒนา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

KR 8 พัฒนาระบบงานด้านการเงิน 1 กระบวนการ 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

2. สามารถให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะด้านการเงินแก่บุคลากร และนิสิตได้
เป็นอย่างดี 

   

3. สามารถรายงานวิเคราะห์สถานการทางการเงิน และเสนอแนะข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี และมีข้อมูลที่ทันสมัย 

   

4. สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวได้เป็นอย่างดี    

5. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

6. สามารถท างานเป็นทีม    

7. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

8. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการการเงิน 

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือในการ
พัฒนากระบวนงานด้านการเงิน 

ต.ค. 64  พ.ค. 65   - เรียนรู้เกีย่วกับเครื่องมือในการ

พัฒนากระบวนงานด้านการ

กระบวนการด้านการเงิน เช่น LEAN, 

PDCA เป็นต้น 

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการเงิน 

ต.ค. 64  พ.ค. 65 
  - ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนงานด้านการเงิน 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ LEAN มาใช้ในกระบวนการ
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64  พ.ค. 65 
  - ลดขั้นตอนและความผิดพลาดใน

การเบิกจ่ายค่าสอนโดยใช้ Excel 
ปรับปรุงต่อยอดจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการ
บริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 

ฝึกอบรมฝึก
อบรเกณฑ์ 
EdPEx 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือในการ
พัฒนากระบวนงานด้านการเงิน 

ต.ค. 64  พ.ค. 65 
  - เรียนรูเ้ยวกับเครื่องมือในการ

พัฒนากระบวนงานด้านการเงิน 

3. ทักษะในการท าวิจัยสถาบัน/ R2R
ตามนโยบายของผู้บรหิาร 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพนักวิจัย, 

การวิจัยสถาบัน, R2R และการ

เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร ่

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - เรียนรู้แนวคิด และระเบยีบ

วิธีวิจัยวิจัยสถาบัน และ R2R 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

4. ทักษะในการเขียนคู่มือและงาน
วิเคราะห ์

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเทคนิคการเขียน
คู่มือ และงานวิเคราะหเ์พื่อเข้าสูต่ าแหน่ง
ที่สูงข้ึน 

ต.ค. 64  พ.ค. 65 
  - เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนคูม่ือ 

และงานวิเคราะหเ์พื่อเข้าสู่ต าแหนง่ที่
สูงขึ้น 

4. ทักษะในการเขียนคู่มือและงาน
วิเคราะห์ (ต่อ) 

ปฏิบัติจริง จัดท าคู่มือ และบทวิเคราะห์ทางดา้น
การเงินเผยแพร่ใช้ประโยขน์จริง  

ต.ค. 64  พ.ค. 65 
  - เขียนคู่มือเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายธานินทร์  เงินถาวร ต าแหน่ง นักวิชาการ  

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 4.50 

KR 2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร (ฉบับสมบูรณ์) ตามก าหนดเวลา 

KR 3 ด าเนินงานตามแผนพัฒนาหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 80และเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานตามพัฒนาคุณภาพหลักสูตรรายเดือน (Realtime) ผ่านทาง 

Cloud ให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ 

KR 4 รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรให้กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 14 วัน ก่อนปิดระบบ E-SAR       

KR 5 รายงานการประเมินหลักสูตรให้แล้วเสร็จ และเสนอให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบก่อนปิดระบบ e-sar อย่างน้อย 3 วัน 

KR 7 จ านวนงานเชิงพัฒนา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

KR 8 พัฒนาระบบงานด้านการบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  1 กระบวนการ 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถพัฒนากระบวนการในการบริการการศึกษาตามแนวทางของ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

2. สามารถพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรตาม มคอ. 1  และทิศทางการพัฒนาคณะได้เป็นอย่างดี    

3. สามารถให้บริการการศึกษาที่มุ่งเน้นการบริการที่เกิดความคาดหวังของคณาจารย์    

4. สามารถท างานเป็นทีม    

5. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

6. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ
การศึกษา, การพัฒนาหลักสตูร 

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน
การบริการการศึกษา, การพัฒนา
หลักสตูร 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - เรียนรู้เกีย่วกับเครื่องมือในการพฒันา

กระบวนงานด้านการกระบวนการด้าน

การเงิน เช่น LEAN, PDCA เป็นตน้ 

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ
การศึกษา, การพัฒนาหลักสตูร 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนงาน

ด้านด้านการบริการการศึกษา, การพัฒนา

หลักสตูร 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ LEAN มาใช้ใน
กระบวนการลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - ลดขั้นตอนและความผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายค่าสอนโดยใช้ Excel ปรับปรุงต่อ
ยอดจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2565 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4)  

3. ทักษะในการท าวิจัยสถาบัน/ R2R
ตามนโยบายของผู้บรหิาร 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

การฝึกอบรม: หลักสูตร 

“หลักจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์"  

13 พ.ค. 65   - เข้าใจแนวคิดจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

"หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับ
การวิจัย” พร้อมได้รับเกียติบตัรเพื่อใช้ในการ
ท าวิจัยต่อไป 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการท าวิจัยสถาบัน/ R2R

ตามนโยบายของผู้บรหิาร (ต่อ) 

การฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพ

ด้านการวิจัย 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

นักวิจัย, การวิจัยสถาบัน

, R2R และการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร ่

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - เรียนรู้แนวคดิ และระเบยีบวิธีวิจัยการวิจัย

สถาบัน, R2R และการเขยีนบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์เผยแพร ่

 

4. ทักษะในการเขียนคู่มือและงาน
วิเคราะห ์

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเทคนิคการ
เขียนคู่มือ และงานวิเคราะห์เพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

ส.ค. 64   - เรียนรู้เทคนิคการเขียนคู่มือ และฝึกปฏลิัติ
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และงานวิเคราะห ์

 ปฏิบัติจริง จัดท าคู่มือ และบทวิเคราะห์
ทางด้านการบริการการศึกษา
เผยแพร่ใช้ประโยชน์จริง  

ต.ค. 64 –พ.ค. 65 
  - ได้รับทุนสนับสนุนการท างานวิจัยสถาบัน

จากคณะนติิศาสต์ เรื่องปัจจัยที่มผีลต่อการ
พ้นสภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

- จัดท าคู่มือการจดัท าหลักสูตรและการ
พัฒนาหลักสตูรใหม่ คณะ นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

- น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพ้นสภาพของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายวีระ  ชุมช่วย ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน  

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 4.50 

KR 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 

KR 3 วารสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการประเมินให้เข้าสู่ฐาน TCI 2 

KR 4 จ านวนงานเชิงพัฒนา งานวิจัยสถาบัน หรืองานวิเคราะห์ 1 เรื่อง 

KR 5 พัฒนาระบบงานด้านแผนงาน, วารสาร 1 กระบวนการ 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีตามแนวทางของ EdPEx ได้เป็นอย่างดี    

2. สามารถจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีได้เป็นอย่างดี    

3. สามารถจัดท าแผนจัดการความรู้ประจ าปีได้เป็นอย่างดี    

4. สามารถติดตาม การด าเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

5. สามารถประเมินผลแผนได้เป็นอย่างดี    

6. สามารถบริการจัดการงานวารสารให้มีคุณภาพและออกตามก าหนดได้เป็นอย่างดี    

7. สามรถพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานบริหารตามแนวทางของ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

8. สามารถท างานเป็นทีม    

9. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

10. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนงานด้านการจัดการวารสาร

ออนไลน์ การประเมินเข้าสู่ฐาน TCI 2 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับรับการการ

จัดการวารสารออนไลน์ และ

หลักเกณฑ์ประเมินใหเ้ข้าสู่ฐาน TCI 

2 

ต.ค.- ธ.ค. 64   - เรียนรู้เกีย่วกับเครื่องมือในการ

พัฒนากระบวนงานด้านการจัดการ

วารสารออนไลน์ และได้น ามาใช้ใน

การจัดการวารสารคณะนติิศาสตร ์

ด้วยระบบ ThaiJO 

 ฝึกอบรม ฝึกอบรมเกี่ยวกับรับการการจดัการ

วารสารออนไลน์ และหลักเกณฑ์

ประเมินใหเ้ข้าสู่ฐาน TCI 2 

ต.ค.- ธ.ค. 64    - เรียนรู้เกีย่วกับเครื่องมือในการ

พัฒนากระบวนงานด้านการจัดการ

วารสารออนไลน์ และได้น ามาใช้ใน

การจัดการวารสารคณะนติิศาสตร ์

ด้วยระบบ ThaiJO 

 ปฏิบัติจริง จัดการวารสารออนไลนด์้วยระบบ 

Thai Journals Online (ThaiJO) 

ม.ค. – ธ.ค. 65   - จัดการวารสารออนไลน์ด้วยระบบ 

Thai Journals Online (ThaiJO) ปี

ที่ 10 เล่มที่ 12 

2. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนงานด้านแผนงาน, การจดัการ

วารสารออนไลน ์

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือใน

การพัฒนากระบวนงานด้านการ

จัดการวารสารออนไลน ์

ต.ค.- ธ.ค. 64    - เรียนรู้เกีย่วกับเครื่องมือในการ

พัฒนากระบวนงานด้านการจัดการ

วารสารออนไลน์ และได้น ามาใช้ใน

การจัดการวารสารคณะนติิศาสตร ์

ด้วยระบบ ThaiJO 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 ปฏิบัติจริง จัดการระบบ ThaiJO ในการ

วารสารคณะนิติศาสตร ์

 

ม.ค. – ธ.ค. 65   - จัดการวารสารออนไลน์ด้วยระบบ 

Thai Journals Online (ThaiJO) ปี

ที่ 10 เล่มที่ 12 

3. ทักษะในการเขียนคู่มือ งานวิเคราะห์ และ

งานวิจัย 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเทคนิกการ

เขียนคู่มือ และงานวิเคราะห์เพื่อเข้า

สู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ต.ค. 64 -ก.ย. 65   - เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

เขียนคู่มือ และงานวิเคราะห์เพื่อเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 ปฏิบัติจริง จัดท าคู่มือด้านการจัดท าแผน

งบประมาณเผยแพร่ใช้ประโยชน์จริง 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - ได้น าความรู้จากการฝึกอบรม

เกี่ยวกับการจดัท าคูมือมาปฏิบัติจริง 

 ฝึกอบรม การฝึกอบรม: หลักสูตร 

“หลักจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์"  

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - เข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย ์และสามารถน าไปใช้ในการ

ด าเนินงานด้านการวิจัย 

 การฝึกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพด้านการ

วิจัย 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

นักวิจัย, การวิจัยสถาบัน, 

R2R และการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร ่

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - เรียนรู้แนวคิด และระเบยีบวิธีวิจัย

วิจัยสถาบัน และ R2R  
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางเมวดี ขวัญศรี ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  

ชื่อ-สกุลผู้บงัคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 4.50 

KR 2 จัดซื้อพัสดุได้ตามแผน ร้อยละ 90 

KR 3 ติดตามและด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายรวมถึงเอกสารทางการเงิน (หมวดค่าวัสดุ) ให้ทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

KR 4 รายงานพัสดุคงเหลือและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของการใช้จ่ายพัสดุประจ าสัปดาห์ผ่าน Cloud ต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 

KR 5 รายงานความพร้อมใช้ของครุภัณฑ์ คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564และสถานการณ์คงอยู่ของพัสดุประจ าสัปดาห์ผ่าน Cloud ต่อผู้บริหารที่

เกี่ยวข้อง 

KR 7 จ านวนงานเชิงพัฒนา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

KR 8 พัฒนาระบบงานด้านพัสดุ 1 กระบวนการ 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเริ่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

2. สามารถให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะด้านงานพัสดุแก่บุคลากร และนิสิตได้เป็นอย่างดี    

3. สามารถรายงานวิเคราะห์สถานการทางการเงิน (หมวดค่าวัสดุ และครุภัณฑ์) และเสนอแนะข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์แก่ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี และมีข้อมูลที่ทันสมัย 

   

4. สามารถวิเคราะห์ค่าใช้หมวดค่าวัสดุ และครุภัณฑ์เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 

และมีข้อมูลที่ทันสมัย 

   

5. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

6. สามารถท างานเป็นทีม    

7. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

8. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนงานด้านพัสด ุ

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ

ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

พัสด ุ

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - เรียนรู้เกีย่วกับเครื่องมือในการ

พัฒนากระบวนงานด้านการ

กระบวนการด้านการเงิน เช่น LEAN, 

PDCA เป็นต้น 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกบัการพัฒนา

กระบวนงานด้านพัสด ุ

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนงานด้านการเงิน 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ LEAN มาใช้ใน

กระบวนการลดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - ลดขั้นตอนและความผิดพลาดใน

การจัดท ารายงานการขอซื้อขอจ้าง 

โดยการเช่ือมโยงข้อมลูใน Excel 

4. ทักษะในการเขียนคู่มือ งาน

วิเคราะห์ และวิจยั 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเทค

นิกการเขียนคู่มือ และงาน

วิเคราะหเ์พื่อเข้าสูต่ าแหน่งท่ี

สูงขึ้น 

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนคูม่ือ 

และงานวิเคราะหเ์พื่อเข้าสู่ต าแหนง่ที่

สูงขึ้น 

 ปฏิบัติจริง จัดท าคู่มือ และบทวิเคราะห์

ทางด้านพัสดุใช้ประโยชน์จริง  

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - จัดท าคู่มื่อการปฏบิัติงานจัดซื้อจดั

จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายอนุชา  ขุนแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 4.50 

KR 2 ส ารวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ในการบริหารจัดการงานของคณะที่เก่ียวข้องกับงานโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือเสนอแผนการจัดซื้อพัสดุ 
KR 3 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผู้มีอ านาจพิจารณา จ านวนต่ ากว่า 2 เรื่อง 

KR 4 ส ารวจความต้องการการพัฒนาระบบสารสนเทศในต้นปีงบประมาณ 

KR 5 พัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของผู้บริหาร 
KR 6 จ านวนงานเชิงพัฒนา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

KR 7 พัฒนาระบบงานด้านโสตทัศศึกษา, ระบบสารสนเทศ, การพัฒนาเวปไซต์  1 กระบวนการ 

 

 

 

 

 



226 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

2. สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

3. สามารถพัฒนาเวปไซต์คณะให้มีความทันสมัย    

4.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

5. สามารถท างานเป็นทีม    

6. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

7. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ส่วนที ่4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านระบบสารสนเทศ 

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน
ด้านระบบสารสนเทศ 

ต.ค. 64 – พ.ค. 65   - เรียนรู้เกีย่วกับเครื่องมือในการพฒันา
กระบวนงานด้านดา้นระบบสารสนเทศ  

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการ
พัฒนากระบวนงานด้านด้าน
ระบบสารสนเทศ 

ต.ค. 64 – พ.ค. 65   - ได้ความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
ด้านระบบสารสนเทศ 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการด้านระบบ
สารสนเทศ 

ต.ค. 64 – พ.ค. 65   - อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในจดัการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบ Webex 
Meeting และ TSU MOOC  

- พัฒนาระบบประชุมวิชาการออนไลน ์

2. ทักษะในการเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R ตาม
นโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับ
การเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ 
R2R 

ต.ค. 64 – พ.ค. 65 
  - ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัการเขียน

คู่มือ งานวิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R 

 ปฏิบัติจริง เขียนคู่มือจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบ Webex 
Meeting และ TSU MOOC 

ต.ค. 64 – พ.ค. 65 
  - เขียนคู่มืจัดการเรยีนการสอนออนไลนผ์่าน

ระบบ Webex Meeting และ TSU MOOC 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวอทิตา มู่สา ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 4.50 

KR 2 เผยแพร่ขั้นตอนงานสารบรรณอย่างแพร่หลาย 
KR 3 ด าเนินงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ทันตาม ระยะเวลาที่ก าหนด               

KR 4 น าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้น e-doc) มาใช้ส าหรับการด าเนินงานด้านงานสารบรรณ 

KR 5 จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริการงานสารบรรณท่ีได้รับการพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผู้มีอ านาจพิจารณา จ านวนต่ ากว่า 2 เรื่อง 
KR 6 แจ้งระยะเวลาในการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่มีการประชุม 

KR 7 จัดท าเอกสารการประชุมเสนอประธานและเลขานุการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
KR 8 จัดท ารายงานการประชุมและจัดท ามติย่อ ภายในระยะเวลา 3 วัน หลังจากการประชุม 

KR 9 ติดตามการด าเนินการตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ และรายงานผลการด าเนินงานต่อประธานคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งถัดไป 

KR 10 จ านวนงานเชิงพัฒนา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

KR 11 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา, เลขานุการผู้บริหาร 1 กระบวนการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

2. สามารถปฏิบัติงานด้านงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

3.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

4. สามารถท างานเป็นทีม    

5. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

6. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนากระบวนงานด้านงาน
สารบรรณ, งานการประชุม 

การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือใน
การพัฒนากระบวนงานด้านงานสาร
บรรณ, งานการประชุม 

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - เรียนรู้เกีย่วกับเครื่องมือในการพฒันา

กระบวนงานด้านการกระบวนการด้าน

การเงิน เช่น LEAN, PDCA เป็นตน้ 

 การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านงานสารบรรณ, งาน
การประชุม 

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนงาน

ด้านการเงิน 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการงานสารบรรณ, งานการ
ประชุม 

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - ลดขั้นตอนและความผิดพลาดในการ

เกษียณหนังสือ โดยตดิตามผังการไหล

ของหนังสือในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ์

2. ทักษะในการเขียนคู่มือ 
งานวิเคราะห์ วิจัยสถาบัน/ 
R2R ตามนโยบายของ
ผู้บริหาร 

การฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพด้านการวิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ
เขียนคู่มือ งานวิเคราะห์ 
วิจัยสถาบัน/ R2R 

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - เรียนรู้แนวคิด และระเบยีบวิธีวิจัยวิจัย
สถาบัน และ R2R 

การฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพด้านการวิจัย 

การฝึกอบรม: หลักสูตร 
“หลักจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์" 

19 มี.ค. 65    - ผ่านการอบรม หลักสูตร “หลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์" และไดร้ับวุฒิบตัรเพื่อใช้
ประโยชน์ในการท าวิจยัต่อ่ไป 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ทักษะในการเขียนคู่มือ 
งานวิเคราะห์ วิจัยสถาบัน/ 
R2R ตามนโยบายของ
ผู้บริหาร (ต่อ)  

ปฏิบัติจริง จัดท างานวิจัยการวิจยัสถาบันด้าน
งานธุรการหรืองานการประชุม  

ต.ค. 64 – พ.ค. 65 
  งานวิ จั ยสถาบั นที่ ท า เ รื่ อ ง  ปั จจั ยที่

เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-doc) อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ขอ ง บุ ค ล า ก ร  ค ณ ะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวกาญจนรัตน์  วรพงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

 

ส่วนที ่2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 4.50 

KR 2 แผนการสื่อสารองค์กรได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
KR 3 ด าเนินงานตามแผน และเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนการสื่อสารองค์กรรายเดือน (Realtime) ผ่านทาง Cloud ให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ 

KR 4 ก าหนดปฏิทินการประชุมผู้บริหารและแจ้งระยะเวลาในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่มีการประชุม 

KR 5 จัดท าเอกสารการประชุมเสนอประธานและเลขานุการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
KR 6 จัดท ารายงานการประชุมและจัดท ามติย่อ ภายใน ระยะเวลา 3 วัน หลังจากการประชุม และมีการติดตามการด าเนินการตามมติท่ีประชุมผู้บริหารและรายงาน

ผลการด าเนินงานต่อคณบดีในการประชุมครั้งถัดไป 
KR 7 จ านวนงานเชิงพัฒนา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

KR 8 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา, เลขานุการผู้บริหาร 1 กระบวนการ 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถเขียนการแผนการสื่อสารองค์กรได้เป็นอย่างดี    

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี    

3. สามารถปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

4.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

5. สามารถท างานเป็นทีม    

6. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

7. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการสื่อสารองค์กร, 
งานเลขานุการผู้บริหาร 

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน
การสื่อสารองค์กร, งาน
เลขานุการผู้บรหิาร 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - เรียนรู้เกีย่วกับเครื่องมือในการพฒันา
กระบวนงานด้านการสื่อสารองค์กร, งาน
เลขานุการผู้บรหิาร โดยเครื่องมือ PDCA  

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการสื่อสาร
องค์กร, งานเลขานุการผู้บริหาร 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - เรียนรูเ้กี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
การสื่อสารองค์กร, งานเลขานุการ
ผู้บริหาร) 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการการสื่อสารองค์กร, 
งานเลขานุการผู้บริหาร 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - ปรับปรุงกระบวนการในการสือสารองค์
กรให้เป็นแบบ Real time ผ่าน FB, line 
และเวปไซต์คณะ 

2. ทักษะในการเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R ตาม
นโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

ด ูYouTube เกี่ยวกับ
การเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ 
R2R 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ และระเบยีบวิธีวิจัยวิจัยสถาบัน 
และ R2R 

 ปฏิบัติจริง เขียนคู่มือด้านการสื่อสารองค์กร, 
งานเลขานุการผู้บริหารใช้
ประโยชน์จริง 

มิ.ย. – ก.ย. 64  
 - มีแผนในการเขียนคูม่ือด้านการสื่อสาร

องค์กรในเดือนมิ.ย. – ก.ย. 64 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายพิธาน  ดลหมาย ต าแหน่ง นักวิชาการ  

ชื่อ-สกุล
ผู้บังคับบัญชา 

นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 แผนบริการวิชาการ และแผนพัฒนานิสิต (ฉบับสมบูรณ์) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

KR 3 หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการจ านวน 1 หลักสูตร 

KR 4 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการท่ีได้รับจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 1,142,400 บาท 
KR 5 ด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 81 ของแผนบริการวิชาการ 

KR 6 จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริการการศึกษาที่ได้รับการ เท่ากับ  10 คะแนนพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผู้มีอ านาจพิจารณา จ านวนไม่เกิน 5 
ข้อร้องเรียน  

KR 7 อัตราการคงอยู่ของนิสิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  (ไม่นับรวมนิสิตชั้นปีที่ 1) 

KR 8 นิสิตได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต รอ้ยละ 1 
KR 9 จ านวนงานเชิงพัฒนา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

KR 10 พัฒนาระบบงานด้านบริการวิชการ, พัฒนานิสิต 1 กระบวนการ 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. 1. สามารถวางแผนการบริการวิชการและแผนพัฒนานิสิตได้เป็นอย่างดี    

2. สามารถประเมินผลโครงการได้อย่างมืออาชีพ    

3. สามารถให้บริการการศึกษาที่เกิดความคาดหวังของผู้รับบริการ    

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

5.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

6. สามารถท างานเป็นทีม    

7. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

8. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการวิชาการ, 

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน
การบริการวิชาการ, พัฒนานิสติ 

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - เรียนรู้เกีย่วกับเครื่องมือในการ
พัฒนากระบวนงานด้านการบริการ
วิชาการ, พัฒนานิสิต 

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ
วิชาการ, พัฒนานิสิต 

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - เรียนรู้เกีย่วกับการพัฒนา
กระบวนการงานดา้นการบริการ
วิชาการ, พัฒนานิสิต 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการบริการวิชาการ, 
พัฒนานิสิต 

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - ปรับปรุงกระบวนการจัดโครงการ
พัฒนานิสิต และโครงการบริการ
วิชาการ 

3. ทักษะในการท าวิจัยสถาบัน/ R2R
ตามนโยบายของผู้บรหิาร 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับ
การวิจัยทาง
สังคมศาสตร์, สถิติการ
วิจัย, เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวจิัย 

 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - เรียนรู้แนวคิด และระเบยีบวิธีวิจัย
วิจัยสถาบัน และ R2R 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R ตาม
นโยบายของผู้บริหาร (ต่อ) 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

การฝึกอบรม: หลักสูตร 

“หลักจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์"  

19 มี.ค. 64   - ผ่านการอบรม หลักสูตร “หลัก
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์" และได้รับ
วุฒิบัตรเพื่อใช้ประโยชน์ในการท า
วิจัยต่อ่ไป 

 

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย
สถาบันจากคณะนิตศิาสตร์  

ต.ค. 64-พ.ค. 65 
  ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยสถาบันจาก

คณะนติิศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การพ้นสภาพของนิสติระดับปรญิญา
ตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

4. ทักษะในการเขียนคู่มือและงาน
วิเคราะห ์

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเทคนิคการ
เขียนคู่มือ และงานวเิคราะห์เพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - เรียนรู้แนวคิด และระเบยีบวิธีวิจัย
วิจัยสถาบัน และ R2R 

 ปฏิบัติจริง จัดท าคู่มือ และบทวิเคราะห์
ทางด้านการบริการการศึกษา
เผยแพร่ใช้ประโยชน์จริง  

มิ.ย. -ก.ย. 65   - มีแผนจัดท าคู่มือการจัดโครงการ
พัฒนานิสิต คณะติศาสตร ์
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายยุทธชัย ด้วงสวัสดิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการ  

ชื่อ-สกุล
ผู้บังคับบัญชา 

นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 มีการเผยแพร่ขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านงานบริการการศึกษาอย่างแพร่หลาย 

KR 3 ด าเนินงานเกี่ยวกับค าร้องต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละประเภท 

KR 4 น าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับการด าเนินงาน ด้านงานบริการการศึกษา และให้รายงานอัตราการลาออกและการออกกลางคันเป็นรายเดือนผ่าน 
Cloud (Realtime) และท าแบบสรุปการถอนในแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการถอนให้กับผู้บริหารที่เก่ียวข้องทราบ 

KR 5 จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริการการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผู้มีอ านาจพิจารณา จ านวนต่ ากว่า 2 เรื่อง  
KR 6 จ านวนงานเชิงพัฒนา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

KR 7 พัฒนาระบบงานด้านการเงิน 1 กระบวนการ 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถวางแผนในการบริการการศึกษาได้เป็นอย่างดี    

2. สามารถให้บริการการศึกษาที่มุ่งเน้นการบริการที่เกิดความคาดหวังของนิสิต    

3. สามารถให้ค าแนะน า และร่วมแก้ปัญหาแก่ทีมงานในกลุ่มสนับสนุนการบริการการศึกษาได้เป็นอย่างดี    

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

5. สามารถพัฒนากระบวนการในการบริการการศึกษาตามแนวทางของ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

6. สามารถท างานเป็นทีม    

7. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

8. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
พัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนากระบวนงานด้านการ
บริการการศึกษา 

การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือใน
การพัฒนากระบวนงานด้านการ
บริการการศึกษา 

มี.ค. -ก.ย. 65   - เรียนรู้เกีย่วกับเครื่องมือในการ
พัฒนากระบวนงานด้านบริการ
การศึกษา 

 การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ
การศึกษา 

มี.ค. -ก.ย. 65   - ได้ความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการงานดา้นการบริการ
การศึกษา 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการบริการการศึกษา 

มี.ค. -ก.ย. 65   - ปรับปรุงกระบวนการรายงาน
ตัวช้ีวัดด้านนิสติ 

2. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ 

AUN QA  

 ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 

2564  

21 มิ.ย. 65   - เข้าใจเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) และสา

มารประยุกต์ใช้ในการเขยีน

รายงาน SAR ประจ าปี 2564 

 

 



242 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
พัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการท าวิจัย
สถาบัน/ R2Rตามนโยบาย
ของผู้บริหาร 

การฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพด้านการ
วิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์, สถิติ
การวิจัย, เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวจิัย 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - เรียนรู้แนวคิด และระเบยีบวิธี
วิจัยวิจัยสถาบัน และ R2R 

 การฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพด้านการ
วิจัย 

การฝึกอบรม: หลักสูตร 

“หลักจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์"  

19 ธ.ค. 64   - ผ่านการอบรม หลักสูตร “หลัก
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์" และ
ได้รับวุฒิบตัรเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การท าวิจัยต่อไ่ป 

 การฝึกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพด้านการ

วิจัย 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

นักวิจัย, การวจิัยสถาบัน, 

R2R และการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร ่

มี.ค. -ก.ย. 65   - น าเสนอผลงานวิชาการ: 
"กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา
ส าหรับผู้สูงอายุ" ในการประชุม
วิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ 
นวัตกรรมทางกฎหมาย 

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย
สถาบันจากคณะนิตศิาสตร์  

มิ.ย. – ก.ย. 65   - มีแผนขออนุมัติทุนสนับสนุน
การวิจัยสถาบันจากคณะ
นิติศาสตร์ ในเดือนม.ิย.-ก.ย. 65 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางจิราวรรณ  คงเรือง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ชื่อ-สกุล
ผู้บังคับบัญชา 

นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 เผยแพร่ขั้นตอนงานสารบรรณอย่างแพร่หลาย 

KR 3 ด าเนินงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ทันตาม ระยะเวลาที่ก าหนด               

KR 4 น าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้น e-doc) มาใช้ส าหรับการด าเนินงานด้านงานสารบรรณ 
KR 5 จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริการงานสารบรรณท่ีได้รับการพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผู้มีอ านาจพิจารณา จ านวนต่ ากว่า 2 เรื่อง 

KR 6 จ านวนงานเชิงพัฒนา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

KR 7 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา, เลขานุการผู้บริหาร 1 กระบวนการ 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

2. สามารถจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

3.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

4. สามารถท างานเป็นทีม    

5. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

6. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
พัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านงานสาร
บรรณ, การเงินและพัสด ุ

การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน
งานสารบรรณ, การเงินและพัสด ุ

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - เรียนรู้เกีย่วกับเครื่องมือในการ
พัฒนากระบวนงานด้านงานสาร
บรรณ, การเงินและพัสด ุ

 การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านงานสารบรรณ, 
การเงินและพสัด ุ

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - ได้ความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการงานดา้นงานสาร
บรรณ, การเงินและพัสด ุ

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการงานสารบรรณ, การ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
พัฒนานิสิต 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - ปรับปรุงพฒันากระบวนการการ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
พัฒนานิสิตให้เป็นไปตามแผน 
และทันเวลา โดยใช้กระบวนการ 
PDCA 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
พัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ทักษะในการเขียนคู่มือ 
งานวิเคราะห์ วิจัยสถาบัน/ 
R2R ตามนโยบายของ
ผู้บริหาร 

การฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพด้านการ
วิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับ
การเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ 
R2R 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65    - เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการเขียน
คู่มือ งานวิเคราะห์ และระเบยีบวธิี
วิจัยวิจัยสถาบัน และ R2R 

 ปฏิบัติจริง เขียนคู่มือปฏิบตัิงานด้านสาร
บรรณ หรือ การเบิกจ่ายเงิน
โครงการพัฒนานสิิต วิทยาเขต
พัทลุงน าไปใช้ประโยชน์จริง 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65        - คูม่ือปฏิบัติงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

- งานวิจัยเรื่อง “ความต้องการและ
ความคาดหวัง ในการศึกษาต่อใใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกฎหมาย
ธุรกรรมทางธุรกิจ” 

- งานวิจัยเรื่อง “ความต้องการและ
ความคาดหวัง ในการศึกษาต่อใใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกฎหมาย
และการบริหารการจดัการ” 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายกรีฑา  รักเล่ง ต าแหน่ง นักวิชาการ  

ชื่อ-สกุล
ผู้บังคับบัญชา 

นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 4.50 
KR 2 มีการเผยแพร่ขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านงานบริการการศึกษาอย่างแพร่หลาย 

KR 3 ด าเนินงานเกี่ยวกับค าร้องต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละประเภท 

KR 4 น าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับการด าเนินงาน ด้านงานบริการการศึกษา และให้รายงานอัตราการลาออกและการออกกลางคันเป็นรายเดือนผ่าน 
Cloud (Realtime) และท าแบบสรุปการถอนในแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการถอนให้กับผู้บริหารที่เก่ียวข้องทราบ 

KR 5 จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริการการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผู้มีอ านาจพิจารณา จ านวนต่ ากว่า 2 เรื่อง  
KR 6 แผนพัฒนานิสิต (ฉบับสมบูรณ์) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

KR 7 อัตราการคงอยู่ของนิสิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 (ไม่นับรวมนิสิตชั้นปีที่ 1) 

KR 8 นิสิตได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต ร้อยละ 1   
KR 9 จ านวนงานเชิงพัฒนา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

KR 10 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา 1 กระบวนการ 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถวางแผนการบริการการศึกษา และแผนพัฒนานิสิตได้เป็นอย่างดี    

2. สามารถประเมินผลโครงการได้อย่างมืออาชีพ    

3. สามารถให้บริการการศึกษา และการพัฒนานิสิตที่เกิดความคาดหวังของผู้รับบริการ    

4. สามารถให้ค าแนะน า และร่วมแก้ปัญหาแก่ทีมงานในกลุ่มสนับสนุนการบริการการศึกษาได้เป็น
อย่างดี 

   

5. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

6. สามารถท างานเป็นทีม    

7. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

8. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
พัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนากระบวนงานด้าน
การบริการการศึกษาและ
พัฒนานิสิต 

การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือในการ
พัฒนากระบวนงานด้านการบริการ
การศึกษา 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - เรียนรู้เกีย่วกับเครื่องมือในการ
พัฒนากระบวนงานด้านการ
บริการการศึกษา 

 การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ
การศึกษา 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - ได้ความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการงานดา้นการบริการ
การศึกษา 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการบริการการศึกษา 

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - พัฒนาระบบค าร้องนิสติแบบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ Google 
dvirv shere  

2. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 

2564  

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - เข้าใจหลักเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) และ

สามารถประยุกต์ใช้ในการเขียน

รายงาน SAR ประจ าปี 2564 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
พัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

3. ทักษะในการท าวิจัย
สถาบัน/ R2Rตามนโยบาย
ของผู้บริหาร 

การฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพด้านการ
วิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์, สถิติ
การวิจัย, เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวจิัย 

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - เรียนรู้แนวคิด และระเบยีบวิธี
วิจัยวิจัยสถาบัน และ R2R 

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน
จากคณะนติิศาสตร์  

ต.ค. 64-พ.ค. 65   ได้รับอนมุัติทุนวิจัยจากคณะ
นิติศาสตร์ เรื่อง "ความต้องการ
และความคาดหวังในการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
กฎหมายและการบริหารการ
จัดการ คณะนิตศิาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ" 

4. ทักษะในการเขียนคู่มือ
และงานวิเคราะห ์

การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เกี่ยวกับเทคนิคการ
เขียนคู่มือ และงานวเิคราะห์เพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - เรียนรู้แนวคิด และระเบยีบวิธี
วิจัยวิจัยสถาบัน และ R2R 

 ปฏิบัติจริง จัดท าคู่มือ และบทวิเคราะห์ทางดา้น
การบริการการศึกษาเผยแพร่ใช้
ประโยชน์จริง  

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - คู่มือปฏิบัติงาน งานบริการ
การศึกษา : กระบวนการ
ให้บริการนสิิตและผูร้ับบริการ 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุดารัตน์  ด าฝ้าย ต าแหน่ง นักวิชาการ  

ชื่อ-สกุล
ผู้บังคับบัญชา 

นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 
KR 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 4.50 

KR 2 มีการเผยแพร่ขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านงานบริการการศึกษาอย่างแพร่หลาย 

KR 3 ด าเนินงานเกี่ยวกับค าร้องต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละประเภท 
KR 4 น าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับการด าเนินงาน ด้านงานบริการการศึกษาในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการลาออกกลางคัน (Drop out) การถอน

รายวิชา การรักษาสถานภาพเป็นรายเดือนผ่าน Cloud (Realtime) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ 
KR 5 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะ มากกว่าค่าเฉลี่ย 3.95 และระดับความไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะไม่

เกินค่าเฉลี่ย 0.55 และมีผลการวิเคราะห์การลาออกกลางคัน (Drop out) การถอนรายวิชา  
KR 6 จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริการการศึกษาที่ได้รับการ เท่ากับ  10 คะแนนพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผู้มีอ านาจพิจารณา จ านวน

ไม่เกิน 5 ข้อร้องเรียน  
KR 7 อัตราการคงอยู่ของนิสิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  (ไม่นับรวมนิสิตชั้นปีที่ 1) 

KR 8 นิสิตได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต ร้อยละ 1 

KR 9 จ านวนงานเชิงพัฒนา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

KR 10 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา, เลขานุการผู้บริหาร 1 กระบวนการ 
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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถวางแผนการบริการการศึกษา ได้เป็นอย่างดี    

2. สามารถประเมินผลโครงการได้อย่างมืออาชีพ    

3. สามารถให้บริการการศึกษาที่เกิดความคาดหวังของผู้รับบริการ    

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

5.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

6. สามารถท างานเป็นทีม    

7. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

8. สามารถท าวิจัย R2R เพ่ือแก้ปัญหาในงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ส่วนที่ 4 : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคลคล 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
พัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ
การศึกษา, งานเลขานุการ
ผู้บริหาร 

การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือใน
การพัฒนากระบวนงานด้านการ
บริการการศึกษา, งานเลขานุการ
ผู้บริหาร 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - เรียนรู้เกีย่วกับเครื่องมือในการ
พัฒนากระบวนงานด้านการ
บริการการศึกษา และการบริการ
วิชาการ 

 การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ
การศึกษา, งานเลขานุการผู้บริหาร 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - ได้ความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการงานดา้นการบริการ
การศึกษา และการบริการ
วิชาการ 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการบริการการศึกษา, 
งานเลขานุการผู้บริหาร 

พ.ค. 65   - พัฒนารกระบวนการบริหาร
โครงการวิชาการโดยใช้
กระบวนการ PDCA ส่งผลให้มี
การบริหารงบประมาณได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด 
-  
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
พัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN 

QA  

 ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 

2564  

ต.ค. 64-พ.ค. 65   - เข้าใจหลักเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) และ

สามารถประยุกต์ใช้ในการเขียน

รายงาน SAR ประจ าปี 2564 

3. ทักษะในการเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R 
ตามนโยบายของผู้บรหิาร 

การฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพด้านการ
วิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับ
การเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ 
R2R 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - เรียนรู้แนวคิด และระเบยีบวิธี
วิจัยวิจัยสถาบัน และ R2R 

3. ทักษะในการเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R 
ตามนโยบายของผู้บรหิาร (ต่อ) 

 เขียนคู่มือปฏิบตัิงานด้าน
การบริการการศึกษา, 
โครงการพัฒนาทักษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ, 
โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นการสร้างนวัตกรรม
สังคม เผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์จริง 

ต.ค. 64 –พ.ค. 65   - งานวิจัยเรื่อง “ความต้องการและ
ความคาดหวัง ในการศึกษาต่อใใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
กฎหมายธรุกรรมทางธุรกิจ” 

- งานวิจัยเรื่อง “ความต้องการและ
ความคาดหวัง ในการศึกษาต่อใใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
กฎหมายและการบริหารการ
จัดการ” 
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ภาคผนวก  
ภาคผนก ก 

  รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

        รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) 
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สรุปผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 8 เดือน 

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การปรับปรุง
ระบบงาน และกระบวนการท างานเพื่อความเป็นเลิศ 
(Operation Excellence) ส าหรบัส่วนงานวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 9, 23 พ.ย. 2564 
2 ธ.ค. 2564 
13 ม.ค. 2565 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่อง การจดัการ
มรดกและครอบครัวตามหลักกฎหมายอิสลามภายในบริเวณ
พื้นที่สี่จังหวัดภาคใต้ ในการประชมุทางวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรร์ะดับชาติครั้งท่ี 6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิชาการ เรื่อง 
“MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS FOR RISK 
ANALYSIS AND DECISION MAKING AN EMPIRICAL 
INVESTIGATION"  

Academy of Strategic Management 
Journal  Volume 20, Issue 4, 2021 

ส.ค. 2564 การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค (ต่อ) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิชาการ เรื่อง “I Teach 
the way I believe”: EFL Teachers’ 
Pedagogical Beliefs in Technology Integration 
and its Relationship to Students’ Motivation and 
Engagement in the COVID 19 Pandemic Year 

International Journal of Learning, 
Teaching and Educational 
Research 
Vol. 20, No. 11, pp. 387-406, 
November 2021 
https://doi.org/10.26803/ijlter.20.1
1.21 
Received Aug 14, 2021; Revised 
Nov 14, 2021; Accepted Nov 30, 
2021 

พ.ย. 2564 การวิจัย 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิชาการ เรื่อง 
“Relationship between trade enhancement, firm 
characteristics and CSR: key mediating role of green 
investment"  

Economic Research-Ekonomska 
Istraživanja ISSN: (Print) (Online) 
Journal homepage: 
https://www.tandfonline.com/loi/r
ero2 

พ.ย. 2564 การวิจัย 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิชาการ เรื่อง “THE 
MANAGEMENT OF SUFFICIENCY ECONOMY TO THE 
WAY OF LIFE FOR KELANTAN MALAYSIAN THAI-
BUDDHISTS PEOPLE IN THREE SOUTHERN BODER 
PROVINCES OF THAILAND DURING THE 
CORONAVIRUS DISEASE 2019 CRISIS"  

Academy of Strategic Management 
Journal Volume 20, Issue 6, 2021 

ธ.ค. 2564 การวิจัย 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค (ต่อ) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิชาการ เรื่อง “The 
Role of Artificial Intelligence on Organisational 
support Programmes 
to Enhance work outcome and Employees 
Behaviour"  

Materials Today: Proceedings 
journal homepage: 

www.elsevier.com/locate/matpr 

พ.ย. 2564 การวิจัย 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่อง การติดตาม
เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดภายหลังออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม ในการประชุมทางวิชาการระดับปรญิญาตรีดา้น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรร์ะดับชาติครั้งท่ี 6  

journal homepage: 
www.elsevier.com/locate/matpr 

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่อง การติดตาม
เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดภายหลังออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม ในการประชุมทางวิชาการระดับปรญิญาตรีดา้น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรร์ะดับชาติครั้งท่ี 6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค (ต่อ) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่อง มาตรการทาง
กฎหมายในการป้องกันการละเมดิลิขสิทธิ์ของผู้ซื้อกระเป๋า
เลียนแบบแบรนด์เนม ในการประชุมทางวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรร์ะดับชาติครั้งท่ี 6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง ข้อจ ากัดของ
กฎหมายยาเสพติดกับการแก้ปัญหาโดยการบ าบัดฟื้นฟู
ผู้กระท าความผดิในการประชมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  วิทยากร: การเสวนาในหัวข้อ "เหลียวหลัง แลหน้า มอง
กระบวนการยตุิธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในการประชุมวิขา
การระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งท่ี 19 The 19 the 
National symposium on juistice administration  

ส านักงานกิจการยตุิธรรม กระทรวง
ยุติธรรม และบริษัท อสมท จ ากัด 

(มหาชน) 

30 มี.ค. 2565 
ผ่านระบบออนไลน์ 

ZOOM 

การบริการวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 



261 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวจิัย 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส าหรับผู้สูงอายุ" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 
รางวัลน าเสนอระดับดี 

ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกลุ ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง วิเคราะห์ 
Feedback Report และ OFI ของคณะกรรมการการประเมิน 
และกการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร (Improvement Plan) 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 19 พ.ย. 2564 
ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยั

ทักษิณ 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

  ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การปรับปรุง
ระบบงาน และกระบวนการท างานเพื่อความเป็นเลิศ 
(Operation Excellence) ส าหรบัส่วนงานวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 9, 23 พ.ย. 2564 
2 ธ.ค. 2564 
13 ม.ค. 2565 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 



262 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกลุ (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกลุ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "การบังคบัใช้กฎหมายที่นั่งนิรภัย
ส าหรับเด็ก" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 
รางวัลน าเสนอระดับดีเด่น 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ.ศุภวรี์  เกลี้ยงจันทร ์ ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การปรับปรุง
ระบบงาน และกระบวนการท างานเพื่อความเป็นเลิศ 
(Operation Excellence) ส าหรบัส่วนงานวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 9, 23 พ.ย. 2564 
2 ธ.ค. 2564 
13 ม.ค. 2565 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 
ผ่าน WebEx 

Metting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 



265 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  ผศ.ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

 น าเสนอผลงานวิชาการ: "การอ านวยความยุติธรรมโดยศาล : 
กรณผีู้เสยีหายฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา" ในการ
ประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้
หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 



266 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์ (ต่อ) น าเสนอผลงานวิชาการ: "มาตรการในการแก้ไขปญัหาการอยู่
ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับประชากรลิง พื้นที่อ าเภอเมืองสงขลา" 
ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 
ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

บูรณาการวิจัยกับการเรยีนการ
สอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์หทัยกาญจน์ ก าเหนดิเพชร ฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทาง
วิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับโจรกรรมข้อมูลสว่นบุคคลจากการใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ :ศึกษาเฉพาะในกรณีการโจรกรรม
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ยังไมบ่รรลุนติิภาวะ ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติราชภฏัสรุาษฏรธ์านีวิจัย ครั้งท่ี 16 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏร์ธาน ี 16-18 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การปรับปรุง
ระบบงาน และกระบวนการท างานเพื่อความเป็นเลิศ 
(Operation Excellence) ส าหรบัส่วนงานวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 9, 23 พ.ย. 2564 
2 ธ.ค. 2564 
13 ม.ค. 2565 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์หทัยกาญจน์ ก าเนดิเพชร 
(ต่อ) 

การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์หทัยกาญจน์ ก าเนิดเพชร 
(ต่อ) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "ปัญหาการข่มเหงรังแกทางไซเบอร์ 
กรณลีะเมิดผ่านเฟซบุ๊ก" ในการประชุมวิชาการ การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทาง
กฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

บูรณาการวิจัยกับการเรยีนการ
สอน 

ผศ.ชลีรตัน์ มเหสักขกุล ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การปรับปรุง
ระบบงาน และกระบวนการท างานเพื่อความเป็นเลิศ 
(Operation Excellence) ส าหรบัส่วนงานวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 9, 23 พ.ย. 2564 
2 ธ.ค. 2564 
13 ม.ค. 2565 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

  ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง วิเคราะห์ 
Feedback Report และ OFI ของคณะกรรมการการประเมิน 
และกการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร (Improvement Plan) 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 19 พ.ย. 2564 
ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยั

ทักษิณ 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

  ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล (ต่อ) การฝึกอบรม: โครงการอบรมใหค้วามรู้กฎหมายการเงินและ
ภาษีอากร หัวข้อ "ขายออนไลน์ ไม่ตายเพราะภาษี"  

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 25 ธันวาคม 2564 
อบรมออนไลน์  

การเรยีนการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.ชลีรตัน์ มเหสักขกุล (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "การบังคบัใช้กฎหมายที่นั่งนิรภัย
ส าหรับเด็ก" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 
รางวัลน าเสนอระดับดีเด่น 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล (ต่อ) น าเสนอผลงานวิชาการ: "ความหมาย วัตถุประสงค์และมลูเหตุ
การจัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว" ในการประชุมวิชาการ การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทาง
กฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

บูรณาการวิจัยกับการเรยีนการ
สอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษณิ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ.ดร.อานนท์ ศรีบุญโรจน ์ ฝีกอบรม: เทคนคิการประเมินบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ"์ วารสาร มจร มนุษยศษสตร์ปริทรรศน ์ 9 ต.ค. 2564 
อบรมออนไลน์  
ผ่าน Zoom 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิชาการ เรื่อง หลักความ
รับผิดก่อนสัญญาในกฎเกณฑ์ว่าดว้ยการขัดกันแห่งกฎหมาย 
ในวารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีท่ี 39 ฉบับท่ี 3 
: พฤศจิกายน 2564 

จุฬาลงกรมหาวิทยาลยั พ.ย. 2564 การบริการวิชาการ 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย เรื่อง ปัญหาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการขอรบับริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ใน
การประชมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 32 
ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย เรื่อง มาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ในการประชม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทกัษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 
2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  ฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทาง
วิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  ฝึกอบรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์

คณะบริหารธรุกิจ ม.สยาม 19 ธ.ค. 2564 
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.ดร.อานนท์ ศรีบุญโรจน์ (ต่อ) การฝึกอบรม: AUN-QA : รู้ก่อนจะได้ประโยชน์จริง  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 14 ก.พ. 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ ZOOM 

การบริหารหลักสูตรสู่
มาตรฐานสากล 

  การฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis Version 4 .0  

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.ทักษิณ 23- ก.พ. 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ ZOOM 

การบริหารหลักสูตรสู่
มาตรฐานสากล 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การจัดการความรู้ : เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน คณะบริหารธรุกิจ ม.สยาม 3 พ.ค. 2565 
อบรมออนไลน์  
ผ่าน Zoom 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.ดร.อานนท์ ศรีบุญโรจน์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 



276 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ ์ โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทางวิชา ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ให้แก่นิสิต 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

  การฝึกอบรม: โครงการ Design Thing (พื้นฐานการคดิเชิง
ออกแบบ) 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 10 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 รศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: บทความวิจัย "แนวทางการพัฒนา
กฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในประเทศไทย" ในการ
ประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้
หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 

 ประชุมวิชาการ: เข้าร่วมประชุมวชิาการ เรื่อง "วิถีและวิธีวิจัย
ด้านสังคมศษสตร์และมนุษยศาสตร์"  

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 มิ.ย. 65 
ห้องประชุม 
13220 คณะ

มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ม.

ทักษิณ 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ.ธนากร  โกมลวานิช การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.ธนากร  โกมลวานิช (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: "Legal Measure to Solve the 
Inequality of Right to Health Care Service between 
Social Securit and Universal Coverage Scheme  (Gold 
Card)" 

การประชุมวิชาการระดับนานานชาติ 
National and International 

Academic Conference: The 12 tdh 
Benjamitra Network on 

Wchallenges in the New Era of 
Public Health Education to 

Develop Health Professionals" 

25 พ.ค. 2565 
อบรมออนไลน์  
ผ่าน Zoom 

การวิจัย รางวัล "Best Paper 
Award" 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ.ดร.กนกลักษณ์  จุ๋ยมณ ี ฝึกอบรม: หลักสตูรกฎหมายปกครองและวิธีพิจาณณาคดี
ปกครองที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นท่ี 3 (หาดใหญ่)  

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

26 ธ.ค. 2564 - 
18 พ.ย. 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่าน ระบบ Zoom 

การจัดการเรยีนการสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องอ านาจจดัการ
แทนผู้เสียหายในคดีอาญาระหว่างสามีภริยา ในการประชุมทาง
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาตคิรั้งท่ี 6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  ฝึกอบรม: อบรมเชิงปฏิบัติการจรยิธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์ หัวข้อ หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผูร้ับ
การวิจัย  

มหาวิทยาลยัพะเยาร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

(วช.) 

13 พ.ค. 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่าน ระบบ Zoom 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.ดร.กนกลักษณ์  จุย๋มณี (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  ผศ.ดร.กนกลักษณ์  จุ๋ยมณี (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

ผศ. ธีรยุทธ ปักษา การฝึกอบรม: โครงการอบรมใหค้วามรู้กฎหมายการเงินและ
ภาษีอากร หัวข้อ "ขายออนไลน์ ไม่ตายเพราะภาษี"  

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 25 ธันวาคม 2564 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การเรยีนการสอน 

  การฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับ
นักวิจัย 

คณะเศรษฐศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัย
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ 
ผ่านWebex 
meeting 

การวิจัย 

  น าเสนอผลงานวิชาการ : เรื่อง "มาตรการทางกฎหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าสงขลา" ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

25 มี.ค. 2565 
ผ่านระบบออนไลน ์

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ. ธีรยุทธ ปักษา (ต่อ) แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

   น าเสนอผลงานวิชาการ : เรื่อง"มาตรการทางกฎหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าสงขลา" ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 ใน
วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 
ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”  

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ 25 มี.ค. 2565 
ผ่านระบบออนไลน์ 
https://conferen
ce2022.tsu.ac.th 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ. ธีรยุทธ ปักษา (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ. ธีรยุทธ ปักษา (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

ผศ.เจษฎา  ทองขาว การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.เจษฎา  ทองขาว (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.เจษฎา  ทองขาว (ต่อ) น าเสนอผลงานวิชาการ: "มาตรการปัญหาทางกฎหมายในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการ" ในการประชุมวิชาการ การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทาง
กฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 

ผศ.จิรนันท์ ไชยบุปผา ฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทาง
วิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  ฝึกอบรม: หลักสตูรกฎหมายปกครองและวิธีพิจาณณาคดี
ปกครองที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นท่ี 3 (หาดใหญ่)  

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

26 ธ.ค. 2564 - 
18 พ.ย. 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่าน ระบบ Zoom 

การจัดการเรยีนการสอน 

  การฝึกอบรม: โครงการอบรมใหค้วามรู้กฎหมายการเงินและ
ภาษีอากร หัวข้อ "ขายออนไลน์ ไม่ตายเพราะภาษี"  

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 25 ธันวาคม 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่าน ระบบ Zoom 

การเรยีนการสอน 

 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  ผศ.จิรนันท์ ไชยบุปผา (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ให้แก่นิสิต 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

  การฝึกอบรม: โครงการ Design Thing (พื้นฐานการคดิเชิง
ออกแบบ) 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 10 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

   ผศ.จิรนนัท์ ไชยบุปผา (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

   ผศ.จิรนันท์ ไชยบุปผา (ต่อ) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องความหมาย 
วัตถุประสงค์และมูลเหตุการจัดเกบ็ภาษีจากการท่องเที่ยว ใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งท่ี 1 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ  17 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "การบังคบัใช้กฎหมายที่นั่งนิรภัย
ส าหรับเด็ก" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 
รางวัลน าเสนอระดับดีเด่น 

ผศ. ดร. จิดาภา พรยิ่ง โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทางวิชา ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  ฝึกอบรม : โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Active tearning : 
Engaging students in online classes  

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารญ์และองค์กรระดับอดุมศึกษาแห่ง

ประเทศไทย (ควอท) 

15 ต.ค. 2564  
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Zoom 

การเรยีนการสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่มีผลต่อการจดัระเบียบสุนัขจรจดั ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติราชภฏัสรุาษฏรธ์านีวิจัย ครั้งท่ี 16 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏร์ธาน ี 16-18 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ. ดร. จดิาภา พรยิ่ง (ต่อ) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องมาตรการ
ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
ระดับมัธยม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภฏั
สุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 16 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏร์ธาน ี 16-18 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องการบังคับใช้
กฎหมายกับการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านต าบลเกาะยอ 
จังหวัดสงขลาในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
สุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 16 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏร์ธาน ี 16-18 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัย เรื่อง มาตรการทาง
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของ
เหยื่อผูสู้ญหายในประเทศไทย ในการประชมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง ปัญหาการแจ้ง
ความประสงค์ในการชุมนุมตามบทบัญญัติกฎหมายการชุมนุม
สาธารณะในการประชมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง การก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจและหน้าท่ีของ
นายอ าเภอ ในการประชมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

    ผศ. ดร. จิดาภา พรยิ่ง (ต่อ) น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง มาตรการทาง
กฎหมายควบคุมการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ ในการ
ประชมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 32 
ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับดีมาก 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง แนวทางการร้อง
ทุกข์ใหม่ของทหาร ในการประชมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง มาตรการทาง
กฎหมายช่วยเหลือเบื้องต้นแกผู่้ไดร้ับความเสียหายจากการรับ
บริการทางการแพทย์ ในการประชมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 32 ประจ าปี 2565 

สถาบันวิจัย ม.ทักษิณ  25 มี.ค. 2565  บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ. ดร. จดิาภา พรยิ่ง (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ. ดร. จดิาภา พรยิ่ง (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ.เอกราช  สุวรรณรตัน ์ การฝึกอบรม: ครงการอบรมปฏิบตัิการปรับปรุงมาตรฐานการ
ด าเนินงานจรยิธรรมการวิจัยในคน 

ถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลยั
ทักษิณร่วมกับสภาการวิจัยแห่งชาติ 

20-21 ม.ค. 2565 
ห้องประชุมราช

พฤกษ์ ทักษิณาคาร 
ม.ทักษิณ วิทยาเขต

พัทลุง 

เพื่อการด าเนินการคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในคน 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  ผศ.เอกราช  สุวรรณรัตน์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

ผศ.กรรณภัทร  ชิตวงศ ์ โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทางวิชา ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องการเวรคืนท่ีดิน
บริเวณริมทางรถไฟ สายหาดใหญ่-สงขลา ในการประชุม
วิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณ ีครั้งท่ี 15  
วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

มหาวิทยาลยัร าไพพรรณ ี  17 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

   ฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง จรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 19 ธ.ค. 2564 
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ให้แก่นิสิต 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

  การฝึกอบรม: โครงการ Design Thing (พื้นฐานการคดิเชิง
ออกแบบ) 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 10 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 



299 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.กรรณภัทร  ชิตวงศ ์(ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 ผศ.กรรณภัทร  ชิตวงศ ์(ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขุม น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง การคุ้มครอง
สิทธิของผู้ต้องสงสัยภายใต้กฎหมายพิเศษท่ีบังคับใช้ในพื้นที่
จังหวัด ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
สังคม ระดับชาติ (CSD) สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจัยกับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับดี  

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจ
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐต่อการวสิามญัคนร้าย ในการประชุมวิชาการ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ (CSD) สัมพันธ์ 
ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับดีมาก  

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพ
การไกล่เกลีย่ข้อพิพาทคดีอาญาในช้ันสอบสวน ในการประชุม
วิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ (CSD) 
สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับชมเชย  

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการดูแลรักษาและการจัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาค
ให้แก่วัด ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  28 ต.ค. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่าน ระบบ Zoom  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษา
และการจัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาคให้แก่วัด ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 28  28 ต.ค. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่าน ระบบ Zoom  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องปัญหากฎหมาย
การควบคุมผู้บรโิภคแอลกอฮอล์ในพ้ืนท่ีสาธารณะ ในการ
ประชุมทางวิชาการระดับปรญิญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรร์ะดับชาติ ครั้งท่ี 6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขมุ (ตอ่) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องปัญหาข้อ
กฎหมายว่าด้วยการสวมฮิญาบของนักเรียนมสุลิมในโรงเรยีนที่
ตั้งอยู่บนธรณสีงฆ์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน ในการประชุมทาง
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งท่ี 6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องปัญหาข้อ
กฎหมายว่าด้วยการสวมฮิญาบของนักเรียนมสุลิมในโรงเรยีนที่
ตั้งอยู่บนธรณสีงฆ์ ตามหลักสิทธิมนษุยชน ในการประชุมทาง
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งท่ี 6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องการควบคุมของ
เสียที่เกดิจากโรงงานน้ าบูดู อ าเภอสายบุรี จังหวัดปตัตานี ตาม
แนวคิดอุตสาหกรรมสเีขียว ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
นนทรีอีสาน  

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

27 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

 การวิจัยเชิงเอกสารและการวิจยัเชิงคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

8-9 ต.ค. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่าน ระบบ Zoom  

การวิจัย 

 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขมุ (ตอ่) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การฝึกอบรม : การออกแบบวิจัยส าหรับบคุลากรทางการศึกษา ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอด
ผลงานวิจัย วช. 

25 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Zoom 

การวิจัย 

  การฝึกอบรม : เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอด
ผลงานวิจัย วช. 

26 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Zoom 

การวิจัย 

 การฝึกอบรม : การพัฒนานวัตกรรมและผลการใช้นวัตกรรทาง
การศึกษา 

ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอด
ผลงานวิจัย วช. 

27 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Zoom 

การวิจัย 

 การฝึกอบรม :  Research - Based Instructional 
Strategies ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 

ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอด
ผลงานวิจัย วช. 

218 พ.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Zoom 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขมุ (ตอ่) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขมุ (ตอ่) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องข้อพิจารณา
และกฎเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวข้องกับวารสารกฎหมาย ใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งท่ี 1 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ  17 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

อาจารย์ ดร. ศาสตรา  แก้วแพง การฝึกอบรม: ตัดต่อคลิปด้วยมือถือโดยใช้โปรแกรม 
Kinemaster  

งานบริการวิชาการและพัฒนาองคก์ร 
คณะวิทยาลัยการจัการ ร่วมกับศนูย์

พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดสุิต 

25 มกราคม 2565 
อบรมออนไลน์  
ผ่าน Zoom 

การพัฒนางานประจ า 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมพลังงานทดแทน : กรณีศกึษาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ  
ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
ระดับชาติ (CSD) สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับดี 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: บทความวิจัยเรื่อง มาตรการทาง
กฎมายในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการ
ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ 
(CSD) สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระชมเชย  
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ดร. ศาสตรา  แก้วแพง (ตอ่) น าเสนอผลงานทางวิชการ: เรื่องมาตรการลดความเหลื่อมล้ า
ของการได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราวของผู้ต้องหา หรือจ าเลยใน
กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา ในการประชุมวิชาการการ
พัฒนาชุมชนท้องถิน่และสังคม ระดับชาติ (CSD) สัมพันธ์  
ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับชมเชย  

  น าเสนอผลงานทางวิชการ: เรื่องศกึษาแนวทางพัฒนา
ประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายพิเศษในการแสวงหาข้อเท็จจริง
ในคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพระราช
ก าหนดการบริหารรายการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ใน
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
ระดับชาติ (CSD) สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับชมเชย  

 น าเสนอผลงานทางวิชการ: เรื่องมาตรการทางกฎหมายเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ในการประชุมวิชาการการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ (CSD) สัมพันธ์ ครั้งท่ี 20  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ก.ค -1 ส.ค. 
2564  

บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
รางวัลน าเสนอระดับดี 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องมาตรการ
กฎหมายในการควบคุมการพนันออนไลน์ ในการประชุมทาง
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาตคิรั้งที ่6  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่  

5 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

 น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เมาตรการกฎหมาย
ในการควบคุมการพนันออนไลน์ ในการประชุมวิชาการรัฐ
ประศาสนศาสตรร์ะดบัชาติ  

คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์
มหาวิทยาลยันครพนมระหว่างวันที ่ 

24-25 พ.ย. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ดร. ศาสตรา  แก้วแพง (ตอ่) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องมาตรการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ในการ
ประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ  

คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์
มหาวิทยาลยันครพนมระหว่างวันที ่ 

24-25 พ.ย. 2565 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องมาตรการการ
ป้องกันมลพิษทางอากาศมีแหล่งก าเนิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ  

คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์
มหาวิทยาลยันครพนมระหว่างวันที ่ 

24-25 พ.ย. 2565 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องปัญหาการกลั่น
แกล้งบนโลกไซเบอร์ ในการประชมุวิชาการรัฐประศาสน
ศาสตร์ระดับชาติ  

คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์
มหาวิทยาลยันครพนมระหว่างวันที ่ 

24-25 พ.ย. 2565 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษณิ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ดร. ศาสตรา  แก้วแพง 
(ต่อ) 

น าเสนอผลงานทางวิชการ: "Legal Measure to Solve the 
Inequality of Right to Health Care Service between 
Social Securit and Universal Coverage Scheme  (Gold 
Card)" 

การประชุมวิชาการระดับนานานชาติ 
National and International 

Academic Conference: The 12 tdh 
Benjamitra Network on 

Wchallenges in the New Era of 
Public Health Education to 

Develop Health Professionals" 

25 พ.ค. 2565 
อบรมออนไลน์  
ผ่าน Zoom 

การวิจัย รางวัล "Best Paper 
Award" 

อาจาร์ศรตุ  จุ๋ยมณ ี การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์นฤมล ฐานิสโร น าเสนอผลงานวิชาการ : ในการประชุมวิชาการ 14th 
National and International Conference on Humanities 
and Social Sciences (NICHSS)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 28 มี.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Zoom 

การวิจัย 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์นฤมล ฐานิสโร (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "มาตการทางกฎหมายในการป้องกัน
การปลอมแปลงบัญชีเฟซบุ๊ก" ในการประชุมวิชาการ การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทาง
กฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 

อาจารย์วิรตัน์  นาทิพเวทย์ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ให้แก่นิสิต 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์วิรตัน์  นาทิพเวทย์ (ต่อ) การฝึกอบรม: โครงการ Design Thing (พื้นฐานการคดิเชิง
ออกแบบ) 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 10 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การทจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์วิรตัน์  นาทิพเวทย์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารยส์นัน  ยามาเจริญ ฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทาง
วิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องสิทธิของ
แรงงานประมงพ้ืนบ้าน ศึกษาแรงงานประมงพ้ืนบ้านจังหวัด
สตูล  ในโครงการจดัสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตร
ก าแพงแสน ประจ าปี 2564  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  

8-9 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องส านึกทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการมองความรุนแรงในครอบครัว  ใน
โครงการจดัสมัมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรก าแพงแสน 
ประจ าปี 2564  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  

8-9 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่องการร้องทุกข ์
ศึกษาถึงการรับรู้และความเข้าใจในกระบวนการร้องทุกข์  ใน
โครงการจดัสมัมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรก าแพงแสน 
ประจ าปี 2564  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  

8-9 ธ.ค. 2564 บูรณาการการวิจยักับการเรียน
การสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์สนัน  ยามาเจริญ (ต่อ) แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์สนัน  ยามาเจริญ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์วณีา สุวรรณโณ ฝึกอบรม: โครงการสร้างนักวิจัยรุน่ใหม่ (ลูกไก่)  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วันท่ี 23-27 ส.ค. 
2564 อบรม

ออนไลน์  
ผ่านระบบ Webex 

meeting  

การวิจัย 

 น าเสนอผลงานวิชาการ: "มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยา
คนไร้ที่พ่ึง: กรณศีึกษาคนไร้บ้าน" ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี  7  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 25 ก.พ. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 
webex 

การวิจัย 

  น าเสนอผลงานวิชาการ : ในการประชุมวิชาการ 14th 
National and International Conference on Humanities 
and Social Sciences (NICHSS)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 28 มี.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ ZOOM 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 อาจารย์วีณา สุวรรณโณ (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

 อาจารย์วีณา สุวรรณโณ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "LGBT ที่ถูกเลือกปฏิบัติในอาชีพ
ข้าราชการ" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 

 อาจารย์วีณา สุวรรณโณ (ต่อ) น าเสนอผลงานวิชาการ: "การกู้ยมืเงินว่าด้วยบริบทของการ
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
ที่กฎหมายก าหนดในสังคมไทย 
" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 
ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  
 
 
 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์รญิญาภัทร ณ สงขลา ฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทาง
วิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  ฝึกอบรม: โครงการสร้างนักวิจัยรุน่ใหม่ (ลูกไก่)  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วันท่ี 23-27 ส.ค. 
2564 อบรม

ออนไลน์  
ผ่านระบบ Webex 

meeting  

การวิจัย 

 น าเสนอผลงานวิชาการ : น าเสนอบทความวิชาการ เรื่อง 
"ข้อพิจารณามาตรการใตการคุม้ครองสิทธิบุคคลผู้ให้บริการ
เพศในประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูล
สงครามวิจยั ครั้งท่ี 7  

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

25 ก.พ. 2565 การวิจัย 

 การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์รญิญาภัทร ณ สงขลา (ตอ่) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 
 
 
 
 
 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์เกริกเกียรติ  ทิพย์ชยั ฝึกอบรม:โครงการสรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วันท่ี 23-27 ส.ค. 
2564 อบรม

ออนไลน์  
ผ่านระบบ Webex 

meeting 

การวิจัย 

 น าเสนอผลงานวิชาการ: "การทารณุกรรมสตัว์เลี้ยง กรณีศึกษา
สุนัขและแมว" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งท่ี  7  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 25 ก.พ. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ ZOOM 

การวิจัย 

 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  
ผ่าน Webex 

Meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม: โครงการเสริมสรา้งหลักปฏิบตัิราชการทีด่ีจากค า
วินิจฉัยของศาลปกครองฯ หัวข้อ "ค าสั่งทางปกครองและ
หลักเกณฑ์การออกค าสั่งทางปกครอง"  

ส านักงานศาลปกครองจังหวัดสงขลา 23 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  
ผ่าน Zoom 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์เกริกเกียรติ  ทิพย์ชัย (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

 อาจารย์เกริกเกียรติ  ทิพย์ชัย (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

 น าเสนอผลงานวิชาการ: "ข้อสังเกตบางประการจากค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับเอกสิทธ์ิของคู่สัญญาฝ่าย
รัฐในการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียว : กรณีศึกษาสญัญาจัดซื้อจดั
จ้าง" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

 น าเสนอผลงานวิชาการ: "ปัญหาการค้าขายของร้านค้าหาบเร่
แผงลอย : กรณีศึกษาตลาดรถไฟสงขลา" ในการประชุม
วิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ 
นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

   น าเสนอผลงานวิชาการ: "ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและออกค าสั่งทางปกครอง : 
กรณีการใช้อ านาจบังคับบัญชากับการใช้อ านาจก ากับดูแล" ใน
การประชุมวิชาการ การประชุมวชิาการระดบัชาติ และ
น าเสนอวิจัย ระดับชาติ ครั้งท่ี 4  

มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด 20 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Zoom 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

   อาจารย์เกริกเกยีรติ  ทิพย์ชัย 
(ต่อ) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

อาจารยณ์ัชชา เมืองสง ฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทาง
วิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ณัชชา เมืองสง (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ณัชชา เมืองสง (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "แนวทางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
รูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี" ในการ
ประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้
หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "การบังคบัใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไรท้ี่พ่ึง พ.ศ.2557 : ศึกษากรณี
คนไร้บ้าน" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 
 
 
 
 

การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ศริิชัย  กุมารจันทร ์ การฝึกอบรม: คดีปกครองแลวิธีพิจารณาคดีปกครอง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน 

2 ก.พ. 2564 
อบรมออนไลน์  

การเรยีนการสอน 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ศิริชัย  กุมารจันทร์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของพื้นที่
ชุ่มน้ าในประเทศไทย"ในการประชุมวิชาการ การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทาง
กฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบ
ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ศิริชัย  กุมารจันทร์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

อาจารย์ภาณุวัฒน์  ปานแก้ว แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 



331 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ภาณุวัฒน์  ปานแก้ว (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ภาณุวัฒน์  ปานแก้ว (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

อาจารย์มาตา สินด า ฝึกอบรม:โครงการสรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วันท่ี 23-27 ส.ค. 
2564 อบรม

ออนไลน์  
ผ่านระบบ Webex 

meeting  

การวิจัย 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 



333 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์มาตา สินด า (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 



334 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  อาจารย์มาตา สินด า (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่กลุ่มวสิาหกิจชุมชน  

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัักษิณ 
ร่วมกับกลุม่วิสาหกิจชุมชน 

25 พ.ค. 2565 
อบต. บ้านนิคม อ.
บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช 

การบริการวิชาการ 

   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

อาจารย์อจิรวดี  เหล่าอ่อน ฝึกอบรม:โครงการสรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วันท่ี 23-27 ส.ค. 
2564 อบรม

ออนไลน์  
ผ่านระบบ Webex 

meeting  

การวิจัย 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 



335 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์อจิรวดี  เหล่าอ่อน (ต่อ) การฝึกอบรม: หลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทีวิจัย
, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป 

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ ม.เชียงให่ ร่วมกับคลินกิ

กฎหมายเพื่อสิทธิมนุษชน คณะ
นิติศาสตร์ ม.นเรศวร 

15 ก.พ. - 14 มี.ค. 
2564 

อบรมออนไลน์ 
ผ่านระบบ ZOOM 

การวิจัย 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวตักรรม/
บริการวิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์อจิรวดี  เหล่าอ่อน (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 

อาจารยส์ุมัลลิกา  ดาวสุวรรณ ฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอต าแหน่งทาง
วิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์  

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  ฝึกอบรม:โครงการสรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วันท่ี 23-27 ส.ค. 
2564 อบรม

ออนไลน์  
ผ่านระบบ Webex 

meeting  

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์สมุัลลิกา  ดาวสุวรรณ (ตอ่) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 



338 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์สมุัลลิกา  ดาวสุวรรณ (ตอ่) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่กลุ่มวสิาหกิจชุมชน  

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัักษิณ 
ร่วมกับกลุม่วิสาหกิจชุมชน 

25 พ.ค. 2565 
อบต. บ้านนิคม อ.
บางขัน จ.
นครศรีธรรมราช 

การบริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 



339 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์บงกช  ดารารตัน ์ การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 



340 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์บงกช  ดารารตัน์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 
 
 
 
 
 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์พรรณชม  อ่อนน้อย* การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 



342 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  อาจารย์พรรณชม  อ่อนน้อย* (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย 



343 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์ ดร.ชัชชัย  ยุระพันธ์* แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 



344 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ ดร.ชัชชัย  ยุระพันธ์* (ตอ่) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

การวิจัย 



345 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

อาจารย์พุฒิชัย  ชลสิทธ์ิ* การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 



346 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์พุฒิชัย  ชลสิทธ์ิ* (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

การวิจัย 

อาจารยณ์ฐมน ทองมี* การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ณฐมน ทองมี* (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ณฐมน ทองมี* (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

การวิจัย 

อาจารยณ์ัฐวุฒิ  คงไข่* แลกเปลีย่นเรยีนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์“แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล ม.
ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลนผ์่าน 

ระบบ Webex 
meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับ
นักวิจัย 

คณะเศรษฐศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัย
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลนผ์่าน

ระบบ Webex 
meeting 

การวิจัย 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนิติศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
บรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco 
Webex Meeting  

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ณัฐวุฒิ  คงไข่* (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 อาจารย์ณัฐวุฒิ  คงไข่* (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ 
Cisco Webex 

Meeting  

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  สรุปผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 8 เดือน 

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

นางสาวดุสดิา แก้วสมบรูณ ์ การฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการท างานเพื่อความเป็น
เลิศ (Operation Excellence) ส าหรับส่วนงานวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ม.
ทักษิณ 

9, 23 พ.ย. 2564 
2 ธ.ค. 2564 
13 ม.ค. 2565 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์ 
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Webex meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม: การอบรมเชิงปฏิบตัิการระยะสั้น หลักสูตร 
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการ
ท างาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) 
ส าหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
ร่วมกับ สสส. 

11- 12 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การบริหารจัดการองค์กรสูค่วามสขุ 

  การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

 การฝึกอบรม : โครงการพันาทักษะการสร้างความคดิ
สร้างสรรค์ /นวัตกรรมในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

31 มี.ค., 1 , 19 เม.ย. 
2565 

การพัฒนางานประจ า 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางสาวดุสดิา แก้วสมบรูณ์ (ต่อ) การฝึกอบรม: โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเขา้สูต่ าแหน่ง
ที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

7 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางสาวดุสดิา แก้วสมบรูณ์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

นางชาโลมา กองสวัสดิ ์ การฝึกอบรม: การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนา
นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย 

4 ส.ค. 2564 การวิจัย 

  การฝึกอบรม: โครงการ ก.พ.ว. พบคณาจารย์ -การขอ
ต าแหน่งทางวิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 
2563 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

30 พ.ย. 2564 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Webex meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  การฝึกอบรม: โครงการ "One-sheet R2R proposal แผนที่
ส าหรับการวิจัยจากงานประจ า"  

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหาร ลาดกระบัง 

2 ธ.ค. 2564 
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 

  การฝึกอบรม: การอบรมการสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิเคราะห์
จากงานประจ า 

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลยัพะเยา 

14 ม.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ทางเพจ 

facebook 

การพัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม: โครงการอบรมการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจยั 
(R2R)  

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลยัพะเยา 

18 ม.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ทางเพจ 

facebook 

การพัฒนางานประจ า 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางชาโลมา กองสวัสดิ์ (ต่อ) การฝึกอบรม: ตัดต่อคลิปด้วยมือถือโดยใช้โปรแกรม 
Kinemaster  

งานบริการวิชาการและ
พัฒนาองค์กร คณะ
วิทยาลัยการจัการ 

ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุน
มนุษย์ ม.สวนดุสิต 

25 ม.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน 

Zoom 

การพัฒนางานประจ า 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :โครงการ ก.พ.ว.พบคณาจารย์  
“แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2564 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

9 มีนาคม 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Webex meeting 

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 การฝึกอบรม: การอบรมเชิงปฏิบตัิการระยะสั้น หลักสูตร 
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการ
ท างาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) 
ส าหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
ร่วมกับ สสส. 

11- 12 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การบริหารจัดการองค์กรสูค่วามสขุ 

  การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

 การฝึกอบรม: โครงการสมัมา "กฎหมายปกครองกับการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาท" 

ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

29 มี.ค. 2565  
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยั 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

   นางชาโลมา กองสวัสดิ์ (ต่อ) การฝึกอบรม: โครงการสมัมา "กฎหมายปกครองกับการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาท" 

ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

29 มี.ค. 2565  
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยั 

  การฝึกอบรม: โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเข้สู่ต าแหน่งที่
สุงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

7 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การฝึกอบรม:  การวิจัยจากงานประจ า ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในระบบการศึกษาไทย 

ส่วนทรัพยากรบคุคล 
มหาวทิยาลยั มศว.  

21 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การวิจัย 

  การฝึกอบรม : การออกแบบวิจยัส าหรับบคุลากรทาง
การศึกษา 

ศูนย์จัดการความรู้และ
ถ่ายทอดผลงานวิจยั วช. 

25 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การวิจัย 

  การฝึกอบรม : เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา ศูนย์จัดการความรู้และ
ถ่ายทอดผลงานวิจยั วช. 

26 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

นางชาโลมา กองสวัสดิ์ (ต่อ) การฝึกอบรม : การพัฒนานวัตกรรมและผลการใช้นวัตกรร
ทางการศึกษา 

ศูนย์จัดการความรู้และ
ถ่ายทอดผลงานวิจยั วช. 

27 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การวิจัย 

  การฝึกอบรม :  Research - Based Instructional 
Strategies ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 

ศูนย์จัดการความรู้และ
ถ่ายทอดผลงานวิจยั วช. 

28 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การวิจัย 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางชาโลมา กองสวัสดิ์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

  น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่อง การศึกษา
ปัจจัยที่สงผลต่อความผูกพันของบุคลากรในคณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วารสารวิชาการ ปขมท. 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภาคม - สิงหาคม 
2565) 

พ.ค. 2565 การวิจัย 

นางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล การฝึกอบรม: ตัดต่อคลิปด้วยมือถือโดยใช้โปรแกรม 
Kinemaster  

งานบริการวิชาการและ
พัฒนาองค์กร คณะ
วิทยาลัยการจัการ 

ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุน
มนุษย์ ม.สวนดุสิต 

25 ม.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน 

Zoom 

การพัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม : โครงการพันาทักษะการสร้างความคดิ
สร้างสรรค์ /นวัตกรรมในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

31 มี.ค., 1 , 19 เม.ย. 
2565 

การพัฒนางานประจ า 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 



359 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

นายธานินทร์ เงินถาวร การฝึกอบรม: การวิจัยเชิงเอกสารและการวจิัยเชิงคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย 

8-9 ต.ค. 2564 การวิจัย 

  การฝึกอบรม: การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนา
นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย 

4 ส.ค. 2564 การวิจัย 

  การฝึกอบรม: หลักสูตร Inforgraphic (ออนไลน์) ปี พ.ศ. 
2564 รุ่นที่ 2 

ส านักเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

21 ส.ค. 2564 พัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม: โครงการ "One-sheet R2R proposal แผนที่
ส าหรับการวิจัยจากงานประจ า"  

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหาร ลาดกระบัง 

2 ธ.ค. 2564 
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 

  การฝึกอบรม: การเขยีนคู่มือปฎิบตัิงาน ของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลยัพะเยา 

14 ธ.ค. 2564 
 ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิส์ 

ระบบ Microsofteams 

การพัฒนางานประจ า 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นายธานินทร์ เงินถาวร (ต่อ) การฝึกอบรม: การอบรมการสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิเคราะห์
จากงานประจ า 

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลยัพะเยา 

14 ม.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ทางเพจ 

facebook 

การพัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม: โครงการอบรมการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจยั 
(R2R)  

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลยัพะเยา 

18 ม.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ทางเพจ 

facebook 

การพัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม: ตัดต่อคลิปด้วยมือถือโดยใช้โปรแกรม 
Kinemaster  

งานบริการวิชาการและ
พัฒนาองค์กร คณะ
วิทยาลัยการจัการ 

ร่วมกับศูนย์พฒันาทุน
มนุษย์ ม.สวนดุสิต 

25 ม.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน 

Zoom 

การพัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม: การอบรมเชิงปฏิบตัิการระยะสั้น หลักสูตร 
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการ
ท างาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) 
ส าหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
ร่วมกับ สสส. 

11- ก12 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การบริหารจัดการองค์กรสูค่วามสขุ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นายธานินทร์ เงินถาวร (ต่อ) การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม : โครงการพันาทักษะการสร้างความคดิ
สร้างสรรค์ /นวัตกรรมในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

31 มี.ค., 1 , 19 เม.ย. 
2565 

การพัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม: โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเข้สู่ต าแหน่งที่
สุงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

7 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การฝึกอบรม: การอบรมเชิงปฏิบตัิการจริยธรรมการวจิัยใน
มนุษย ์"หลักจรยิธรรมการวิจยัและการปกป้องผู้รบัการวิจัย 

มหาวิทยาลยัพะเยา 13 พ.ค. 2565 การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

  นายธานินทร์ เงินถาวร (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นายธานินทร์ เงินถาวร (ต่อ) น าเสนอผลงานทางวิชการ : บทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วารสารวิชาการ ปขมท. 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภาคม - สงิหาคม 
2564) 

ส.ค. 2564 การวิจัย 

นายวีระ  ชุมช่วย สัมมนา : การวิจัยเชิงคุณภาพ: เขยีนอย่างไรให้มคีุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย 

19 ธ.ค. 2564 การวิจัย 

  การฝึกอบรม: : การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื่นที ่ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ ์

4 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน 

Zoom 

การวิจัย 

  การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม: โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเข้าสูต่ าแหน่ง
ที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

7 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นายวีระ  ชุมช่วย (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 



365 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

นางเมวดี ขวัญศร ี การฝึกอบรม:  : โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การจัดการความรู้: โครงการจัดการความรู้ เรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ บัญชีและพัสด ุ

ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน ม.ทักษิณ 

29 มี.ค. 2565 
ออนไลน์ ผ่านระบบ 

Cisco Webex Meeting 

การปฏิบัติงานพัสด ุ

  การฝึกอบรม : โครงการพันาทักษะการสร้างความคดิ
สร้างสรรค์ /นวัตกรรมในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

31 มี.ค., 1 , 19 เม.ย. 
2565 

การพัฒนางานประจ า 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 



366 

ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางเมวดี ขวัญศรี (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

นายอนุชา ขุนแก้ว การฝึกอบรม : Basic Docker 2021 บริษัทไอทีจีเนียส เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

17 ต.ค. 2564 
อบรมออนไลน์ FB LIVE 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  การฝึกอบรม : Basic Node.JS MEAN Stack  2021 บริษัทไอทีจีเนียส เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

18 ธ.ค. 2564 
อบรมออนไลน์ ผ่าน FB 

LIVE 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  การฝึกอบรม : Basic MongoDB with PHP Python and 
NodeJS  

บริษัทไอทีจีเนียส เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

23 ก.ย. 2564 
อบรมออนไลน์ ผ่าน FB 

LIVE 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  ฝึกอบรม : โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิบาล
และจริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นายอนุชา ขุนแก้ว (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 
 
 
 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

นางสาวอทิตา  มู่สา (ต่อ) การฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับ
นักวิจัย 

คณะเศรษฐศาสตร์ฯ 
มหาวทิยาลยัทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

การวิจัย 

 การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

 การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางสาวอทิตา  มู่สา (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

นายพิธาน  ดลหมาน การฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับ
นักวิจัย 

คณะเศรษฐศาสตร์ฯ 
มหาวทิยาลยัทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

การวิจัย 

  การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม: โครงการสมัมา "กฎหมายปกครองกับการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาท" 

ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

29 มี.ค. 2565  
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยั 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นายพิธาน  ดลหมาน (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นายพิธาน  ดลหมาน (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

นายยุทธชัย  ด้วงสวัสดิ ์ การฝึกอบรม: โครงการปลูกและปลุกจิตส านึกด้านธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษณิ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม: โครงการสมัมา "กฎหมายปกครองกับการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาท" 

ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

29 มี.ค. 2565  
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยั 

  ฝึกอบรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์

คณะบริหารธรุกิจ ม.
สยาม 

19 ธ.ค. 2564 
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกนัการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นายยุทธชัย  ด้วงสวัสดิ์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทกัษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  น าเสนอผลงานวิชาการ: "กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส าหรับผู้สูงอายุ" ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมทางกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 28 พ.ค. 2565 
น าเสนอแบบออนไลน์ 

ผ่านระบบ Cisco 
Webex Meeting 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นายยุทธชัย  ด้วงสวัสดิ์ (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

นางจิราวรรณ  คงเรือง การฝึกอบรม: การอบรมเชิงปฏิบตัิการระยะสั้น หลักสูตร 
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการ
ท างาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) 
ส าหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
ร่วมกับ สสส. 

11- ก12 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Zoom 

การบริหารจัดการองค์กรสูค่วามสขุ 

  โครงการปลูกและปลุกจติส านึกด้านธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางจิราวรรณ  คงเรือง (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

นายกรีฑา  รักเล่ง ฝึกอบรม: จดัการความเครียดและพัฒนาความฉลาดทางด้าน
อารมณ ์

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

26 ก.พ. 2565 
ผ่านระบบออนไลน์ 

Webex 

การปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ฝึกอบรม: Law Achievemant : เขียนเรซเูม่อย่างไรให้ปัง 
จบใหม่ยังไงก็ได้งาน 

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

23 ก.พ. 2565 
ผ่านระบบออนไลน์ 

Webex 

การพัฒนานิสิต 

  ฝึกอบรม: โครงการอบรมคอมพิวเตอร ์ คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

9 ก.พ. 2565 
ผ่านระบบออนไลน์ 

Webex 

การพัฒนางานประจ า 

 ฝึกอบรม: การออกแบบ และจดัท า Infographics เพื่อการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ 
PREZI รุ่นที่ 28  

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัย

มหิด  

13 - 14 พ.ค. 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ 

Zoom 

การพัฒนางานประจ า 

 ฝึกอบรม: ทักษะการปฏิบตัิงานด้านกฎหมาย (วิชามรดก) คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

27 ก.พ. 2565 
สถานท่ีจัด ผ่านระบบ

ออนไลน์ Webex 

การพัฒนางานประจ า 

  ฝึกอบรม: ทักษะการปฏิบตัิงานด้านกฎหมาย (วิธีพิจารณา
ความอาญา 2) 

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

13 ก.พ. 2565 
สถานท่ีจัด ผ่านระบบ

ออนไลน์ Webex 

การพัฒนางานประจ า 

  โครงการปลูกและปลุกจติส านึกด้านธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

   นายกรีฑา  รักเล่ง (ต่อ) การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

   นายกรีฑา  รักเล่ง (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 

นางสาวสุดารัตน์  ด าฝ้าย การฝึกอบรม: การจดัการความเครียดและพัฒนาความฉลาด
ทางด้านอารมณ ์
ผู้จัด  

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

26 ก.พ. 2565 
 ผ่านระบบออนไลน์ 

Webex 

การปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  การฝึกอบรม: Law Achievemant : เขียนเรซูเม่อย่างไรให้
ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน 

คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

23 ก.พ. 2565 
 ผ่านระบบออนไลน์ 

Webex 

การพัฒนานิสิต 

  โครงการปลูกและปลุกจติส านึกด้านธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.
ทักษิณ 

19 มี.ค. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

ใช้ในประกอบการท างานและพัฒนา
ทักษะของตนเองและองค์กร 

  การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางสาวสุดารัตน์  ด าฝ้าย (ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์
กส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

นางสาวกาญจนรัตน์ วรพงศ ์ การฝึกอบรม : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริตของบุคลากรคณะนติิศาสตร ์

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 8 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

  การฝึกอบรม: โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเข้สู่ต าแหน่งที่
สุงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 

ฝ่ายบรหิารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ม.

ทักษิณ 

7 เม.ย. 2565 
อบรมออนไลน์ ผ่าน

ระบบ Cisco Webex 
Meeting 

แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะผู้ประกอบการ/บริการ
วิชาการ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมองค์กรเอกชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

ทักษะด้านการพัฒนนาวัตกรรม/
บริการวิชาการ 
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ประเมินแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 นางสาวกาญจนรตัน์ วรพงศ ์(ต่อ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 18  พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การจัดการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 31 พ.ค. 2565 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ 
และ ผ่านระบบ Cisco 

Webex Meeting 

การวิจัย 
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ภาคผนวก ข สมรรถนะของบุคลากร 

1. สมรรถนะของบุคลากสายวิชาการ 
2. สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 
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สมรรถนะของบุคลากร 
สมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณมีส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ตามแนวทางการ
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ของสหราชอาณาจักร และ 
Australian Professional Standards for Teachers ของประเทศ ออสเตรเลีย ตลอดจนการศึกษาจากประสบการณ์
การพัฒนาอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตามแนวคิด ของ UKPSF และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งพัฒนาตามแนวคิดของ Australian Professional Standards for Teachers โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพใน
การ จัดการเรียนการสอน จ านวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 องค์ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ  

1.1 ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาของตน  
1.2 ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้  

องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ (Competencies) ประกอบด้วย 4 มิติ คือ  
2.1 ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.2 ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.3 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ ของผู้เรียน  
2.4 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถให้ ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์  

องค์ประกอบที่ 3 ค่านิยม (Values) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ  
3.1 คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง  
3.2 ธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์  
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รูปที่ 2 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละองค์ประกอบข้างต้น ก าหนดให้มีระดับของคุณภาพของ

แต่ละองค์ประกอบ จ านวน 4 ระดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน โดย

ใน 4 ระดับมีดังนี ้
ระดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและประยุกต์ใช้ได้ มีความรู้ความเข้าใจใน

ศาสตร์การเรียนรู้เบื้อต้น สามารถออกแบบกิจกรรม จัดบรรยากาศ ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ โดยค านึงถึง

ผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประมเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนน าผลประเมินมาใช้

ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาจนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดใจรับฟังความคิดเห็ฯจากผู้ที่เกี่ยวข้องและ

ปฏิบัติตามจรรยารรณวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร 

ระดับที่ 2 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ 1ที่มีความรู้ลึกในศาสตร์ของตน และ

ติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้ สามารถ

จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ก ากับดูแลและติดตามผลการเรียนรู้ของผุ้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ต

ค าปรึกษาขี้แนะแก่เพ่ืออาจารย์ในศาสตร์ได้ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภายใน

องค์กร 

3. do the THING 
RIGHT

- เสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้และสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

- วัดแประเมินผลการ
เรียนรู้ของผุ้เรียน พร้อมทั้ง
สามารถ ให้ข้อมูลป้แนกลับ
อย่างสร้างสรรค์
4. be the RIGHT 
PERSON

- คุณค่าในการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

- ธ ารงไว้ซ่ึงจรรยาบรรแห่ง
วิชาชีพอาจารย์

1. know the 
RiIGHT THING  

- มีความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชา

- มีความรู้ในศษสตร์
การสอนแ  ลและการเรียน
รุ้

2. do the 
THING RIGHT

- ออกแบบและวาง
แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อยางมีประสิทธิภาพ
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ระดับที่ 3 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 2 ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ขงตน ศาสตร์

การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ น าผลการวิจัยนั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงและผู้

ชี้แนะในระดับอง๕กรด้านการจัดการเรียนรู้ และนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

ระดับที่ 4 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 3 ที่เป็นผู้น าในศาสตร์ของตน ศาสตร์

การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในการ

ก าหนดนยายและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการเรียนรู้ในระดับชาติ และนานาชาติ เป็นผู้น า

เชิงนยายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์  

คู่มือสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
1. องค์ความรู้ (Knowledge) ความสามารถในการวางตนและเป็นตัวอย่างที่ดี การมีศลิปะในการโน้มน้าว จูงใจ 

กระตุ้นและให้ ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานเต็ม
ประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

1.1 องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาของตน 
ระดับที่ 1 ประเด็น 

 อธิบายแนวคิด และหลักการส าคญัของเนื้อหา/เรื่อง/วิชาที่สอน พรอ้มท้ังการ

ประยุกต์ใช้ 

 จัดล าดับและเช่ือมโยงหัวข้อท่ีสอนได้อย่างเป็นระบบ 
ระดับที่ 2 ประเด็น 

 มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ 1 

 ติดตามความรู้ที่ทันสมัย วิเคราะห์และน ามาใช้อย่างเหมาะสม 
ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เพื่ออาจารย์ได้ 

ระดับที่ 3 ประเด็น 

 มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ 2  

 ประเมินแนวคิด หลักการส าคัญในศาสตร์ที่สอน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 

บูรณาการความรู้ของศาสตร์ที่สอนกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
ระดับที่ 4 ประเด็น 

 มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ 3 

 สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
คาดการหรือประเมินทิศทางความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 



386 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
1.2 ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ 

ระดับที่ 1 ประเด็น 

 อธิบายจิตวิทยาการเรียนรู้และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ได้ 

 ระบุวิธีจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
เลือกวิธีวัดและประเมินผลเบื้องตน้ ที่สอดคล้องกับวิธีการจดัการเรยีนรู้และผลการ
เรียนรู ้

ระดับที่ 2 ประเด็น 

 มีความรู้ความสามารถระดับ 1 

 วิเคราะห์ภูมิหลงและศักยภาพของผุ้เรียนเพื่อน าไปออกแบบกระบวนการเรียนรู 

 เลือกวิธีจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และกลุ่มผู้เรียน 
ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ และถ่ายทอดศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ให้แก่เพื่ออาจารย์
ได้ 

ระดับที่ 3 ประเด็น 

 มีความรู้ความสามารถระดับ 2 

 ประเมินวิธีจักการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล 
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนระหว่างวิชา/ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ระดับที่ 4 ประเด็น 

 มีความรู้ความสามารถระดับ 3 

 สร้างความรู้/ นวัตกรรมในศาสตร์การสอน และการจัดการเรียนรู้ หรือ 
ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ และถ่ายทอดศาสตร์การสอน และการเรียนรู้ให้กับอาจารย์
ภายนอกองค์กรได้ 

2. สมรรถนะ (Competencies)  

2.1 ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับที่ 1 ประเด็น 

 ออกแบบกิจกรรมและใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

 ประสานงานกับผู้สอนร่วมในรายวิชาอย่างมีประสิทธิภาพและทบทวนเนื้อหาที่
สอนร่วมกัน 

น าผลการประเมินโดยผู้เรียนมาใช้ในการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ 
ระดับที่ 2 ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับท่ี 1 

 พัฒนารูแบบการเรียนรู้ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการออกแบบการเรียนรูร่วมกับเพื่ออาจารย์ในสาขาวิชา 

ระดับที่ 3 ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับท่ี 2 

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนอาจารย์ในต่าง
สาขาวิชาในศาสตร์เดียวกัน หรือ 
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 เป็นวิทยากรในด้านการออกแบบกิจกรรมและเทโนลีการเรียนรู้ในต่างสาขาวิชา
ในศาสตร์เดียวกัน หรือ 

สถาบันอื่นน ารูปแบบการเรียนรูที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ 
ระดับที่ 4 ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับท่ี 3 

 เป็นผู้น าการออกแบบการเรียนรู้ในต่างศาสตร์ 

 เป็นวิทยากรในด้านการออกแบบกิจกรรมแลเทคโนโลยีการเรียนรู้ในต่าง
ศาสตร์ 

2.2 ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับที่ 1 ประเด็น 

 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและระดับของผู้เรียน 

 ประสานงานการจัดรูปแบบการเรียนรู้กับผุ้สอนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 พิจารณาน าผลการประเมินจากกเพื่อนอาจารย์มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระดับที่ 2 ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับท่ี 1 

 ก ากับดูแลและติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
ใช้นวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับที่ 3 ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับท่ี 2 

 น าผลการวิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ระดับที่ 4 ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับท่ี 3 

 เป็นผู้น า หรือผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลักดันให้เกิดนโยบายหรือกลยุทธ์ระดับองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

2.3 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนผู้เรียน 

ระดับที่ 1 ประเด็น 

 จัดการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เรียน 
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนในการพัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ 

ระดับที่ 2 ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับที่ 1 

 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 
วินิจฉัยปัญหาของผู้เรียนและช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา 
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ระดับที่ 3 ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับท่ี 2 

 จัดการเรียนรู้สถานการณ์จริงหรือพ้ืนท่ีจริง 

 ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร 
 

ระดับที่ 4 ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับท่ี 3 

 เป็นผู้น าในการก าหนดนโยบายการจัดบรรยากาศการเรียนรูใ้นระดบัองค์กร หรือ 
เป็นที่ปรึกษาในการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ 

2.4 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผุ้เรียน พร้อมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค ์

ระดับที่ 1 ประเด็น 

 ออกแบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

 ประเมินความก้าวหน้า (formative) และประเมินผลสมัฤทธ์ิ (summative) ของ
ผู้เรียน 

ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
แบบ STAR (Specific, Timely, Attainable, Respectful) 

ระดับที่ 2 ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับท่ี 1 
วัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกละประสิทธิผล
ของการพัฒนาผลการเรียนรู้ 

ระดับที่ 3 ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับท่ี 2 

 จัดการเรียนรู้สถานการณ์จริงหรือพ้ืนท่ีจริง 

 ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร 
ระดับที่ 4 ประเด็น 

 มีสมรรถนะระดับท่ี 3 

 เป็นผู้น าในการก าหนดนโยบายการจัดบรรยากาศการเรียนรูใ้นระดบัองค์กร หรือ 
เป็นที่ปรึกษาในการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ 

3. ค่านิยม (Values)  

3.1 คุณคา่ในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับที่ 1 ประเด็น 

 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในเรื่องการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกหลักสูตเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้เรียน และน ามาพัฒนาตนเอง 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดับที่ 2 ประเด็น 

 มีคุณลักษณะระดับท่ี 1 

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ในองค์กร 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมวิชาชีพเพื่อน ามาพัฒนาตนเอง 

ระดับที่ 3 ประเด็น 

 มีคุณลักษณะระดับท่ี ระดับ 2 

 เป็นพี่เลี้ยง และผู้น าการพัฒนาวิชาชีพ อาจารย์ในองค์กรในการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับที่ 4 ประเด็น 

 มีคุณลักษณะระดับท่ี ระดับ 3 

 มีส่วนร่วมและอุทิศตนให้กับการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ภายนอกองค์กร หรือ 
เป็นผู้ช้ีน าเชิงนโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ในระดับประเทศ 

3.2 ธ ารงไว้ซ่ึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ 

ระดับที ่1 ประเด็น 

 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร 
ระดับที่ 2 ประเด็น 

 มีคุณลักษณะระดับท่ี 1 

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพอาจารย์ในองค์กร 

ระดับที่ 3 ประเด็น 

 มีคุณลักษณะระดับท่ี 2 

 เป็นพี่เลี้ยง และผู้น าการเชิงนโยบายด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ 
ระดับที่ 4 ประเด็น 

 มีคุณลักษณะระดับท่ี 3 
มีส่วนร่วมและอุทิศตนและเป็นแบบอย่างให้กับการพัฒนาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
อาจารย์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 

แหล่งที่มา: แนวทางการส่งเสริมคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา , 2561)  

อ้างอิงจาก : The UK Professional Standards Framework ของสหราขอาณาจักร, Australian Professional Standards 

for Teachers ของประเทศออสเตรเลีย , KMUTT Professional Standards Framework for teaching and supporting 

learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี , PSU Teaching Professional Standards Framework ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 

รายละเอียดของเกณฑที่คาดหวังของต าแหน่ง  

รหัส เกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 

1 ความรู้ในด้านบญัชี  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านบัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน บัญชี ตลอดจนการพัฒนา
และปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านบัญชีให้มี ประสิทธิภาพ  

2 ความรู้ในการเป็นผู้ ตรวจสอบ  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการ
และขั้นตอนของการ เป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นผู้ตรวจสอบ 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการ
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3 ความรู้ในด้านประมาณ  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการ
และขั้นตอนการท างาน ในด้านงบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานงบประมาณ 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  

4 ความรู้ในด้านการเงิน  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านนการเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถาม
ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน การเงิน ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการเงินให มี 
ประสิทธิภาพ  

5 ความรู้ในด้านการ ตรวจสอบภายใน  ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการ
ท างานในด้านการ ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการตอบข้อซักถาม
ในประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ  งานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ  

6 ทักษะในการค านวณ  ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการค านวณ
ข้อมูล รวมทั้ง ความสามารถในการค านวณและวิเคราะหข์้อมลู
ออกเป็นประเด็นย่อย ๆ ตลอดจนการน าข้อมูลที่ค านวณได้มา
ใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และหา แนวทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหาต่อไปได้ 

7 ทักษะในด้านการเงิน  การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือ
ทีมงาน รวมถึงการ ควบคุมดูแลการใช้เงินให้เกิดประโยชน์และ
เป็นตามงบประมาณที่จัดสรรไว้  

8 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู  การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการ
รวบรวมหรือค้นหา ข้อมูล รวมทั้งการน าระบบเทคโนโลยี
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รหัส เกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 

สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหา  และจัดเก็บข้อมูล 
ตลอดจนการวิเคราะห์หาข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้ อย่าง
เป็นระบบ  

9 ความรู้ในด้านกฎหมาย  ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และ
มาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รวมทั้งการตอบข้อ
ซักถามและให้ค าปรึกษาแนะน าในประเด็นต่าง ๆ โดยอ้างอิง
ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้  

10 ความรู้ในด้านจดัซื้อ จัดจา้ง  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านงานจัดซื้อ จัดจ้าง รวมทั้งการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านจัดซื้อ 
จัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ  

11 ทักษะการบริหารงาน จัดซื้อ  การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการท างานใน
ด้านงานจัดซื้อ รวมทั้งการบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้
มีความถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ราคา ระยะเวลา 
และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงาน จัดซื้อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

12 ความรู้ในด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) 
รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งาน HRD ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง  ขั้นตอนการ
ท างานด้าน HRD ให้มีประสิทธิภาพ  

13 ความรู้ในงานด้านระบบ สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งาน บุคคล  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างานใน   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRIS ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการท างานด้าน HRIS  

14 ความรู้ในด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) 
รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งาน HRM ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง  ขั้นตอนการ
ท างานด้าน HRM ให้มีประสิทธิภาพ  

15 การสัมภาษณเ์พื่อการ คัดเลือก  การก าหนดความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการคัดเลือก
ผู้สมัครที่มี คุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้น รวมทั้งการ
บริหารและควบคุม งบประมาณที่ใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครแต่
ละครั้ง  

16 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/ ข้อบังคบัของ
หน่วยงาน 

ความเข้าใจระเบียบ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งสามารถตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน ากับผู้อื่น
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รหัส เกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 

เกี่ยวกับระเบียบ ค าสั่ง และ/หรือสัญญาที่ เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น  

17 ความรูในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้ง
การตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงาน IT 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างาน ด้าน IT 
ให้มีประสิทธิภาพ  

18 ความรู้ในด้านวิจยั  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านการวิจัย รวมทั้งการตอบข้อซักถาม
ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ งานวิจัย ตลอดจนการพัฒนา
และปรั บปรุ ง ขั้ น ตอนกา รท า ง านด้ า นก า ร วิ จั ย ใ ห้ มี  
ประสิทธิภาพ  

19 ความรู้ในด้านการบริหาร ความเสีย่ง  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน ในด้านนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานบริหาร
ความเสี่ยง ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน  การ
ท างานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ  

20 ความรู้เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพือ่การ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

ความสามารถในการวางแผนและควบคุมดูแล และออกแบบ
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานของทั้ง  องค์การ 
รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้
สอดคล้อง กับข้อก าหนด ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและ ภายนอกองค์การในด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
การด าเนินงานงานท่ีเป็นเลิศ   

21 การให้ค าปรึกษา  

 

ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหา
ที่เกิดขึ้นของผู้อื่น รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อื่นถึง
แนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น  

22 การสร้างเครือข่าย  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลต่าง ๆ ในทุก
ระดับต าแหน่งงานทั้ง ภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้ง
ความสามารถในการขอความคิดเห็น ความช่วยเหลือ และ
ความร่วมมือต่าง ๆ จากสมาชิกที่เป็นเครือข่ายเพื่อ ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้น  

23 การวางแผนงานและการ จัดการ  ความสามารถในการจัดล าดับความส าคัญของงานท่ีเร่งด่วน 
และการก าหนด แผนการปฏิบัติงานส าหรับงานที่เป็นปกติ
ประจ าวันและงานท่ีเร่งด่วนได้ รวมทั้งการก าหนดผลที่คาดหวงั
ของงานที่ปฏิบัติ และการหาวิธีประเมินผลการ ท างานของ
ตนเองและของทีมงาน  

24 การแก้ไขปัญหาตดัสินใจ  การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการ



393 
 

รหัส เกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 

ตัดสินใจใด ๆ เพื่อให้การตัดสินใจและการ แก้ไขปัญหาได้
เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณท์ี่เกิดขึ้น เป็นไปอย่างเปน็ 
ระบบ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  

25 ความเป็นผู้น า  ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และน าเสนอ
ความคิดเห็นของตนแก ่สมาชิกในทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงาน
แสดงออกถึงความเป็นผู้น าและพร้อมที่จะ น าเสนอความ
คิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม  

26 การบริหารต้นทุน  การตระหนักถึงความส าคัญของต้นทุนที่ถูกน ามาใช้ในการ
บริหารงานหรือ โครงการ รวมทั้งความสามารถในการบริหาร
จัดการต้นทุนให้เป็นไปตามแผน งบประมาณและแผนงานที่
ก าหนด ตลอดจนการก าหนดและติดตามผลที่ได้ จากการ
ลงทุนในแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม  

27 การบริหารความเสี่ยง  ความเข้าใจความหมาย ประเภท วงจรการบริหารความ
เสี่ยง และเสนอแนะ แนวทางป้องกัน รวมทั้งความสามารถใน
การวางแผน และการตรวจสอบการ บริหารความเสี่ยงให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการก าหนดแนวทางการ ด าเนินงาน
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานและ
องค์การ  

28 การบริหารโครงการ  ความสามารถในการก าหนดทิศทางของโครงการ แผนงาน
โครงสร้างของ โครงการ และความสามารถบริหารจัดการการ
ด าเนินโครงการให้บรรลุตาม เป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้ง
สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ และ ให้ค าแนะน า
แก่ผู้อื่นได้ 

29 ทักษะการสอนงานและ พัฒนางาน 
(Coaching Development Skills)  

การก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
จากการสอนงาน รวมทั้งสอนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
สอนงานที่ก าหนดขึ้นโดยพิจารณา จากความแตกต่างของผู้ถูก
สอนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเทคนิค
การสอนงานใหม่ๆ ให้เหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จของงาน
รวมทั้ง พัฒนาความรู้และทักษะการท างานของตนเองและ
ผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง  

30 ทักษะในการน าเสนองาน  ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ 
ให้กับกลุ่มผู้ฟังใน ระดับที่แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถใน
การเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประกอบการ
น าเสนองานได้อย่างเหมาะสม  

 

31 การบริหารทรัพยากร  

 

การวิ เคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึง
ทรัพยากรที่จ าเป็นจะต้องน ามาใช้ในกิจกรรม หรือโครงการที่
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ก าหนดขึ้น โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

28 ทักษะการประนีประนอม  ความสามารถในการก าหนดเง่ือนไขหรือผลประโยชน์ที่จะ
น าเสนอให้กบคู่กรณีทั้งภายในและ/หรือภายนอกองค์การ 
รวมถึงความสามารถในการเจรจาต่อรอง และประนีประนอม
กับผู้อื่นถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับของทั้งสองฝ่าย  

32 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการประยุกต์ใ ช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบ และการสร้าง รูปแบบของแบบฟอร์ม เอกสาร และ
รายงานต่าง ๆ ได้ รวมถึงการดึง ฐานข้อมูลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานอื่น ๆ ต่อไป
ได้  

33 การบริหารจัดการ ฐานข้อมูล  ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ชันงานใหม่ๆ 
โดยการดึง ฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้เพื่อจัดท า เอกสารหรือ
รายงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ตามความต้องการของผู้อื่น
ได้  

34 การบริหารจัดการรายงาน และเอกสาร  ความสามารถในการจัดเตรียมและจัดท า เอกสารและ
รายงานต่าง ๆ รวมทั้งการน าาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
การจัดท าและจัดระบบการเก็บรักษา เอกสารและรายงาน 
ตา่ง ๆ ได้ 

35 การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ  การจัดหาและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือ
ประเภทต่าง ๆ ได้ รวมถึงความสามารถในการใช้ การ
บ ารุงรักษา และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะ เกิดขึ้นได้จากการใช้
อุปกรณ์ / เครื่องมือต่าง ๆ  

36 ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ  ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) เพื่อการติดต่อสื่อสาร
และการโต้ตอบทั้งที่เป็นลายลักษณ์ อักษรและไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

37 ทักษะในการใช้ภาษา  ความสามารถในการเลือกใช้ค าพูดและส านวนภาษาในการ
น าเสนองานให้ เหมาะสมกับเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ความสามารถในการเลือกใช้ ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสาย
งานของตนและสายอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

38 ทักษะการเจรจาต่อรอง  ความเข้าใจในสถานการณ์ที่จ าเป็นต้องเจรจาต่อรอง และ
ความสามารถในการ  หาข้อมูลและรายละเอียดต่าง  ๆ 
ประกอบการเจรจาต่อรอง กับคู่กรณี รวมทั้ง การก าหนดและ
เลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดโดยได้รับการยอมรับและ 
การตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย  
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39 การบริหารงานส านักงาน/ ธุรการ  ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบ ารุงรักษา
ข้อมูล เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
ความต้องการขององค์กรและ หน่วยงานงานได้  

40 การบริหารโครงการ  การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากร
ต่าง ๆ ท่ีใช้ใน โครงการ รวมทั้งการน าแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้ (Implementation Plan) ตลอดจนการติดตาม
และประเมินผลความส าเร็จ ของโครงการ  

41 การวิจัยและพัฒนา  ความสามารถในการก าหนดกรอบหรือแนวทางในการวิจัย
และพัฒนา และการ น าผลจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มา
วิเคราะห์ เสนอแนะ และคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น  

42 การเขียนรายงาน  ความสามารถในการออกแบบรูปแบบของรายงาน และ
การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือพิเศษในการสร้าง
รายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

43 การวิเคราะห์ทางสถิติ  ความสามารถในการก าหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐาน
ในการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งสามารถน าสถิติที่
เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ตลอดจนสามารถแปล
และสรุปผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการทาง สถิติ  

44 ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์  การวางแผนและก าหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อ
ก่อให้เกิดสังคมภายใน โครงการที่มีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมี
ความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่อง ความปลอดภัยและ
ความเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่มีการ 
เปลี่ยนแปลง พร้อมท้ังการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิด
ความร่วมมือ ระหว่างองค์การกับสมาชกิ โครงการเป็นอย่างดี  

45 ทักษะการบริหารจัดการ ด้าน Hardware  การก าหนดและการพัฒนาระบบงาน เป้าหมาย และกล
ยุทธ์การน า Hardware มาใช้ในองค์การ รวมทั้งสอนแนะ และ
ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้อื่น ถึงวิธีการ  ดูแลรักษาระบบ 
Hardware ให้ปลอดภัยและสามารถน ามาใช้งานได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ  

46 ทักษะการบริหารจัดการ ด้าน Software  ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการจัดการด้าน Software 
รวมถึงความสามารถในการติดตั้ง ใช้ค าสั่ง แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการใช้ Software ตลอดจนการใช้ Software ได้
อย่างเหมาะสมกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และองค์การ  

47 ทักษะการติดต่อ ประสานงาน  การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้อื่นทั้ง
ภายในและภายนอก หน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลา
ที่ก าหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้าวสารและให้ค้าแนะน า
แก่ผู้ อื่ นถึ ง เทคนิคหรือวิ ธี การติ ดต่อสื่ อสารได้อย่ างมี  
ประสิทธิภาพ  
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48 ทักษะด้านเลขานุการ  ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ 
อ านวยความสะดวก ให้แกผู่้บริหารขององค์การและผู้มาติดต่อ
งาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการ
ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น  

49 ความละเอียดรอบคอบ  ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึง
ปัญหาหรืออุปสรรคที่ อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ 
ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้  

50 มนุษยสัมพันธ์  ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีใหเ้กิด
ขึ้นกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ เพื่อ
เป้าหมายในการท างานร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ  

51 การควบคุมอารมณ์และ บุคลิกภาพ  ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์
และบุคลิกภาพที่ แสดงออกได้อย่างเหมาะสมทั้งของตนเอง
และของผู้อืน่ได้ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป  

52 ความคิดสร้างสรรค์  การน าเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ซึ่ง
น าไปสู่การออกแบบ ผลงานที่มีความแปลกใหม่ ทันยุคสมัย
เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการ  ขาย รวมถึงการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์การ  

53 ความคิดเชิงกลยุทธ์  ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงาน
และองค์การ พร้อมทั้งความสามารถในการวางแผนการ
ด าเนินงาน และด าเนินงานให้สอดคล้อง และรองรับกับกลยุทธ์
ทั้งของหน่วยงานและองค์การ  

54 ความคิดเชิงวิเคราะห ์ ความเข้าใจในการก าหนด วิธีการรวบรวมประเด็น 
เหตุการณ์ หรือปัญหาที่ เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลักการในการ
สรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจง ข้อมูลออกเป็น
ปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ได้อย่างเป็นระบบ  

55 การเรยีนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา  

56 จิตส านึกด้านบริการ  การให้ความส าคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดย
ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
อยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการ ให้บริการที่ดี  
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รหัส เกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 

57 ความน่าเชื่อถือได ้ ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้ง ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น 
และค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อื้นทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ  

58 จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความ 
ปลอดภัย  

การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน โดยปฏิบัติให้เป้นไปตามมาตรฐาน
และวิธีการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
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คู่มือสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 
ความหมายของสมรรถนะ Competency หมายถึง ขีดความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ ทักษะ 

คุณลักษณะส่วนบุคคลหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นการกระท าหรือการแสดงออกของบุคลากร ที่องค์กร คาดหวัง
หรือต้องการ เพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

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

2. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ 
ความรู้ ทักษะคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางการบริหาร ที่จ าเป็นส าหรับการ ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการงานในองค์กร ซึ่งองค์กรคาดหวังให้บุคลากรในระดับบริหารหรือหัวหน้างาน ขึ้นไปจ าเป็นต้อง
มีสมรรถนะทางการบริหารได้ 6 ตัว ดังนี้ 
 

สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) ระดับ
อ านวยการ 

ระดับ
ต้น 

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

  

 

3. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ 
ความรู้ ทักษะคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในองค์กร  
ซึ่ง องค์กรคาดหวังให้บุคลากรในสายงานที่จ าเป็นต้องมีตามต าแหน่งที่ก าหนด โดยก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน 
ไว้ 12 ตัว สามารถเลือกสมรรถนะประจ าสายงานที่เหมาะสมในแต่ละต าแหน่งได้  
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ตารางแสดงระดับความสามารถที่คาดหวังแบ่งตามประเภทต าแหน่งงาน (Competency Mapping) 
 

กลุ่มต าแหน่ง ระดับความสามารถที่คาดหวัง 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
ทางการบริหาร 

สมรรถนะ 
สายคณาจารย์ 

สมรรถนะ 
สายสนับสนนุ

วิชาการ 

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

- ผู้บริหารระดับอ านวยการ ได้แก ่รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าส านักงาน ประธาน
สาขาวิชา 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 - 

- ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ หัวหน้างาน ระดับ 3 ระดับ 3 - - 
กลุ่มวชิาการ 

- ศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย ์ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 - 
- อาจารย ์ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 - 
- บุคลากรใหม่ (อายุงานน้อยกว่า 1 ปี) ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 - 

กลุ่มวชิาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

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

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

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
1.1 ความเป็นผู้น า (Leadership) ความสามารถในการวางตนและเป็นตัวอย่างที่ดี การมีศลิปะในการโน้มน้าว จูง

ใจ กระตุ้นและให้ ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
เต็มประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ระดับที่ 1 บริหารการประชุมได้ดีและคอยช้ีแจงข่าวสารความเป็นไปอยู่เสมอ  

 ก าหนดประเด็นหัวข้อในการประชุม วัตถุประสงค์ ควบคุมเวลา และแจก
แจงหน้าท่ีรบัผิดชอบ ให้แก่บุคคลในกลุ่มได้  

 แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยู่เสมอแม้
ไม่ได้ถูกก าหนดให้ ต้องกระท า  

 อธิบายเหตผุลในการตัดสินใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  

 ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเป็นผู้น าในการท างานของกลุ่ม 

 ลงมอืกระท าการเพื่อช่วยให้กลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

  ก าหนดเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจน ใช้โครงสร้างที่เหมาะสม เลือกคนให้
เหมาะกับงาน หรือใช้ วิธีการอื่น ๆเพื่อช่วยสร้างสภาวะที่จะท าให้กลุ่ม
ท างานได้ดีขึ้น  

 เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน หรือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
แสดงศักยภาพการ ท างานอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหก้ารดูแลและช่วยเหลอืทีมงาน  

 เป็นท่ีปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน  

 ปกป้องทีมงาน และช่ือเสียงของสว่นงาน มหาวิทยาลัย  

 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลส าคัญมาให้ทีมงาน  

 ช่วยเหลือให้ทีมงานเข้าใจถึงการปรับเปลีย่นที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและ
ความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนนั้น ๆ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้น า  

 ก าหนดธรรมเนียมปฏิบตัิประจ ากลุ่มและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ทีมงาน  

 ยึดหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส 
การมีส่วนร่วม ความรับผดิชอบ ความคุ้มค่า) ในการปกครองทีมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา   

 สนับสนุนการมสี่วนร่วมของทมีงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาในการอุทิศตนให้กับ
การปฏิบัติงานเพื่อ สนองนโยบายขององค์กร 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และแสดงวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนต่อทีมงาน และ

ผู้ใต้บังคับบัญชา  

 สื่อสารวิสัยทัศน์ท่ีมีพลัง สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผูู้ใต้
บังคับบัญชาสามารถ ปฏิบัติงานให้ภารกิจส าเร็จลลุว่งได้จรงิ  

 เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนด าเนินไป
ได้อย่างราบรื่นและ ประสบความส าเรจ็ได้ด้วยกลยุทธ์และวิธีการ
ด าเนินการที่เหมาะสม  

 มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเตรยีมการสร้าง
กลยุทธ์ให้กับองค์กร  ในการรับมอืกบัการเปลีย่นแปลงนั้น ๆ 

1.2 การมีวิสัยทัศน์ (Visioning) ความสามารถในการก าหนดวิสยัทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการท างานของ
หน่วยงานท่ีชัดเจนให้ ตอบสนองตอ่วิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
และสามารถผลักดันและกระตุ้นให้ผู้อื่น ความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์    

ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร  

 รู้เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่างานท่ีท าอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือ
ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร  

 เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ
องค์กรโดยรวมได้ 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 

 อธิบายให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายการท างานของหน่วยงาน
ภายใต้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้  

 แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อประกอบการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ 

 แบ่งปันความรับผิดชอบในการก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวโดยให้ผู้อื่นได้มี
ส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นด้วย 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม
วิสัยทศัน์  

 โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  

 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สมาชิกในทมีถึงแนวทางในการท างานโดยยึดถือ
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย ขององค์กรเป็นส าคัญ  

 สามารถสอนงานและการปฏิบัติงานนของสมาชิกในทีมบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ได้  

 ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ด้วยวิธีสร้างแรง
บันดาลใจ ความกระตือรือร้นและความร่วมแรงร่วมใจให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
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ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และใช้วิสัยทัศน์มาช่วยก าหนดนโยบายในงาน   

 มีการพัฒนาปรับปรุงนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการน า วิสัยทัศน์ 

  คิดนอกกรอบ น าเสนอความคิดใหม่เพื่อใช้ก าหนดนโยบายในงานเพื่อ
ประโยชน์หรือโอกาสขององค์กรโดยรวมอย่างท่ีไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย   

 ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางงานในมหาวิทยาลัยด้วยความเข้าใจอย่าง
แจ่มแจ้งว่าเป้าหมายเหล่านั้นสอดคล้องเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ
มหาวิทยาลัย 

 คาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ในมหาวิทยาลัยอาจได้รับผลกระทบอย่างไรจา
กกการเปลี่ยนแปลง ทุกด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเสนอกล
ยุทธ์เพือ่ให้มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลง 

1.3 การวางกลยุทธ์ของ หน่วยงาน  
(Strategic Orientation) 

ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบาย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนด
กลยุทธ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ 

ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน  

 เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ว่าสมัพันธ์
เชื่อมโยงกับภารกจิของ หน่วยงานท่ีตนดูแลรับผดิชอบอย่างไร  

 สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได้  

 สามารถอธิบายความเกี่ยวโยงของนโยบายมหาวิทยาลยั ภารกจิของ
หน่วยงานได้อย่างถูกต้องเป็น รูปธรรม 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และน าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกล
ยุทธ์ของหน่วยงานได้  

 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีตนดแูล
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและสามารถบรรลุ
ภารกิจก าหนดไวไ้ด้  

 ใช้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารมาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้  

 สามารถก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซบัซ้อนมาใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ในการ ปฏิบัติงานในอนาคต  

 ประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกล
ยุทธ์ของหน่วยงานท่ีตน ดูแลรับผิดชอบ  

 คิดโครงการ แผนงานที่ผลสัมฤทธิ์มีประโยชน์ระยะยาว หรือประยุกต์
แนวทางปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยต่าง 
ๆ มาก าหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานท่ี ตนดูแลรับผิดชอบ 
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ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเช่ือมโยงสถานการณ์ในประเทศเพื่อก าหนดกล

ยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

 ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ ์ประเดน็ หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ภายในประเทศที่ซับซ้อนโดยมองภาพในลักษณะองค์รวมเพื่อใช้
ในการก าหนดกลยุทธ์  

 คิดแผนหรือกลยุทธ์เชิงรกุในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อตอบสนอง
โอกาสหรือประเด็น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ของหน่วยงานที่
เปลี่ยนแปลงไป ระดับที่ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และปรับเปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง  

 มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและมี
การประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 สรรค์สร้างและบรูณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในมหาวิทยาลัย โดย
พิจารณาจากบริบทของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและปรับให้เหมาะสม 
ปฏิบัติได้จริง 

1.4 ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง  
(Change Management) 

ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันสมาชิกในองค์กรให้เกิดความ
ต้องการจะปรับเปลี่ยนไปในแนวทางการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงการ
สื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และด าเนินการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจริง 

ระดับที่ 1 เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลีย่น  

 เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลีย่น สามารถก าหนดทิศทางและขอบเขต
ของการปรับเปลีย่น ท่ีควรเกิดขึ้นภายในองค์กรได้  

 เข้าใจถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมใหส้อดคล้อง
กับการปรับเปลี่ยนนั้น  

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสนบัสนุนให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนท่ีจะ
เกิดขึ้น 

 ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของการเปลีย่นแปลง
นั้น  

 สนับสนุนความพยายามในการปรบัเปลี่ยนองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะ
วิธีการและมีส่วนร่วมใน การปรับเปลี่ยนดังกลา่ว 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้น และสรา้งแรงจงูใจให้ผู้อื่นเหน็
ความส าคญัของการ ปรับเปลี่ยนทีเ่กิดขึ้น  

 กระตุ้น สร้างแรงจงูใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคญัของการปรับเปลี่ยน เพื่อให้
เกิดความร่วมแรงร่วมใจ  

 เปรียบเทยีบให้เห็นว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป
นั้นแตกต่างกันใน สาระส าคญัอย่างไร  

 สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแกผู่้ที่ยงัไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น 
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ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานท่ีดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร  

 สร้างวิสยัทัศน์และชี้ให้เห็นผลสมฤัทธิ์จากความพยายามในการปรับเปลี่ยน
องค์กรที่ก าลังจะด าเนินการ  

 วางแผนอย่างเป็นระบบและช้ีช้ีใหเ้ห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน  

 เตรียมแผน และตดิตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และด าเนินการตามแผนให้เกดิการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ประสิทธิภาพ  

 เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนสามารถ
ด าเนินไปได้อยา่งราบรื่นและประสบความส าเร็จ  

 สร้างขวัญก าลังใจ และความเช่ือมัน่ในการขับเคลื่อนให้เกดิการปรับเปลี่ยน 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.5 การควบคุมตนเอง (Self 
Control) 

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมในสถานการณ์ทีอ่าจถูกยั่วยุ
หรือเผชิญหน้ากับ ความไม่เป็นมิตร หรือต้องท างานภายใตส้ภาวะกดดัน รวมถึง
ความอดทนอดกลั้น เมื่ออยู่ใน สถานการณ์ที่ก่อความเครยีดอย่างตอ่เนื่อง 

ระดับที่ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม  

 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไมส่ภุาพหรือไม่เหมาะสมในทกุสถานการณ์  

 อดกลั้นไม่แสดงพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และหลีกเลี่ยงหรือเบี่ยงเบนสถานการณ์ที่ท าให้เกิด

ความรุนแรงทางอารมณ์  

 รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่างเหมาะสม อาจหลีกเลี่ยง
จากสถานการณ์ (ท่ีท าให้เกิดความรุนแรงทางอารมณ์) ช่ัวคราวหากกระท า
ได้ หรืออาจเปลี่ยนหัวข้อสนทนา  หรือหยุดพักช่ัวคราวเพื่อสงบสติอารมณ์ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสงบ แม้จะถูกยั่วยุ
จากฝ่ายตรงข้าม  

 รู้สึกได้ถึงความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรอืการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความโกรธ ความผิดหวังหรือความกดดัน แต่ไม่แสดงออก
และไม่โต้ตอบรุนแรงแม้จะะถูกยั่วยุจากฝา่ยตรงข้าม และยังครองสติปฏบิตัิ
ตนต่อไปได้อย่างสงบ  

 สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลในเชิงลบทั้ง
ต่อตนเองและผู้อื่น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และมีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไข
สถานการณ์ที่ท าให้ เกิดความรุนแรงทางอารมณ์  

 รู้สึกถึงความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน 
แต่สามารถเลือก วิธีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขสถานการณ์
ให้ดีขึ้น  

 สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทาง
อารมณ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  



405 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 

 ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการกับ
ความเครียดและความกดดัน ทางอารมณ์ที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น  

 บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียด
ของตนเองหรือ ผู้ร่วมงาน ระดับที่ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเอาชนะอารมณด์้วยความเข้าใจ  

 ละวางอารมณ์ ระงับอารมณ์รุนแรง โดยการพยายามท าความเข้าใจต้นเหตุ 
เข้าใจตนเอง เข้าใจ สถานการณ์ เข้าใจคู่กรณี ตลอดจนบริบทและปจัจัย
แวดล้อมตา่ง ๆ อาจใหอ้ภัยหรือปล่อยวาง ได้ตามแต่กรณี สามารถแก้ไขที่
ต้นเหตุของปัญหา รวมทัง้บริบทและปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ  

1.6 การสอนงานและ มอบหมายงาน 
(Coaching and Empowering 
Others) 

ความตั้งใจที่จะสง่เสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่
เช่ือมั่นว่าจะสามารถ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ 

ระดับที่ 1 สอนงานหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน   

 สอนงานด้วยการให้ค าแนะน าอย่างละเอียด หรือด้วยการสาธิตวิธี
ปฏิบัติงาน  

 ช้ีแนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน  

 มีการใช้เทคนิคการสอนงานท่ีดี 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และท าให้ผู้ใตบังคับบัญชารูส้ึกว่าตนมีศักยภาพ   

 เข้าใจข้อดีและข้อด้อยของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถใหค้าปรึกษา
ช้ีแนะหนทางเพื่อสนับสนุนสง่เสรมิข้อดีให้โดดเด่นและปรับปรุงข้อดอ้ยให้
ลดลง  

 ให้โอกาสผู้ใตบ้ังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพด้านดีของตนเพอ่ืเสริมสร้าง
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนเพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดง
ความสามารถในการท างาน  

 วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

  มอบหมายงานที่เหมาะสม ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็น ค าช้ีแนะและการ
สนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จ รวมทั้งให้โอกาสผู้ใต้บังคับท่ีจะได้รับการ
ฝึกอบรม หรือพัฒนาอย่างสม่ าเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 

 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น
บางเรื่องเพื่อใหม่ โอกาสริเริ่มสิ่งใหม่ๆ หรือบริหารจัดการด้วยตนเอง  

 พร้อมจะยอมเสี่ยง โดยยอมให้ผู้อื่นตัดสินใจในบางเรื่อง 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา  

 ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

 มีจิตวิทยาในการเข้าถึงจิตใจและเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคล เพื่อน ามาสนับสนุนในการล้มล้างความเช่ือ และค่านิยมเชิงลบและ
พัฒนาศักยภาพในการท างานให้ดีขึ้น  

 เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ริเริ่มสิ่งใหม่ด้วยตนเองโดยการมอบหมาย
อ านาจตัดสินใจให้ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ให้อ านาจและสอน
งาน  

 สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานที่ให้อ านาจและมีการสอนงาน
กันเองเพื่อพัฒนาการ ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร   

 สร้างบรรยากาศการท างานที่เอื้อต่อวัฒนธรรมการท างาน ตลอดจนจัดหา
ทรัพยากรและการสนับสนุนต่าง ๆ ที่จ าเป็นให้ 
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ค าจ ากัดความและรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 

2.1 ทักษะการจัดการเรียน การสอน 
(Teaching and Learning skill) 

ความสามารถในการบรูณาการวิชาการ และความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการถ่ายทอด
เนื้อหา  การจัดเตรียมแผนการสอน การเลือกใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนที่
เหมาะสม รวมทั้ง การกระตุ้น ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในช้ันเรียน รวมทั้งปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหู้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

ระดับที่ 1 สอนนิสิตให้ครบตามตารางเวลาการสอนที่ก าหนด  

 จัดเตรียมแผนการสอนและทรพัยากรประกอบการเรียนการสอนใหู้เหมาะสมกับ
เนื้อหาท่ีจะสอน  

 ถ่ายทอดเนื้อหา และตอบข้อซักถามของนิสิตได้ครบถ้วนชัดเจน  

 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการมสี่วนร่วมในช้ันเรียน  

 ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ  

 ปรับปรงุวิธีการและทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนให้หมาะสมกับเนื้อหาวิชา
และกลุ่มผู้เรียน  

 ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบการสอนได้อย่างชัดเจน  

 กระตุ้นจงูใจให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

 กระตุ้นให้นิสิตเกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกช้ันเรียน 

 ประเมิน/ตรวจสอบวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ   

 เลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และทรัพยากรที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
และศักยภาพของผู้เรยีน  

 บูรณาการความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการเรยีนการ
สอน  

 พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกบสัถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

 วิเคราะห/์วิพากษ์ และใหค้ าแนะน าผู้เรยีน ในเรื่อง/ประเด็นต้องพัฒนาเพิ่มเตมิ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ  

 เป็นที่ปรึกษา/ให้ค าแนะน าในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้แก่อาจารยผ์ู้อื่น
ภายในส่วนงานได้  

 แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนกับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลยั
ได้  

 ร่วมวางแผน/ใหค้วามคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนของสาขาวิชา/ส่วน
งานได ้
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ  

 สอนและถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้  

 สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์/นสิติเข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการภายนอก
มหาวิทยาลยั  

 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน  

 สร้างเครือข่ายผูเ้ชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรยีน
การสอนให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

2.2 ทักษะการวิจัย (Research skill) ความสามารถในการด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การก าหนดประเด็นปญัหา/หัวข้อวิจัย 
เครื่องมือและ วิธีการเก็บข้อมลู การวิเคราะห์และสรุปผล การน าเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการน าไปใช้ ประโยชน์ ตลอดจนการสง่เสรมิให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนางาน
ด้านการวิจัยอยา่งต่อเนื่อง 

ระดับที ่1 ก าหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยได้  

 เขียนข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) ได้ถูกต้องครบถ้วนและน่าสนใจ  

 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีรับผิดชอบได้  

 สามารถสืบค้นหาแหล่งข้อมลูสารสนเทศส าหรับการท าวิจัยได้ 

 ร่วม/ด าเนินการวิจัยตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายได้ 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ  

 ก าหนดกรอบและแนวทางในการท าวิจัยได้ถูกต้อง ตรงตามหลักการวิจัย  

 ออกแบบกระบวนการวิจัยให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาหรือหารือหัวข้อวิจัยได้  

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้เทคนิควิธีการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  

 เขียนอภิปรายผลการวิจัยในส่วนท่ีได้รับมอบหมายได้ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ  

 สามารถท าวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วิจัยเชิงพาณิชย์ วิจัยการพัฒนาองค์กรหรือ
วิจัย จัดการเรียนรู้เพื่อชีวิตและชุมชน   

 ริเริ่ม/ต่อยอดโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง   

 น าเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ/แหล่งต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับในศาสตร์
ของตนได้   

 ให้ค าแนะน าปรึกษาผู้อื่นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการวิจัยในสาขาที่ตนเองมี
ความเชี่ยวชาญได้  

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และ  

 พัฒนาและด าเนินงานโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

 น าเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือเวทรีะดับนานาชาติได้ 

 เป็นที่ปรึกษา/นักวิจัยพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์รุ่นน้อง เกี่ยวกับการด าเนินโครงการวิจัย
ในสาขาท่ี ตนเองมีความเช่ียวชาญได้  

 สนับสนุนให้มีการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และ  

 เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่หน่วยงานทั้ง
ภายในและ ภายนอกได้  

 สร้าง/เข้าร่วม/พัฒนาเครือข่ายการวิจัยในศาสตร์ที่ตนเองมีความเช่ียวชาญ 

 ส่งเสริม และสนับสนุนใหม่การพัฒนางานวิจัยในส่วนงานอย่างต่อเนื่อง 

  มีส่วนร่วมก าหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับงานวิจัยในระดับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยได้ 
2.3 ทักษะการบริการวิชาการ 
(Academic service skill) 

ความสามารถในการน าเสนอแนวคิดในรูปเอกสาร บทความ หลักสูตรฝึกอบรมสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การเป็นวิทยากรเพื่อผลิตผลงานบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ระดับท่ี 1 แสดงออกถึงความสนใจที่จะเรียนรู้งานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  

 ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาความรู้ตามที่หน่วยงานมอบหมาย 

 รับฟังค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเพื่อน ามาพัฒนาตนเองให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ตามความเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตน เพื่อสร้างประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ  

 สามารถน าเสนอแนวคดิในรปูเอกสารบทความ หลักสูตรฝึกอบรม สือ่อิเล็กทรอนิกส ์

 สามารถเป็นวิทยากร เพื่อผลติผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคม  

 มีความรูเ้นื้อหาและติดตามความกา้วหน้าในศาสตร์ของตนเองเพื่อน ามาใช้ในการ
ให้บริการวิชาการแกส่ังคม 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ   

 มีส่วนร่วมในกจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/ชุมชน  

 ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อน ามาออกแบบเนื้อหาและรูปแบบการ
ให้บริการ วิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 

 สามารถน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการวิชาการวิชาการแก่สังคม เพื่อ
สนับสนุนต่อระบบการศึกษาท่ีเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และ  

 น าผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน และการวิจัย  

 สามารถถ่ายทอดความรู้เนื้อหาในศาสตร์ของตนเองเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม 
รวมทั้งสามารถส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงได้  

 ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท าโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน
แก่สังคมได้  

 ริ เ ริ่ ม โครงการบริการวิชาการที่ สนั บสนุนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่
ระดับประเทศ ระดับชาติ 

 
 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และ  
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 ส่งเสริม และสนับสนุนใหม่การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ  

 มีส่วนร่วมก าหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนสังคมในระดับ
ส่วนงาน/ มหาวิทยาลัยได้ 

2.4 การคิดวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) 

การท าความเข้าใจสถานการณ์ อธิบายประเด็น สถานการณ์ ปัญหาโดยการแยกข้อมูลที่
ได้รับออกเป็นประเด็นย่อย ๆ หรือการก าหนดกรอบแนวคิด ประเด็นหลัก โดยการ
เชื่อมต่อความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อสรปุ
ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 

ระดับที่ 1 มีความเข้าใจสถานการณ์ ประเด็นปัญหา โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือแตก
ประเด็น ปัญหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้  

 รู้ขอบเขต เข้าใจสถานการณ์ ผลที่ต้องการจากข้อมูลที่วิเคราะห์  

 ระบปุระเด็นย่อย ๆ ของข้อมูล ปญัหา สถานการณไ์ด ้
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหา หรืองานโดย

สามารถระบุ เหตุและผล ข้อดี ข้อเสียในประเด็นต่าง ๆ และวางแผนงานตามลาดับ
ความส าคญั  

 รวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวิเคราะห์  

 จัดล าดับความส าคัญ/เร่งด่วน ความเป็นเหตุเป็นผล  

 แยกข้อดีข้อเสียของประเด็นต่าง ๆ ได้  

 วิเคราะหค์วามสัมพันธ์และแตกประเด็นปัญหาของงาน ที่ตนเองรับผิดชอบ กับงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนงานเดียวกนัได ้

ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหาหรืองาน 

 เชื่อมโยงเหตุปจัจัยทับซ้อนของเหตุการณ์ ประเด็นต่าง ๆ ได้  

 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็นรายละเอียดที่มผีู้เกี่ยวข้องหลายฝา่ยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

 วางแผนขั้นตอนการด าเนินงานท่ีมผีู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อยา่งมีประสทธิภาพ 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ วางแผน และคาดการณ์ปญัหา พร้อม

วางแนวทางป้องกันปัญหาล่วงหน้าในงานท่ีซบัซ้อนได้  

 แยกประเด็นปัญหาทีู่เชือ่มโยงซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ  

 หาแนวทางเลือกที่ดีท่ีสดุเพื่อการแก้ปัญหา  

 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ของงานท่ีซับซ้อน และหาทางป้องกันปัญหาไว้
ล่วงหน้า 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถใช้เทคนิคและรูปแบบต่าง ๆ ในการก าหนด
แผนงานการ ท างาน และหาทางเลือกส าหรับป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคที่เหมาะสม เป็นระบบ หลากหลายรูปแบบในการแยก
ประเด็น ปัญหาทีส่ลับซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ เพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหาและ
การพิจารณาข้อดี ข้อเสยีของทางเลือกแต่ละทาง 



411 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.5 การมองภาพองค์รวม 
(Conceptual Thinking) 

การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวมจนไดเ้ป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ อัน
เป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่าง ๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูล
หลากหลาย และนานาทัศนะ 

ระดับที่ 1 ใช้กฎพื้นฐานท่ัวไป  

 ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ตลอดจนหลักสามัญส านึกท่ัวไปในการปฏบิัติหน้าที่ระบุ
ประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญหาในงาน 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และประยุกต์ประสบการณ์  

 พิจารณารปูแบบของข้อมูลแล้วสามารถระบุแนวโน้ม หรือระบุข้อมูลที่ขาดหายไปได้  

 ประยุกต์ระสบการณ์และบทเรียนในอดีตมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ระบุประเด็น
ปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประยุกตท์ฤษฎีหรือแนวคิดซบัซ้อน  

 ประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ซบัซ้อนมาใช้ในการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบัน ระบุ
ประเด็นปัญหาในงานได้อย่างลึกซึ้งแยบคาย แม้ในบางกรณี แนวคิดที่น ามาใช้และ
สถานการณ์ที่ ประสบอยู่ดูหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และอธิบายปัญหา/งานในภาพองค์รวม  

 พิจารณาสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาซับซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณา
แบบมอง ภาพองค์รวม และอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย  

  จัดการสังเคราะห์ข้อมลู สรปุแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ ฯลฯ ที่ซับซ้อนเป็น
ค าอธิบายที ่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย และเป็นประโยชน์ต่องาน 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดนอกกรอบเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่  

 คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งตา่ง ๆ ในงานด้วยมุมมองที่แตกต่าง อันน าไปสู่การ
ประดิษฐ์คดิค้น การสร้างสรรค์และการน าเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่
ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และเป็นประโยชน์ต่องาน และมหาวิทยาลัย 

2.6 การสืบหาข้อมูล (Information 
Seeking) 

ความสนใจใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความ
เป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการท างาน 

ระดับที่ 1 สามารถใช้ข้อมูลอยู่หรือหาข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  

 สามารถน าข้อมูลที่มอียูม่าปรับปรุง แก้ไขเพื่อใช้ในการปฏิบัติได้  

 หาข้อมูลโดยซักถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  

 สามารถจัดเก็บข้อมลูที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบได้ 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสบืเสาะค้นหาข้อมลจูากแหล่งข้อมลูที่น่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้มาใช้ ในการปฏิบัติงาน  

 สามารถพิจารณาและตดัสินใจเลือกใช้ข้อมลูจากแหล่งที่มาของข้อมลูที่น่าเชื่อถือ  

 สามารถใช้วิธีการที่เหมาะสมในการค้นหาข้อมลูในการปฏิบตัิงานได้  

 สืบเสาะปัญหาหรือสถานการณ์ จากผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ หรือประเด็นปัญหา
มากที่สุด  

 ใช้เทคนิคใหม่ๆ ในการสืบเสาะค้นหาข้อมลูในการปฏิบัติงานได้ 
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ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาข้อมลูเชิงลึกจากผู้รู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงในเรื่อง น้ัน  

 ตั้งใจสืบเสาะ แสวงหาแหล่งของขอ้มูลเชิงลึกจากบริบท สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน และผู้ที่ไม่ได้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องนั้น  

  มีจิตวิทยาในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด  

 ซักถามค าถามอย่างเจาะลึกต่อเนื่อง เพื่อหาต้นตอของสถานการณ์ ปัญหา หรือ
โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมลูที่น่าเช่ือถืออย่างเป็นระบบ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวิจัย 

 ด าเนินการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นอย่างเป็นระบบ  

 สืบค้น/วิจัยข้อมลูจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

 ใช้เทคโนโลยี การสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลึกที่น่าเช่ือถืออย่างเป็น
ระบบในการท างานได้ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบค้นเพื่อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่ทัน
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  

 วางระบบการสืบค้น เพื่อใหม่ข้อมลูที่ทันเหตุการณ์ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

 ก าหนดมอบหมายให้ผู้อื่นท าการสืบค้นข้อมลูให้อย่างสม่ าเสมอ 
2.7 การด าเนินการเชิงรุก 
(Proactiveness) 

การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งลงมือจัดการปญัหานั้น ๆ หรอืใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้
เป็นประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ 

ระดับที่ 1 เห็นโอกาสหรือปัญหาระยะสั้นและลงมือด าเนินการ  

 เล็งเห็นโอกาสในขณะนั้นและไม่รีรอที่จะน าโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน 

 เล็งเห็นปัญหา อุปสรรคและลงมือหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์วิกฤต  

 ลงมอือย่างฉับไวเมื่อเกิดปัญหาหรือในเวลาวิกฤติ  

 กระท าการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ถานการณ์
ก่อน และรอให้ปัญหาคลี่คลายไปเอง  

 รู้จักพลิกแพลง ยืดหยุ่น ประนปีระนอมเมื่อเผชิญอุปสรรค  

 มีใจเปิดกว้าง ยอมรับความคิดแปลกใหม่และแหวกแนวท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการ
แก้ไขปัญหา  

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และลงมอืกระท าการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปัญหา ระยะสั้น  

 คาดการณ์และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า  

 ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นใน
องค์กร 
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ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหา

ในระยะยาว  

 คาดการณ์และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 4 – 12 เดือนข้างหน้า  

 คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต  

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหา
อย่างยั่งยืน  

 คาดการณ์และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า  

 สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงาน
เสนอความคิดใหม่ๆ ในการท างาน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว 

2.8 การตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
กระบวนงาน (Concern for Order) 

ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาท หน้าที่ 
และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม สามารถวางแผน ติดตาม ตรวจสอบการ
ท างาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอปุสรรค์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบข้อมลู และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อความถูกต้องของกระบวนงาน 

ระดับที่ 1 ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยสามารถอธิบายข้อผิดพลาดได้  

 รู้และเข้าใจประเด็นท่ีจะต้องตรวจสอบของงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 อธิบายได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท างานท่ีผิดพลาด  

 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ตามมาตรฐานท่ีหนด 

ระดับที่ 2 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับท่ี 1 และค านึงถึงมาตรฐานผลงาน  

 สามารถตั้งข้อสงสัยกับข้อมลูที่ไม่ชัดเจน และหาข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมลูมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 มีการตรวจสอบ ตั้งค าถามหรือข้อสงสัยถึงความถูกต้องในมาตรฐานผลงาน  

 ติดตามความคืบหน้าของงานไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอ 
ระดับที่ 3  แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับท่ี 2 และวางแผนป้องกันลดข้อผิดพลาด 

  สามารถค้นพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือผลงานท่ีปฏิบัติได้ดว้ยตนเอง 

  สามารถค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดในงานที่ เกิดขึ้น และวางแผนป้องกันลด
ข้อผิดพลาดใน งานท่ีอาจเกิดขึ้น  

 วางแผนการท างานของตนเองไว้ล่วงหน้าเสมอ 

ระดับที่ 4 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 3 และให้ค าแนะน าผู้อื่นถึงวิธีการป้องกัน
ข้อผิดพลาดในงานท่ีอาจเกิดขึ้น  

 สามารถให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนร่วมงานถึงประเด็นหรือจุดที่จะต้องตรวจสอบข้อมลูใน
รายละเอียด  

 อธิบายให้เพอ่ืนร่วมงานเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานที่
ผิดพลาด 

 สามารถก าหนดมาตรฐานผลงานแบบใหม่ แตกต่าง หรือสูงข้ึน 
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ระดับที่ 5 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 4 และก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางในการ

แก้ปัญหา  

 ก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเรียบร้อยของผลงาน  

 ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือองค์กร  

 ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และก าหนด
ทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า 

2.9 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
(Flexibility 

ความสามารถในการปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และ
กลุ่มคนท่ีหลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง และปรับเปลี่ยน
วิธีการเมื่อ สถานการณ์เปลี่ยนไป 

ระดับที่ 1  มีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวได้แม้ประสบความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
สามารถปรับตัว และยอมรับและเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นในการปฏิบัติงาน 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรบั เข้าใจความเห็นของผู้อื่นหรือเต็มใจที่จะเปลี่ยน
ความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ๆ ทท่ีทันสมัย และถูกต้อง  

 เต็มใจท่ีจะยอมรบัการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง  

 สามารถปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติเมื่อได้รับข้อมลูใหม่ๆ ที่ทันสมัย และถูกต้อง 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และมีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบให้เหมาะสมกับส

ถาณการณ์ เพื่อผลส าเร็จของงานและองค์กร  

 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้กฎเกณฑ์ กระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
ยืดหยุ่น  

 มีการปรบัตัวให้เข้ากบัสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน
หรือ เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ระดับที่ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการหรือข้ันตอนการท างานเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของหน่วยงานได้  

 ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการท างานให้เข้ากับสถานการณ์แต่ยังคงเป้าหมาย
เดิมไว้  

 ปรับแก้ไขกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการท างานที่ล้ าสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และสามารถปรับเปลีย่นโครงสร้างหรือกระบวนงานเพื่อใหส้อด
รับกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม  

 ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้า  

 ทบทวน กฎระเบียบและวิธีการท างานของหน่วยงานที่ดูแลรบัผิดชอบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน  

 ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการท างาน สายการบังคับบัญชาเป็นการเฉพาะกิจ 
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ูเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
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2.10 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  
(Communication & Influencing) 

ความตั้งใจที่จะสื่อสารด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่าง ๆ ตลอดจนการชักจูงหว่านล้อม 
โน้มน้าว บุคคลอื่น และท าให้ผู้อื่นประทับใจ หรือเพื่อให้สนับสนุนความคิดของตน 

ระดับที่ 1 น าเสนออย่างตรงไปตรงมา  

 น าเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในการอภิปรายหรือน าเสนอผลงาน อาจยกเห
ตผุลความ เป็นมา ข้อมลู หรือความสนใจของผู้ฟังมาประกอบการพูดหรือการ
น าเสนอ หรือยกตัวอย่าง อย่างเป็นรูปธรรมมาประกอบการน าเสนอ เช่น 
ภาพประกอบหรือการสาธิต เป็นต้น แต่ยังมิได้ ปรับรูปแบบการน าเสนอตามความ
สนใจและระดับของผู้ฟัง 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และใช้ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ  

 มีการเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการน าเสนออย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนอาจมีการ
น าเสนอประเด็น ข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันในการบรรยายหรืออภิปราย เพื่อความ
กระจ่างหรือเพื่อจงูใจให้เห็นด้วย 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และใช้ศิลปะการจูงใจ  

 ปรับรูปแบบการน าเสนอและอภิปรายให้เหมาะสมกับความสนใจและระดับของ
ผู้ฟัง คาดการณ์ถึงผลกระทบของสิ่งที่จะน าเสนอและภาพพจน์ของผู้พูดที่จะมีต่อ
ผู้ฟัง 

 ใช้รูปแบบการน าเสนอที่วางแผนไว้ล่วงหน้ามาอย่างดี ตื่นตาตื่นใจและแปลกใหม่ 
เพื่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ฟังในทิศทางที่ตนต้องการ อี กทั้งคาดการณ์และ
เตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อ รับมือกับปฏิกิริยาของผู้ฟังที่อาจเกิดขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และใช้อิทธิพลทางอ้อมในการจงูใจ  

 โน้มน้าวใจผู้ฟังทางอ้อมด้วยการชักจูงเป็นลูกโซ่ เช่น ให้ คุณ A แสดงให้คุณ B เห็น  
เพื่อให้คุณ B ไปบอกคุณ C ต่อไปอีกทอดหนึ่ง เป็นต้น มีการปรับแต่ละขั้นตอนใน
การสื่อสาร น าเสนอ และจูงใจให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย  

 ให้ผู้เช่ียวชาญในด้านนั้น ๆ มาช่วยให้การสื่อสารจงูใจได้ผลดียิ่งขึ้น 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจงูใจ  

 สร้างกลมุ่มผู้สนับสนุนอยูเ่บื้องหลังหรอืสร้างกลุ่มแนวร่วม เพื่อช่วยสนับสนุนผลักดนั
แนวคิด แผนงาน โครงการ ฯลฯ ให้สมัฤทธ์ิผล  

 ใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้รับสาร พฤติกรรมกลุ่มจิตวิทยา
มวลชน ฯ ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารจงูใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



416 
 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.11 การบริการที่ดี (Service Mind) ความตั้งใจ และความพยายามของบุคลากร ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของ นิสิต ผู้รับบริการกลุ่มอื่น และ ประชาชนท่ัวไป 

ระดับที่ 1 ให้บริการที่เป็นมิตร  

 ให้บรกิารที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับ   

 ให้ค าแนะน า ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง   

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็วไม่
บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ  

 คอยติดตามเรื่องและแจ้งให้ผู้รับบริกาทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่องหรือ
ขั้นตอนเรื่อง ต่าง ๆ ที่ให้บริการ  

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และให้ขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการ  

 ช่วยประสานงานภายในหน่วยงาน และกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือหาแนว ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับการอย่างรวดเร็ว  เต็มใจ  

 คอยดูแลให้ผรู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และเมื่อพบข้อบกพร่องให้น าไป
ปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และให้ค าแนะน าท่ีมีประโยชน์  

 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความ
ต้องการที่แท้จรงิแก่ผู้รับบริการ  

 ก าหนดกรอบแนวทางการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับตามสิ่งที่ผู้รับบริการ
ต้องการ และสามารถช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจความจ าเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ  

 พยายามท าความเข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ  

 ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือ
ขั้นตอนการ ให้บริการ เพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้รับบริการ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

สนใจใฝ่รู้สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ด้วยการศึกษา ค้นคว้า 
และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้า กับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ    

 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน  

 ติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆจากแหล่งต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัตงิาน  

 ทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และความรู้ ความสามารถ
ของตนใน การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และความรอบรู้ในเทคโนโลยี  

 รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ แนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัยในสาขา
ของตน และที่เกี่ยวข้องหรืออาจมผีลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตน 

 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถน าวิชาการ องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆใหม่ 
ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  

 ประยุกต์ใช้หลักวิชาการที่ต้องใช้ความช านาญในการปฏิบัติงาน  

 น าวิชาการความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ
ระบบงาน กลวิธีการให้บริการที่ตอ้งมีความช านาญใหม่คุณภาพอยู่เสมอ  

 สั่งสมความรู้ วิทยาการใหม่ๆ น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีความรู้อยู่เสมอ 

 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และและมีความรอบรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานและ
สามารถน า ความรู้ไปบรูณาการและปรับใช้ได้  

 มีความรู้ เช่ียวชาญในงานหลายด้าน และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้ อย่างครอบคลุม  

 น าความรู้เชิงบรูณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานใน
อนาคต  

 หาความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกบังานทังเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 

 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสนับสนุนความเชี่ยวชาญในหน่วยงาน  

 สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ และการพัฒนาความเชี่ยวชาญในหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย  

 ให้การสนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผู้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความเช่ียวชาญ
ในงาน  

 มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ 
ต่อการ ปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการน ามาประยุกต์ใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 70 : 20 : 10 Learning Model 

เครื่องมือการ พัฒนาแบบ 70 รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 
1. Job Shadowing การติดตามแม่แบบ การติดตามแม่แบบที่เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ หรือเป็น Role 

Model ในเรื่องที่ต้องการให้ ติดตามหรือสังเกตพฤติกรรมการท างาน
ของแม่แบบ 

2. Job Enlargement การเพ่ิมปริมาณงาน เน้นการมอบหมายปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นด้วยลักษณะงานที่มีค่างาน
ไม่แตกต่างไปจากขอบเขตงานที่รับผดิชอบอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่
ปริมาณของงานที่ต้องรับผดิชอบจะเพ่ิมหรือขยาย ขอบเขตงานมากขึ้น 

3. Job Enrichment การเพ่ิมค่างาน การพัฒนาที่เน้นการออกแบบลกัษณะงาน โดยให้เป็นงานที่แตกต่างจาก
เดิมที่เคยปฏิบัติเน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้าทายมากข้ึนต้องใช้
ความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิเคราะห์ การ วางแผนงานมากกว่าเดิมที่เคย
ปฏิบัติเน้น ให้พนักงานเกิดความช านาญในงานที่หลากหลายขึ้น (Skill 
Variety) และเกิดความรับผิดชอบในงานของตน (Task Identify) 

4. Project Assignment การมอบหมาย
โครงการ 

เน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงการเรียนรู้จะเกิดข้ึนจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เน้นการมอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาวไม่สามารถท าให้เสร็จ ภายในวันหรือสอง
วัน เป็นโครงการพิเศษท่ีบุคลากรจะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ
เป็นโครงการที่เพ่ิมขึ้นจากงานประจ าที่รับผิดชอบ 

5 Job Rotation การหมุนเวียนงาน การพัฒนาบุคลากรก่อให้เกิดทักษะการท างานที่หลากหลาย (Mullti-
Skill) เน้นการสลับเปลี่ยนงานในเชิงแนวนอน (Lateral Moves)จาก
งานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งมากกว่า การเลื่อนต าแหน่งงานที่เน้นการ
ท างานที่สูงขึ้นตามต าแหน่งงานที่สูงขึ้น (Vertical Moves) 

6. Site Visit การดูงานนอกสถานที่ การให้บุคลากรไปดูระบบงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานของสถานที่
เฉพาะแหล่งใดแหล่งหนึ่ง เพ่ือวัตถปุระสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ในช่วง
เวลาสั้น ๆ 

7. On the Job Learning การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง 

การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริง จากสถานที่จริง เป็นการให้
ค าแนะน าเชิงปฏิบัติใน ลักษณะตัวต่อตัว (One-on-One) หรือเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ ในพ้ืนที่การท างาน ในช่วงเวลาการ ท างานปกติ 

8.การเขาูร่วมกิจกรรมกลุ่ม และอาสาสมัคร การรับมอบหมายงานหรือการอาสาสมัครเขาูร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือ
ชมรมท่ีจัดขึ้น โดยสมาชิก ที่เขา้ร่วมกิจกรรมต้องรับผดิชอบทา กิจกรรม
เพ่ือเป้าหมายในการปรับปรุง/พัฒนางาน 

9. การท างานกับที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายใน 

การรว่มงานกับที่ปรึกษาท่ีมาปฏิบัติงานภายในองคก์รรวมถึงได้มีโอกาส
ท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายในองค์การ 
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เครื่องมือการ พัฒนาแบบ 20 รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 
1. Coaching การสอนงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ

ความสามารถเฉพาะตัว (Personal Attribute) ด้วยวิธีการหรือ
เทคนิคต่าง ๆ ที่วางแผนไว้เป็นอยา่งดีท าการสอนให้ เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนดขึ้นจนกระทั่งสามารถฝึกให้พนักงานปฏิบัติงาน
ตามท่ีสอนให้ บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้โดยผ่านกระบวนการ
ปฏิสัมพนัธ์(Interactive Process) ระหว่างผู้สอนงานและบุคลากร
โดยมากการสอนมักจะเป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล (One-on One 
Relationship and Personal Support) 

2. Mentoring การเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Developmental Partnership) จาก
บุคคลที่ต้องท าหน้าที่แลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ข้อมูลต่าง ๆ 
และมุมมองส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้อีกฝ่าย
มีความพร้อมในการท างาน พร้อมที่จะเจริญเติบโตและมี
ความก้าวหนา้ในสายอาชีพ โดยมุ่งเน้นการให้ก าลังใจเน้น เรื่อง
อารมณ์ความรู้สึกของ Mentee (บุคคลที่ต้องดูแล) ซึ่ง องคก์รบาง
แห่งเรียกแนวทางการพัฒนาแบบนี้ว่า "Buddy" 

3. Meeting การประชุม การเรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ๆ รวมถึงการหารือ 
หรือระดมความคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งจากผู้อ่ืน ทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร เช่น การเข้าร่วม ประชุมสัมมนา เพื่อก าหนด
บทบาทและทิศทางของสายทรัพยากรบุคคลตามแผนธุรกิจโดย 
ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนทรัพยากรบุคคลขององค์กรทั้งหมด 

4. Counseling การให ้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจากการท างานในองคก์รโดยผู้ให้
ค าปรึกษาจะท าหน้าที่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทาง
เลือกวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม 

5. การรับ/ให้ข้อมูล ป้อนกลบัแบบไม่เป็น 
ทางการ (Feedback) 

การใหข้อ้มูลเกี่ยวกับการท างานโดยรวบรวมผลงานในช่วงที่ผ่านมาใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น หนึง่สัปดาห์/ เดือน / ปีเป็นตน้ เพ่ือสรุปว่า
มีผลงานใดที่ดีต้องรักษาไว้บ้างและมีเรื่องใด ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาให้
ดีขึ้น 

6.การบอก (Teaching) การบอกให้ผู้รับฟังรับรู้และเข้าใจโดยเน้นขั้นตอน วิธีการรูปแบบและ
ระบบงานที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติ 
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เครื่องมือการ พัฒนาแบบ 10 รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 
1. Training การฝึกอบรม กระบวนการที่จะช่วยส่งเสริมและเพ่ิมพนู ความรู้ทักษะและ

ความสามารถในการท างานของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ความรับผดิชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซ่ึงการฝึกอบรมจะเน้นให้เกิดการเรียนรู้
ระยะสั้นภายใตร้ะยะเวลาและ สถานที่ที่จ ากัดโดยทั่วไปรูปแบบ
ของการฝึกอบรมเน้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้ 
 -การฝึกอบรมภายในที่องค์กรจัดให้มีขึ้น (In-House Training)  
-การฝึกอบรมภายนอกที่หัวหน้างานส่งบุคลากรหรือบุคลากรขอ
เขา้รับการฝึกอบรมจากสถาบัน หรือหน่วยงานภายนอก (Pubic 
Training/Off House Training) 

2. Self-Learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการแสวงหา เรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองฝ่ายช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ที่
ต้องการได้ตลอดเวลา 
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ระบบส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

ปัจจัยน าเข้า  

ปัจจัยน าเข้าของระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ และ  นโยบายสภามหาวิทยาลัย 

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยมี กระบวนการดังนี้  

กระบวนการ  

1. ขั้นวางแผน (Plan) คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

พัฒนาคณะ 5 ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ก

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 ปี  แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้ระบุไว้  

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ได้ด้านต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนา

ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ  ตาม

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้  

1) ด้านวิชาการ 

 - สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีต าแหน่งทาง

วิชาการเพ่ิมข้ึน เช่น ให้ทุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ฯลฯ  

- พัฒนาทักษะการสอน ให้มีแนวทางการสอนที่หลากหลาย สามารถจัดท า มคอ. ต่างๆ ได้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2) ด้านงานวิจัย  

- ด าเนินการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการท าวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม

ทรงสังคม  

- สนับสนุนทุนในการทพวิจัยทั้งทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก  

3) งานบริการวิชาการ  

- พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริการมืออาชีพ  

- จัดโครงการบริการวิชาการท่ีตอบโจทย์ชุมชน  

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) ด าเนินการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา อาจารย์เป็นระยะตามที่

ก าหนดเพ่ือให้เป็นไปตามแผน บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการติดตามการด า เนินงานของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผน และด าเนินการเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูลใน การด าเนินงาน (Common 

Data Set)  
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4. ขั้นปรับปรุง (Act) ประเมินความส าเร็จของกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และน าผลการ

ประเมินมาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือพัฒนากระบวนให้มีประสิทธิภาพ

ตอบสนองความต้องการของบุคลากรและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน  

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ส่งผลต่อคุณภาพของอาจารย์และคุณภาพของบัณฑิต 

อาจารย์ของ มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจใน

การเรียน การสอนที่หลากหลาย สามารถจัดการเรียนการสอนที่ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

สามารถผลิต บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ ชุมชน

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากการด าเนินงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย และสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ

เป็นไป ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท าให้บุคลากร (อาจารย์) มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น มีบัณฑิตที่มี 

คุณภาพ และชุมชนมีความเข้มแข็ง  

การก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมิน  

มีการก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการด าเนินงานกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ให้สามารถด าเนินไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มากกว่า 1 วงรอบ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการ 

และสามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 6 
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ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบ               กลไก 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Input แผนยุทธศาสตรพ์ัฒนาบุคลากร 5 ปี 
- คณะกรรมกาจดัท าแผนยทุธก์ารพฒันา

บคุลากร 5 ปี 

 

แผนพฒันาตนเอง IDP แผนพฒันาบคุลากรประจ าปี 

Plan 

     

กระบวนการสง่เสริมและพฒันาอาจารย ์Do 

Check ประเมินกระบวนการสง่เสริมและพฒันาอาจารย ์

Act น าผลการประเมนิมาปรบัปรุงกระบวนการสง่เสริมและพฒันาอาจารย ์

Output/Outcome 

อาจารยม์ีศกัยภาพเพ่ิมขึน้ 

 

- คณะกรรมการพฒันาบคุลากร 

- คณะกรรรมการบริหาร 

- คณะกรรมกรประจ าคณะ 

- บคุลากรทกุคน 

 

- ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์วิธีการในการขอ
ต ากหน่งทางวิชาการ 

- ระเบยีบว่าดว้ยกองทนุพฒันา
บคุลากร 

- ระเบยีบว่าดว้ยการสนบัสนนุการวิจยั 

- แผนพฒันาบคุลากรประจ าปี 

- แผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล 

- ขอ้ตกลงก่อนปฏิบติังานประจ าปี 

 

- แบบประเมินแผนพฒันาบคุลากร
ประจ าปี 

- คณะกรรมการพฒันาบคุลากร 

- คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

- คระกรรมการประจ าคณะ 

 

รูปที่ 6 ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ชมุชนมีความเขม้แขง 

ดา้นการจดัการเรียนการสอน               ดา้นการวิจยั ดา้นการบริการวิชาการ 

ศกึษาตอ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

พฒันาทกัษะการสอน 

พฒันา
นกัวิจยั 

ทนุวิจยั 

ภายใน/
ภายนอก 

นกับริการวิชาการมือ
อาชีพ 

โครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบโจทย์

ชมุชน 

มีคณุวฒุิการศกึษาสงูขึน้ มีต  าแหน่งทางวิชการเพ่ิมขึน้ 
มีผลงานทางวิชการไดร้บัตีพิมพเ์ผยแพร่

ในระดบัชาติ/นานาชาติเพ่ิมขคน้ 

มีการประเมินผลตเป็นไปตาม 
มคอ. 3 

บณัฑิตมคีณุภาพตาม มคอ. 
2 

ไดร้บัทนุวิจยัจากภายนอก
เพ่ิมขึน้ 

คว
บค
มุ/
ติด
ตา
ม/
ตร
วจ
สอ
บ/
ปร
ะเม

ินผ
ล 

ทบ
ทว
น 
ปร
บัป

รุง
กร
ะบ
วน
กา
ร 
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ระบบส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ปัจจัยน าเข้า  

ปัจจัยน าเข้าของระบบส่งเสริมและพัฒนาบุคลารสายสนับสนุน คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

และพัฒนา บุคลากรของมหาวิทยาลัย มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ฯลฯ และ นโยบายสภามหาวิทยาลัย 

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยมีกระบวนการดังนี้  

กระบวนการ  

1. ขั้นวางแผน (Plan) คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

พัฒนาคณะ 5 ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ก

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 ปี  แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้ระบุไว้  

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ได้ด้านต่างๆ เพ่ือให้

บุคลากรได้ พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ ตาม

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้  

1) ด้านวิชาชีพ 

 - สนับสนุนให้บุคลากรมีต าแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ให้ทุนการผลิตผลงานวิจัย ฯลฯ  

- พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ให้มีทักษะที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2) ด้านงานวิจัย  

- ด าเนินการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการท า วิจัยเพ่ือสร้าง

นวัตกรรมทางสังคม  

- สนับสนุนทุนในการท าวิจัยทั้งทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก  

3) งานบริการวิชาการ  

- พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริการมืออาชีพ  

- จัดโครงการบริการวิชาการท่ีตอบโจทย์ชุมชน  

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) ด าเนินการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นระยะตามที่

ก าหนดเพ่ือให้เป็นไปตามแผน บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการ ติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผน และด าเนินการเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูลใน การด าเนินงาน (Common 

Data Set)  

4. ขั้นปรับปรุง (Act) ประเมินความส าเร็จของกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และน าผลการ

ประเมินมาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนากระบวนให้มีประสิทธิภาพ

ตอบสนองความต้องการของบุคลากรและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน  
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ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรส่งผลต่อคุณภาพของบุคลากรและคุณภาพของ

บัณฑิต บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

ทีห่ลากหลาย สามารถให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการบริหาร

ได้อย่างประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามคุณลั กษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานประจ าร ส่งเสริมและพัฒนาจากการด าเนินงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัย และสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ท าให้บุคลากร

สายสนับสนุน มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน มี การก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมิน  

มีการก ากับ ควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการด าเนินงานกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรให้สามารถด าเนินไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มากกว่า 1 วงรอบ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

กระบวนการ และสามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 11 
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ระบบส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ระบบ               กลไก 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Input แผนยุทธศาสตรพ์ัฒนาบุคลากร 5 ปี 
- คณะกรรมกาจดัท าแผนยทุธก์ารพฒันา

บคุลากร 5 ปี 

 

แผนพฒันาตนเอง IDP แผนพฒันาบคุลากรประจ าปี 

Plan 

     

กระบวนการสง่เสริมและพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ Do 

Check ประเมินกระบวนการสง่เสริมและพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ 

Act น าผลการประเมนิมาปรบัปรุงกระบวนการสง่เสริมและพฒันาบคุลากร 
สายสนบัสนนุ 

Output/Outcome 

บคุลากรสายสนบัสนุมีศกัยภาพเพ่ิมขึน้ 

 

- คณะกรรมการพฒันาบคุลากร 

- คณะกรรรมการบริหาร 

- คณะกรรมกรประจ าคณะ 

- บคุลากรทกุคน 

 

- ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์วิธีการในการขอ
ก าหนดต าแหน่งที่สงูขึน้ของบคุลากร
สายสนบัสนนุ 

- ระเบยีบว่าดว้ยกองทนุพฒันา
บคุลากร 

- ระเบยีบว่าดว้ยการสนบัสนนุการวิจยั 

- แผนพฒันาบคุลากรประจ าปี 

- แผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล 

- ขอ้ตกลงก่อนปฏิบติังานประจ าปี 

 

- แบบประเมินแผนพฒันาบคุลากร
ประจ าปี 

- คณะกรรมการพฒันาบคุลากร 

- คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

- คระกรรมการประจ าคณะ 

 

รูปที่ 11 ระบบส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

ดา้นวิชาชีพ               ดา้นการวิจยั ดา้นการบริการวิชาการ 

ศกึษาตอ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

พฒันาทกัษะการสอน 

พฒันา
นกัวิจยั 

ทนุวิจยั 

ภายใน/
ภายนอก 

นกับริการวิชาการมือ
อาชีพ 

โครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบโจทย์

ชมุชน 

มีผลงานทางวิชาการท่ีน าไปใชป้ระโยชน ์

มีผลงานทางวิชการไดร้บัตีพิมพเ์ผยแพรใ่นระดบัชาติ/
นานาชาตเิพ่ิมขคน้ 

ไดร้บัทนุวิจยัจากภายนอกเพ่ิมขึน้ 

คว
บค
มุ/
ติด
ตา
ม/
ตร
วจ
สอ
บ/
ปร
ะเม

ินผ
ล 

ทบ
ทว
น 
ปร
บัป

รุง
กร
ะบ
วน
กา
ร 

มีการพฒันาปรบัประกระบวนการ 
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