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ค าน า 
การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือ

ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยมี
ความต้องการและความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างฐานปัญญาที่เข้มแข็ง เตรียมพร้อมที่จะใช้
ฐานปัญญาที่มีของบุคลากรอย่างชาญฉลาดส าหรับการพัฒนาคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นงานส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของคณะ ให้มีกลไก
ในการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือความส าเร็จ 5 ประการ คือ 
พัฒนาระบบ HRD ให้ได้ตามมาตรฐาน EdPEx  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้อยู่ในระดับสูง  การ
จัดการความรู้เพื่อการเป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในเชิงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีรองรับกับการท างานในยุค 4.0 การน าความรู้จากการพัฒนาไปใช้การปรับปรุงและพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข และมีคุณธรรมจริยธรรม  โดยที่
แนวทางการพัฒนาบุคลากร  

รายงานผลการรายงานประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Evaluate Indivedual 
Development plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ฉบับนี้ เป็นการ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีผลการด าเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายบุคคลตามทิศทางและแนวโน้มที่คณะคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผลการด าเนินงานและความคุ้มค่า
ในการลงทุนพัฒนา อย่างไรก็ตามความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะจะบรรลุมิได้ หาก
ขาดการบูรณาการ และความร่วมมือกันอย่างดีในทุกระดับและทุกส่วนงาน  

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมายังผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่มีด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผน และมีการ
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะเพ่ือจัดท ารายงานฉบับนี้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้
มีสมรรถนะตามที่คณะคาดหวังต่อไป 

   

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตุลาคม 2564 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้อง

กับขีดความสามารถหลัก (Core Competency) แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap)  

และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปี ภายใต้การก ากับดูแลของคณบดีและรองคณบดี ในภาพรวมการพัฒนา

บุ ค ล า ก ร ร า ย บุ ค ค ล  (Indivedual Development plan)  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4  

 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) พบว่า บุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้รับการพัฒนาตามแผน คิดเป็น ร้อยละ 

100  สายคณาจารย์จ านวน 32 คน และสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 15 คน รวม 47 คน โดยใช้งบประมาณ

ทั้งสิ้น 192,327.45บาท ดังตารางที่ 1 และ 2 
ตารางที่ 1 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภท สายงาน และเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเภทบุคลากร 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานพิเศษ/ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

สายคณาจารย ์ 12 7 9 9 37 74.00 

สายสนับสนนุ 2 4 3 4 13 26.00 

รวม 14 11 12 13 50 100 

ร้อยละ 28.00 22.00 24.00 26.00 100.00  

ตารางที่ 2 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามจ านวนและร้อยระความส าเร็จของแผน  

             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายการ แผน ผล คิดเป็นผลส าเร็จ (ร้อยละ) 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (คน) 47 47 100.00 

งบประมาณ (บาท) 1,077,580.00 192,327.45 17.84 

กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลาของคณะ 10 12 80.00 
 

ข้อมูล ณ  วันท่ี  1 ตลุาคม 2564 
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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. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนทั้งระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป 
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                               ส่วนที ่2 

            กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                        

เป็นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564-25648 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
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กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คณะนิติศาสตร์ ก าหนดเปาหมายเป็น OKRs 
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเชื่อมโยงสู่ระดับบุคคล ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ  7 ขั้นตอน ดังนี้  
ตารางท่ี 1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คณะนิติศาสตร์ 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

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

มากก 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 และคุณ ลักษณ์อ่ืน 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  

ผู้บังคับบัญชาร่วมกับ บุคลากรประเมินระดับสมรรถนะที่มีอยู่ในตัวบุคลากรว่า
อยู่ในระดับใด โดย ก 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  

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

- ผู้บังคับบัญชา 
- บุคลากร 

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 

- ผู้บังคับบัญชา 
- บุคลากร 
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กระบวนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
การพัฒนาบุคลากรเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชาที่ร่วมกันจัดท า 

แผนพัฒนาที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงและสามารถปฏิบัติได้ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างการ พัฒนา
ของผู้ใต้บังคับบัญชากับกลยุทธ์ขององค์กร การติดตามและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาจะช่วยสร้าง  บรรยากาศ
ของความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 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 
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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

ประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิ งปฏิบัติในเรื่องการเกี่ยวกับการเป้าหมายของการพัฒนาทักษะ : 

ความสามารถ ความถนัด ความช านาญ ความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้เป้าหมายของการพัฒนา

ส าเร็จ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : ลักษณะ พฤติกรรม ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเพ่ือท าให้เป้าหมายของการพัฒนา

ส าเร็จ  

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

ผู้บังคับบัญชา (Direct Report) ความเห็จากบุคคลที่สาม (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 2564 (ตุลาคม 2563 – 30 

กันยายน2564) พบว่า คณะนิติศาสตร์มี กรอบอัตราก าลังคนทั้งสิ้น จ านวน  59 อัตรา จ าแนกเป็น สายคณาจารย์ 

43 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 72.88 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 16 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.12 โดยมีกรอบอัตรา

ว่างสายวิชาการ จ านวน 7 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 11.86 และอัตราว่างสายสนับสนุน จ านวน 3 อัตรา คิดเป็นร้อย

ละ 5.08 ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากรตามแผน ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและสายงาน คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

รวม ร้อยละ เงิน
แผ่นดิน 

อัตรา
ว่าง  

รวม 
เงิน

แผ่นดิน 
เงิน

รายได้ 
อัตรา
ว่าง รวม 

สายคณาจารย ์ 20 5* 25 3 13 2 18 43 72.88 

สายสนับสนนุ 6  6 1 6 3 10 16 27.12 

รวม 26 5 31 3 19 5 28 59 100 
ร้อยละ  44.07 8.47 52.54 6.78 32.20 8.47 47.46 100  

หมายเหตุ * ยุบเลิกกรอบอัตราลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเมื่อสามารถบรรจุพนักงานได้ 
ข้อมูล ณ  วันท่ี  1 ตุลาคม 2565 

บุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 

รองลงมาคือปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.33 และปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  

12.24 ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 17 6 26 53.06 

พนักงานพิเศษ/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 5 18 - 23 46.94 

รวม 8 35 6 49 100 

ร้อยละ 16.33 71.43 12.24 100.00 
 

 

บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 

83.78 และวุฒิปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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 
 

 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย

ละ 76.92 และปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 ดังตารางที ่6 
ตารางที่ 6 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี 
ปริญญา

โท 
รวม 

ร้อย
ละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 3 6 46.15 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 7  7 53.85 

รวม 10 3 13 100 

ร้อยละ 76.92 23.08 100 
 

บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ
64.86 รองลงมา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 และศาสตราจารย์ จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ประเภทบุคลากร อาจารย์ ผศ. ศ รวม 
ร้อย
ละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 7 11 1 19 51.35 

พนักงานพิเศษ 17 1 - 18 48.65 

รวม 24 12 1 37 100 

ร้อยละ 64.86 32.43 2.70 100  

บุคลากรที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จ า น ว น  2  ค น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  5 . 4 1  แ ล ะ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร พิ จ า ร ณ า เ ข้ า สู่ ต า แ ห น่ ง  

รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์ท่ีอยู่ระหว่างยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร สายคณาจารย์ท้ังหมด ยื่นขอ ผศ. ยื่นขอ 
รศ. 

รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 19 1 1 2 5.41 

พนักงานพิเศษ 18 1  1 2.70 

รวม 37 2 1 3 8.11 

ร้อยละ 100 66.67 33.33 8.11  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติการ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

92.31 และมีต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ดังตารางที่ 9 
ตารางที่ 9 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร ปฏิบัติการ ช านาญการ รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 5 1 6 46.15 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 7 - 7 53.85 

รวม 12 1 13 100 

ร้อยละ 92.31 7.69 100  
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สรุปผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ต าแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา - ต าแหน่ง - 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการสู่การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมีศักยภาพในการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

KR 1 เพ่ิมร้อยละของบัณฑิตมีงานท า จากร้อยละ 41.67 เป็นร้อยละ 45 ในปีการศึกษา 2563 

KR 2 นิสิตและบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการหรือที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม ร้อยละ 5 

KR 3 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม  1 หลักสูตร 

KR 4 จ านวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้นิสิตมีแนวคิดการสร้างนวัตกรรมสังคม 1 รายวิชา 
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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. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม    

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    
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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. ความรู้เกี่ยวกับการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งเสรมิการทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏา 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 41.67 เป็นร้อยละ 45 ในปีการศึกษา 2563 

KR 2 บุคลกรสายวิชาการไดรับการอบรมการสอนที่ส่งเสริมเกิดนวัตกรรมสังคม ร้อยละ 12.5 

KR 3 บุคลกรสายวิชาการไดรับการอบรมการสอนที่ส่งเสริมเกิดนวัตกรรมสังคม ร้อยละ 12.5 

KR 4 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของคณะ ร้อยละ 1 (120,000 บาท) 
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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. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ    

6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม    

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    

8. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ    
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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 

การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสรมินวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ

พัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี/

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วยตัวเอง ดู YouTube เกี่ยวกับ

เทคโนโลยี/นวตักรรมเพื่อพัฒนา

ความเป็นผูป้ระกอบการ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   เรียนรูเ้ทคโนโลย/ีนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

หรือการเป็นผู้ประกอบการ 1 หลักสูตร 

KR 4 จ านวนงานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม  6 ชิ้นงาน 

KR 2 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการ

สร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 2 ความ

ร่วมมือ 

KR 5 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 488,100 บาท 

KR 3 จ านวนรายวิชาที่จัดการศึกษาร่วมกับสถาน

ประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้นิสิตมี

แนวคิดการสร้างนวัตกรรมสังคม 1 รายวิชา 
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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. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม    

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    

8. ทักษะในการบริหารงานวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหน่งทุนภายนอก    
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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. 63-ต.ค. 64   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการบริหารงานวิจัยเพือ่

ขอรับทุนจากแหน่งทุนภายนอก 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรนันท์  ไชยบุปผา ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ต าแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการ

สร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2

  

ให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะความเป็น

ผู้ประกอบการและมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degre) เพ่ือพัฒนา

ทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม 1 หลักสูตร 

KR 2 จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น

ผู้ประกอบการ 4 โครงการ 

  KR 3 จ านวนสินค้าและบริการในพ้ืนที่ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพ่ิม

จากการบริการวิชาการ 1 รายการ 

  KR 4 จ านวนชุมชน/พื้นท่ี/หน่วยงาน ที่ได้รับประโยชน์จากการ

บริการวิชาการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 1 

พ้ืนที่ 

  KR 5 จ านวนชุมชนที่ขอรับบริการจากศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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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. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม    

7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    
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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. 63-ต.ค. 64   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล อาจารย์หทัยกาญจน์  ก าเหนิดเพชร ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

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 1 หลักสูตร 

KR 4 หลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 

(จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ร่วมมีทางวิชาการกับ

ต่างประเทศ (ตาม MOU เดิม) ร้อยละ 100 

KR 2 ชุดวิชา/รายวิชาส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยที่เน้นให้เกิด

สมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม 1 ชุดวิชา/

รายวิชา 

KR 5 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มี

กิจกรรมความร่วมมือ ร้อยละ 3 

KR 3 ชุดวิชา/รายวิชาส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยที่เน้นให้เกิด

สมรรถนะในการสร้างผู้ประกอบการ 1 ชุดวิชา/

รายวิชา 

KR 6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านการผลิต
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. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    
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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. 63-ต.ค. 64   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร

ตามมาตรฐานสากล 

ฝึกอบรม ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 64 
  เรียนรู้และเข้าใจเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 

2564 เพื่อน ามาพัฒนากระบวนการ

บริหารหลักสตูรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา 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 พัฒนาระบบงานสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัฒกรรมสังคม 2 กระบวนการ 

KR 3 งานเชิงพัฒนา เช่น คู่มือ บทวิเคราะห์/สังเคราะห์และระบบสารสนเทศ หรืองานวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร 1 เรื่อง 
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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. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานส านักงาน    

7. ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ     

8. ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ    

9. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การวิเคราะห์ และการเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

   

9. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม    

10. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็นผู้ประกอบการ    
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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. 63-ต.ค. 64   เรียนรู้แนวทางและเทคนิกในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายธนากร  โกมลวานิช ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  ก าเหนิดเพชร ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและมี

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยท่ีส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

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

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 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 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 9 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางกนกลักษณ์  จุ๋ยมณี ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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 ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 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 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ และ

วิทยากรที่มาเป็นพ่ีเลี้ยงในการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

ขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 

 การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง 
น าเสนอผลงานในการ

ประชุมทางวิชาการ

ระดับชาต/ินานาชาต ิ

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้น าเสนอผลงานในการประชุมทาง

วิชาการ: "ปัญหาทางกฎหมายของการ

ท าแท้งในประเทศไทย" ในงานการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลย

วิชาการ ครั้งท่ี 7 ประจ าปี 2564 

ภายใต้หัวข้อ "ความท้าทายทางการ

วิจัยและนวตักรรมเพื่อสังคมท้องถิน่วิถี

ใหม่" ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายธีระยุทธ์  ปักษา ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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 ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 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 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 

 การฝึกอบรม การฝึกอบรม: จริยธรรม

การวิจัยในมนุษย ์

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

มนุษย์ พร้อมทั้งได้วุฒิบัตเิพื่อ

ด าเนินการวิจยัต่อไป 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายปพนธีร์  ธีระพันธ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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 ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 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 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายเจษฎา  ทองขาว ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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 ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 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 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางชลีรัตน์  มเหสักขกุล ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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 ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 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 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 

64 
  มีความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 

2564 เพื่อสามารถบริหารหลักสูตร

ระดับบณัฑติศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

5. ทักษะในการบริหารโครงการบริการ

วิชาการเพื่อแสวงหารายได ้

การรับ/ให้ข้อมูล

ป้อนกลับแบบไม่

เป็นทางการ  

รวบรวมผลงานท่ีผา่นมา

ย้อยหลัง 3 ปี เพื่อ

สรุปว่ามโีครงการ

บริการวิชาการใดที่

ควรรักาษไว้ หรือมีเรื่อง

ใดท่ีต้องต้องปรับปรุง

พัฒนา 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ข้อมลูในการจัดท าแผนบริการ

วิชาการเพื่อแสวงหารายได้ของคณะ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นวิทยากรในการ

บริหารวิชากร 

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

โครงการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวจันทราทิพย์  สุขุม 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 ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 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 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายศาสตรา  แก้วแพง 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 ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 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 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวจิดาภา  พรยิ่ง 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 ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 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 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 

64 
  มีความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 

2564 เพื่อสามารถบริหารหลักสูตร

ระดับบณัฑติศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

4. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

การฝึกอบรม การฝึกอบรม: จริยธรรม

การวิจัยในมนุษย ์

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

มนุษย์ พร้อมทั้งได้วุฒิบตัเิพื่อ

ด าเนินการวิจยัต่อไป 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวจันทราทิพย์  สุขุม 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 ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 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 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 9 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 

  



76 
 

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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 ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 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 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 

64 
  มีความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 

2564 เพื่อสามารถบริหารหลักสูตร

ระดับบณัฑติศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 การปฏิบัตจิริง เผยแพรผ่ลงานวิจยัใน

วารสารหรือที่ประชุม

วิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

   น าเสนอผลงานวิขาการในการประชุม

ทางวิชาการ: น าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง 

The Inequality on Education 

Right of Stateless Children for 

Student Loan Fund ในประชุมวิขา

การวิชาการระดับนานาชาติ National 

and International Conference ofn 

Humanities and Sovisl Sciences 

ครั้งท่ี 12 ในระหว่างวันท่ี 30 พ.ย. - 1 

ธ.ค. 2563 ณมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายเอกราช  สุวรรณรัตน์ 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 ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 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 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายศิริชัย  กุมารจันทร์ 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 ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 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 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 

64 
  มีความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 

2564 เพื่อสามารถบริหารหลักสูตร

ระดับบณัฑติศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวกรรณภัทร  ชิตวงศ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา อาจารย์หทัยกาญจน์  ก าเหนิดเพชร ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูล OKRs รายบุคคล 

Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 1 ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานภาระงานข้ันต่ าตาม   

ประกาศมหาวิทยาลยั 

KR 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2563 

KR 8 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 9 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 10 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ข้อเสนอและมีอตัราการคงอยู่ไมต่่ า

กว่าร้อยละ 80 (ไมร่วมนิสติชั้นปีที่ 1) 

 

  

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ และ

วิทยากรที่มาเป็นพ่ีเลี้ยงในการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

ขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 

 การปฏิบัตจิริง เผยแพรผ่ลงานวิจยัในวารสาร
หรือท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

   ประชุมทางวิชาการ: น าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่องการคมุครอง
สิทธิด้านประกันสุขภาพของลูกจ้าง
ประมงทะเล (The Protection of 
Right to Health Security of 
Marine Fishery Employees) ใน
ประชุมวิขาการวิชาการระดับนานาชาติ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

National and International 
Conference of Humanities and 
Social Sciences ครั้งท่ี 12 ในระหว่าง
วันท่ี 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2563 ณ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายวิรัตน์  นาทิพย์เวทย์ 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 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2563 

KR 8 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 9 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 10 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ข้อเสนอและมีอตัราการคงอยู่ไมต่่ า

กว่าร้อยละ 80 (ไมร่วมนิสติชั้นปีที่ 1) 

 

  

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 

64 
  มีความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 

2564 เพื่อสามารถบริหารหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีภาคสมทบได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

4. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2563 

KR 8 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 9 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 10 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ข้อเสนอและมีอตัราการคงอยู่ไมต่่ า

กว่าร้อยละ 80 (ไมร่วมนิสติชั้นปีที่ 1) 

 

  

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 

64 
  มีความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 

2564 เพื่อสามารถบริหารหลักสูตร

ระดับบณัฑติศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวมาตา  สินด า 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 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2563 

KR 8 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 9 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 10 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ข้อเสนอและมีอตัราการคงอยู่ไมต่่ า

กว่าร้อยละ 80 (ไมร่วมนิสติชั้นปีที่ 1) 

 

  

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 

64 
  มีความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 

2564 เพื่อสามารถบริหารหลักสูตร

ระดับบณัฑติศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายสนัน  ยามาเจริญ 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 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2563 

KR 8 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 9 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 10 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ข้อเสนอและมีอตัราการคงอยู่ไมต่่ า

กว่าร้อยละ 80 (ไมร่วมนิสติชั้นปีที่ 1) 

 

  

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 

64 
  มีความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 

2564 เพื่อสามารถจัดการเรียนการ

สอนไดต้ามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ 

4. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาววีณา  สุวรรณโณ 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 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2563 

KR 8 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 9 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 10 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ข้อเสนอและมีอตัราการคงอยู่ไมต่่ า

กว่าร้อยละ 80 (ไมร่วมนิสติชั้นปีที่ 1) 

 

  

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ และ

วิทยากรที่มาเป็นพ่ีเลี้ยงในการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

ขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 

 การปฏิบัตจิริง เผยแพรผ่ลงานวิจยัในวารสาร
หรือท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

   น าเสนอผลงานทางวิชาการประชมุทาง
วิชาการ: น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
เรื่อง ปัญญาเกีย่วกับการคุม้ครองสิทธิ
เด็กและเยาวชนในช้ันสอบสวน (Legal 
problems concerning the 
protection of children and youth 
rights at the inquiry level) ในงาน
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

การประชุมวิชาการระัดบชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังท่ี 
14 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 
19 ธันวาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ
ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมสังคม (ต่อ) 

     น าเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
ทางวิชาการ: น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพตดิแบบไม่ควบคุมตัวโดย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อกลับสู่
ชุมชนแบยั่งยืน (The non-self -
contained, electronically 
controlled drug addiction 
rehavilitataion to a sustainable 
community) ในงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิยาลัยจุฬาลง
กรราชวิทยาลยั ครั้งท่ี 12 ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ออนไลน์) 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวริญญาภัทร ณ สงขลา 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 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2563 

KR 8 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 9 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 10 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ข้อเสนอและมีอตัราการคงอยู่ไมต่่ า

กว่าร้อยละ 80 (ไมร่วมนิสติชั้นปีที่ 1) 

 

  

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายเกริกเกียรติ  ทิพย์ชัย 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 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2563 

KR 8 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 9 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 10 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ข้อเสนอและมีอตัราการคงอยู่ไมต่่ า

กว่าร้อยละ 80 (ไมร่วมนิสติชั้นปีที่ 1) 

 

  

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาในคณะ และ

วิทยากรที่มาเป็นพ่ีเลี้ยงในการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

ขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 

 การปฏิบัตจิริง เผยแพรผ่ลงานวิจยัในวารสาร
หรือท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

   ประชุมทางวิชาการ: น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ เรื่อง การเข้าถึงและใช้
ประโยชนไ์ด้ในบริการสาธารณะ
ประเภทคมนาคมขนส่งของคนพิการ 
(access and use in public 
services in the type of transport 
of persons with disabilitees) ใน
งานการประชุมวิชาการระดับชาต ิมหา
วิยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ครั้งท่ี 
12 ประจ าปีการศึกษา 2563 (น าเสนอ
ออนไลน์) 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวอจิรวดี  เหล่าอ่อน 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 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2563 

KR 8 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 9 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 10 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ข้อเสนอและมีอตัราการคงอยู่ไมต่่ า

กว่าร้อยละ 80 (ไมร่วมนิสติชั้นปีที่ 1) 

 

  

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวณัชชา  ฮาเกมันน์ 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 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2563 

KR 8 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 9 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 10 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ข้อเสนอและมีอตัราการคงอยู่ไมต่่ า

กว่าร้อยละ 80 (ไมร่วมนิสติชั้นปีที่ 1) 

 

  

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวบงกช  ดารารัตน์ 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 7 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ  
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 2 หรือ  
Proceeding ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ช้ืนงาน 

KR 2 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ร้อยละ 100 ของรายวิชาการที่

ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา 2563 

KR 8 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวตักรรม

สังคม 1 ช้ินงาน 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือ

สามารถสรา้งผลงานด้านนวัตกรรมสังคม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ

รายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบในภาคการศึกษาที่ 2 

KR 9 จ านวนข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก / ท ุน
งบประมาณเงินแผ่นดิน  1 โครงการ 

KR 4 นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นผลจากการจัด   

การเรยีนการสอนในรายวิชาที่ไดร้บัมอบหมายหรือมผีลงาน 

ด้านนวัตกรรมสังคมเป็นจ านวน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ 

จ านวนนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 

KR 10 จ านวนข้อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างเท่ากับ 1 คะแนน 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 1 รายการ 
 

KR 5 จ านวนนิสิตในรายวิชาที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะไดร้ับรางวลัด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบณัฑิต 40 ช้ินงาน 
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Objective1 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม 

Objective2 ผลิตผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 6 มีข้อเสนอเชิงหลักการเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ข้อเสนอและมีอตัราการคงอยู่ไมต่่ า

กว่าร้อยละ 80 (ไมร่วมนิสติชั้นปีที่ 1) 

 

  

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 เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนนท่ีส่งเสรมิ

นวัตกรรมสังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม

สังคม 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับการจดัการ

เรียนการสอนที่ส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

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

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการอสนท่ีส่งเสรมินวัตกรรม

สังคม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรมสังคม 

พ.ค. 64   เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการจดัการเรยีน

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ

สอนที่ส่งเสริมการทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ (ต่อ) 

ประชุม/สัมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ 

มิ.ย. 

64 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการเรียน

การสอนที่ส่งส่งเสริมทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ 

3. ทักษะในการผลิตงานวิจยั หรือ

ผลงานวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมสังคม 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

การสอนที่ส่งเสรมิทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 การท างานร่วมกับที่

ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญภายใน 

ร่วมงานกับที่ปรึกษาใน

คณะ และวิทยากรทีม่า

เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

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

ข้อเสนอโครงการจัยเพื่อเสนอขอรบัทุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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 ร้อยบะ 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. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx 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

กระบวนงานด้านการบริหารงานบคุคล, 

การบริหารความเสี่ยงและควบคมุ

ภายใน 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ

ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

การบริหารงานบุคคล, การ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

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

กระบวนงานด้านการบริหารงาน

บุคคล, การบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน เช่น LEAN, KIZEN, 

SIPOC, PDCA เป็นต้น 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนงนด้านการบริหารงาน

บุคคล, การบริหารความเสี่ยง

และควบคมุภายใน 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ LEAN มาใช้ใน

กระบวนการลดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน 

พ.ค. 64   - ลดขั้นตอนและทรัพยากรในการลง

เวลาปฏิบตัิงาน โดยใช้การลงช่ือผา่น 

Google form  

- ลดขั้นตอนและความผิดพลาดใน

การเขียนรายงาน SAR ของ AUN-

QA โดย Google drive team 

2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการ

บริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 

ฝึกอบรมฝึกอบร

เกณฑ์ EdPEx 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ

ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

การบริหารงานบุคคล, การ

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

ด าเนินการด้านการบริหารทัพยากร

บุคคล, การบริหารความเสี่ยงเพื่อ
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

ปรับปรุงกระบวนการให้มีการ

ด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการ

บริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) 

ฝึกอบรมเกณฑ์ 

AUN QA 

ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 64   ได้ความรู้และแนวทางในการ

ด าเนินการด้านการบริหารทัพยากร

บุคคล, การบริหารความเสี่ยงเพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการเพื่อสนับสนนุ

การจัดการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพ

ในระดับสากลต่อไป 

3. ทักษะในการท าวิจัยสถาบัน/ R2R

ตามนโยบายของผู้บรหิารได้เป็นอย่างดี 

การฝึกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพด้านการ

วิจัย 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

นักวิจัย หลักสตูร "การ

วิจัยทางสังคมศาสตร์, 

สถิติการวิจยั, 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการวิจัย 

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

ปริมาณทางสังคมศาสตร ์

  การฝึกอบรม: หลักสูตร 

“หลักจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์"  

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

จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ และเกยีรติ

บัตรส าหรับใช้ในการด าเนินงานวจิัย

ต่อไป 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 ปฏิบัติจริง เสนอขอรับทุนวิจัยสถาบันจาก

คณะนติิศาสตร์  

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้น าความรู้จากการฝึกอบรมดา้น

การวิจัยมาปฏิบัติจริง เพ่ือเป็นข้อมูล

ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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 

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

กระบวนงานด้านการบริหารงาน

บุคคล, การบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน เช่น LEAN, KIZEN, 

SIPOC, PDCA เป็นต้น 

 ฝึกอบรม ฝึกอบรมเกี่ยวกับรับการการ

จัดการวารสารออนไลน์ และ

หลักเกณฑ์ประเมินใหเ้ข้าสู่ฐาน 

TCI 2 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมสังคม และ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม 

 ปฏิบัติจริง จัดการวารสารออนไลนด์้วย

ระบบ Thai Journals Online 

(ThaiJO) 

พ.ค. 64   - น าควมรู้ที่ได้จากการฝึกรมมาใช้

บริหารจดัการระบบวารสารออนไลน์

ด้วยระบบ Thai Journals Online 

(ThaiJO) ไดจ้ริง 

2. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนงานด้านแผนงาน, การจดัการ

วารสารออนไลน ์

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ

ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

การจัดการวารสารออนไลน ์

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

กระบวนงานด้านการจัดการวารสาร

ออนไลน์ และได้น ามาใช้ในการ

จัดการวารสารคณะนิติศาสตร์ ด้วย

ระบบ ThaiJO 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 ปฏิบัติจริง น าระบบ ThaiJO มาใช้ในการ

จัดการวารสารคณะนิติศาสตร ์

พ.ค. 64   - ลดขั้นตอนและงบประมาณในการ

จัดท าวารสารคณะนติิศาสตร์ ท าให้

สามารถออกวารสารได้ตาม

ก าหนดเวลา และพร้อมประเมินเข้าสู่ 

TCI 2 

4. ทักษะในการเขียนคู่มือ งานวิเคราะห์ และ

งานวิจัย 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเทค

นิกการเขียนคู่มือ และงาน

วิเคราะหเ์พื่อเข้าสูต่ าแหน่งท่ี

สูงขึ้น 

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

เขียนคู่มือ และงานวิเคราะห์เพื่อเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติจัดท าคู่มือด้านการ

จัดท าแผนงบประมาณ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้น าความรู้จากการฝึกอบรมเกีย่วกับ

การจัดท าคมูือมาปฏิบตัิจริง 

 ฝึกอบรม การฝึกอบรม: หลักสูตร 

“หลักจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์"  

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

จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ และเกยีรติ

บัตรส าหรับใช้ในการด าเนินงานวจิัย

ต่อไป 

 การฝึกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพด้านการ

วิจัย 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

นักวิจัย หลักสตูร "การ

วิจัยทางสังคมศาสตร์, 

สถิติการวิจยั, 

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

กระบวนการวิจยัทางสังคมศาสตร ์

เครื่องมือการวิจัย และการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรดแกรมส าเร็จรูป 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล 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 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. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

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 เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน
การเงิน 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   เรียนรูเ้กี่ยวกับเครื่องมือในการพฒันา
กระบวนงานด้านการบริหารงานดา้นการเงิน 
เช่น LEAN เป็นต้น 

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการเงิน 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
ด้านการเงิน 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ LEAN มาใช้ใน
กระบวนการลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

พ.ค. 64   - ลดขั้นตอนและทรัพยากรรายงานด้าน
การเงินเพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถดูข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา โดย 
Google  drive team 

- ลดขั้นตอนและความผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายค่าสอนโดยใข้ Excel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติจริง 

 

 

 

 

 

 

น าเครื่องมือ LEAN มาใช้ใน
กระบวนการลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

พ.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ลดขั้นตอนและทรัพยากรรายงานด้าน
การเงินเพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถดูข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา โดย 
Google  drive team 

- ลดขั้นตอนและความผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายค่าสอนโดยใข้ Excel 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  
1. ความรู้กี่ยวกับการ  
พัฒนากระบวนงานด้านการการเงนิ 
(ต่อ) 

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง/
ปฏิบัติงานจริง 

ดู You Tube เกีย่วกับการเขียน
สูตรในโปรแกรม Excel เพื่อ
น ามาพัฒนารูปแบบฟอรม์การ
เบิกจ่ายด้านการเงิน (การ
เบิกจ่ายค่าสอน ,การเบิกจ่าย
ล่วงเวลา 

ก.ย.63-ต.ค.64 

 

 ลดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย และลด
ระยะเวลาในการกรอกแบบฟอร์มหลาย
รอบ  

2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการ
บริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 

ฝึกอบรมฝึก
อบรเกณฑ์ 
EdPEx 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน
การเงิน 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้และแนวทางในการด าเนนิการด้าน
การเงินเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีการ
ด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

3. ทักษะในการท าวิจัยสถาบัน/ R2R
ตามนโยบายของผู้บรหิาร 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพนักวิจัย 
หลักสตูร "การวิจัยทาง
สังคมศาสตร์, สถิติการวิจัย, 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
วิจัย 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้และความเข้าใจตใน
กระบวนการวิจยัทางสังคมศาสตร ์เครื่องมือ
การวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยโปรดแก
รมส าเร็จรูป 

4. ทักษะในการเขียนคู่มือและงาน
วิเคราะห ์

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเทคนิค
การเขียนคู่มือ และงานวิเคราะห์
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   เรียนรู้แนวทางและเทคนิคในการเขียนคู่มือ 
และงานวิเคราะหเ์พื่อเข้าสู่ต าแหนง่ที่สูงข้ึน 

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติจัดท าคู่มือ และบท
วิเคราะห์ทางด้านการเงินต่อ
ผู้บริหาร  

ก.ย. 63-ต.ค. 64 
  ได้น าความรู้จากการฝึกอบรมเกีย่วกับการ

จัดท าคูมือ และงานวิเคราะห์มาปฏิบัติจริง 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางเมวดี ขวัญศรี ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  

ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา 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. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบตามแนวทางของ 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 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนงานด้านพัสด ุ

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ

ในการพัฒนากระบวนงานด้าน

พัสด ุ

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

กระบวนงานด้านพัสดุ เช่น LEAN, 

KIZEN, SIPOC, PDCA เป็นต้น 

 การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนงนด้านพัสด ุ

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

กระบวนการด้านพัสด ุ

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ LEAN มาใช้ใน

กระบวนการลดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน 

พ.ค. 64   - ลดขั้นตอนและทรัพยากรรายงาน

ด้านพัสดเุพื่อให้ผู้บริหารและ

ผู้เกี่ยวข้องสามารถดูข้อมลูได้ทุกท่ีทุก

เวลา โดย Google  drive team 

- จัดท าฐานข้อมูลใน Excel เพื่อสอบ

ทานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น

ในการจัดซื้อจัดจ้างของคณะที่เปน็

ข้อมูลปัจจุบัน และให้คณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง/ผู้บริหารสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้แบบ Real time ผ่าน 

Google drive team 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ

พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

4. ทักษะในการเขียนคู่มือ งาน

วิเคราะห์ และวิจยั 

การเรยีนรู้ด้วย

ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเทคนิค

การเขียนคู่มือ และงานวิเคราะห์

เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

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

เขียนคู่มือ และงานวิเคราะห์เพื่อเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติจัดท าคู่มือ และบท

วิเคราะห์ทางด้านพัสดตุ่อ

ผู้บริหาร  

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้น าความรู้จากการฝึกอบรมเกีย่วกับ

การจัดท าคมูือ และงานวิเคราะหม์า

ปฏิบัติจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 
 

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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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ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

2. สามารถปฏิบัติงานด้านงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

3.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx 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 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านงานสารบรรณ, งาน
การประชุม 

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน
งานสารบรรณ, งานการประชุม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   เรียนรูเ้กี่ยวกับเครื่องมือในการพฒันา
กระบวนงานด้านงานสารบรรณ, งานการ
ประชุม ได้แก่ PDCA เป็นต้น 

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านงานสารบรรณ, 
งานการประชุม 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
งานสารบรรณ, งานการประชุม 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการงานสารบรรณ, งาน
การประชุม 

พ.ค. 64   - ลดขั้นตอนในการเรียกดรูายงานการ
ประชุมโดยจัดฐานข้อมูลกลาง โดย Google  
drive team 

2. ทักษะในการเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R ตาม
นโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับ
การเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ 
R2R 

ม.ค-ต.ค. 64   ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
คู่มือ งานวิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R 

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย
สถาบันจากคณะนิตศิาสตร์  

ก.ย. 63-ต.ค. 64 
  ได้น าความรู้จากการฝึกอบรมเกีย่วกับการ

วิจัยมาปฏิบตัิจริง 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางจิราวรรณ  คงเรือง 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 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนและขออนุมัติจัดโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-degree) 2 รายวิชา 

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. สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

2. สามารถปฏิบัติงานด้านจัดโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-degree)    

3. สามารถจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

4.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx 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
กระบวนงานด้านงานสารบรรณ, การ
จัดโครงการเรยีนล่วงหน้า (Pre-
degree) 

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน
งานสารบรรณ, การจัดโครงการ
เรียนล่วงหน้า (Pre-degree) 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   เรียนรูเ้กี่ยวกับเครื่องมือในการพฒันา
กระบวนงานด้านงานสารบรรณ, การจัด
โครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-degree) ได้แก่ 
PDCA เป็นต้น 

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านงานสารบรรณ, 
การจัดโครงการเรียนล่วงหน้า 
(Pre-degree) 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
งานสารบรรณ, การจัดโครงการเรยีน
ล่วงหน้า (Pre-degree) 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการงานสารบรรณ, การ
จัดโครงการเรยีนล่วงหน้า (Pre-
degree) 

พ.ค. 64   - ลดขั้นตอนในการเรียกดรูายงานการ
ประชุมโดยจัดฐานข้อมูลกลาง โดย Google  
drive team 

2. ทักษะในการเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R ตาม
นโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับ
การเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ 
R2R 

ม.ค-ต.ค. 64   ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
คู่มือ งานวิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

 ปฏิบัติจริง เขียนคู่มือปฏิบตัิงาน การจัด
โครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-
degree) 

ก.ย. 63-ต.ค. 64 
  ได้น าความรู้จากการฝึกอบรม/ศึกษาด้วย

ด้วยเองเกี่ยวกับการเขียนคู่มือปฏบิัติงานมา
ใข้ปฏิบัติจริง 

 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 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 พัฒนาระบบสารสนเทศ มคอ.3 และ มคอ.5 มาใช้จริงก่อนภาคการศึกษา 1/2564 

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. สามารถปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

2. สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

3. สามารถพัฒนาเวปไวต์คณะให้มีความทันสมัย    

4.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx 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
กระบวนงานด้านระบบสารสนเทศ 

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน
ด้านระบบสารสนเทศ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   เรียนรูเ้กี่ยวกับเครื่องมือในการพฒันา
กระบวนงานด้านดา้นระบบสารสนเทศ  

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านดา้นระบบ
สารสนเทศ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
ด้านระบบสารสนเทศ 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการด้านระบบ
สารสนเทศ 

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

- พัฒนาระบบการรายงาน และการจัดเก็บ 
มคอ. 3 และ มคอ. 5 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

- พัฒนาระบบการลงเวลาและรายงาน
สุขภาพประจ าวันออนไลน์  

- มแชร์ข้อมูลและรายงานข้อมลูทีใ่ช้ร่วมกัน
ผ่าน Google drive team ช่วยให้งานไม่
สะดดุหยุดลง 

2. ทักษะในการเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R ตาม
นโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับการเขียน
คู่มือ งานวิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ 
R2R 

ม.ค-ต.ค. 64   ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
คู่มือ งานวิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R 

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

ปฏิบัติจริง เขียนคู่มือจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบ Webex 
Meeting และ TSU MOOC 

ก.ย. 63-ต.ค. 64 
  ได้น าความรู้จากการฝึกอบรม/ศึกษาด้วย

ด้วยเองเกี่ยวกับการเขียนคู่มือปฏบิัติงานมา
ใข้ปฏิบัติจริง 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวกาญจนรัตน์  วรพงศ์ 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 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 าเนินการตามมติท่ีประชุมผู้บริหารและรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อคณบดีในการประชุมครั้งถัดไป 
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Objective1 พัฒนาระบบงานการเงิน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคม 

KR 7 จ านวนงานเชิงพัฒนา คู่มือ งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

KR 8 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา, เลขานุการผู้บริหาร 1 กระบวนการ 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 : ก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่สนับสนุน OKRs 

สมรรถนะท่ีคาดหวังและสนับสนุน OKRs ระดับความเร่งด่วนในการพัฒนา 

เร่งด่วนมาก เร่งด่วนปานกลาง เร่วด่วนน้อย 

1. สามารถเขียนการแผนการสื่อสารองค์กรได้เป็นอย่างดี    

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี    

3. สามารถปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

4.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx 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 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   เรียนรูเ้กี่ยวกับเครื่องมือในการพฒันา
กระบวนงานด้านการสื่อสารองค์กร, งาน
เลขานุการผู้บรหิาร โดยเครื่องมือ PDCA  

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการสื่อสาร
องค์กร, งานเลขานุการผู้บริหาร 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
การสื่อสารองค์กร, งานเลขานุการผู้บริหาร) 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  
 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน

กระบวนการการสื่อสารองค์กร, 
งานเลขานุการผู้บริหาร 

พ.ค. 64   - ลดขั้นตอนและความผิดพลาดในประชุม
นัดหมายของผู้บริหาร โดย Google  

ปฏิทิน 

2. ทักษะในการเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R ตาม
นโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับ
การเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ 
R2R 

ม.ค-ต.ค. 64   ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
คู่มือ งานวิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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 ให้กับ

ผู้บริหารที่เก่ียวข้องทราบ 

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 พัฒนาระบบงานด้านการเงิน 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 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   เรียนรูเ้กี่ยวกับเครื่องมือในการพฒันา
กระบวนงานด้านการบริการการศกึษา, การ
พัฒนาหลักสตูร เช่น LEAN, KIZEN, 
SIPOC, PDCA เป็นต้น 

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ
การศึกษา, การพัฒนาหลักสตูร 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
การบริการการศึกษา, การพัฒนาหลักสตูร 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ LEAN มาใช้ใน
กระบวนการลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

พ.ค. 64   - ลดขั้นตอนและทรัพยากรรายงานด้านการ
บริการการศึกษา, การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้ผู้บริหารและผูเ้กี่ยวข้องสามารถดู
ข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา โดย Google  drive 
team 

- ลดขั้นตอนและความผิดพลาดในการเขียน
รายงาน SAR ระดบัหลักสูตรโดยการท า
ฐานข้อมูลกลาง โดย Google  drive team 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 

64 
  มีความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 2564 

เพื่อสามารถเขียนรายงาน SAR หลักสูตร

ระดับบณัฑติศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

3. ทักษะในการท าวิจัยสถาบัน/ R2R
ตามนโยบายของผู้บรหิาร 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
นักวิจัย หลักสตูร "การ
วิจัยทางสังคมศาสตร์, 
สถิติการวิจยั, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการวิจัย 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้และความเข้าใจตใน
กระบวนการวิจยัทางสังคมศาสตร ์เครื่องมือ
การวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

4. ทักษะในการเขียนคู่มือและงาน
วิเคราะห ์

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเทคนิค
การเขียนคู่มือ และงานวิเคราะห์
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   เรียนรู้แนวทางและเทคนิคในการเขียนคู่มือ 
และงานวิเคราะหเ์พื่อเข้าสู่ต าแหนง่ที่สูงข้ึน 

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติจัดท าคู่มือ และบท
วิเคราะห์ทางด้านการเงินต่อ
ผู้บริหาร  

ก.ย. 63-ต.ค. 64 
  ได้น าความรู้จากการฝึกอบรมเกีย่วกับการ

จัดท าคูมือ และงานวิเคราะห์มาปฏิบัติจริง 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายณัฐวุฒิ  คงไข่ 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 มีการเผยแพร่ขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านงานบริการการศึกษาอย่างแพร่หลาย 
KR 3 ด าเนินงานเกี่ยวกับค าร้องต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละประเภท 

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

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. สามารถพัฒนากระบวนการในการบริการการศึกษาตามแนวทางของ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

3. สามารถให้บริการการศึกษาที่มุ่งเน้นการบริการที่เกิดความคาดหวังของนิสิต    

4. สามารถให้ค าแนะน า และร่วมแก้ปัญหาแก่ทีมงานในกลุ่มสนับสนุนการบริการการศึกษาได้เป็นอย่างดี    

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
กระบวนงานด้านการบริการ
การศึกษา 

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน
การบริการการศึกษา 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   เรียนรูเ้กี่ยวกับเครื่องมือในการพฒันา
กระบวนงานด้านการบริการการศกึษา 
ได้แก่ PDCA เป็นต้น 

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ
การศึกษา 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
การบริการการศึกษา 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการบริการการศึกษา 

พ.ค. 64   - น าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับการด าเนินงาน
ด้านงานบริการการศึกษา และใหร้ายงาน
อัตราการลาออกและการออกกลางคันเป็น
รายเดือนผ่าน Cloud (Realtime) และท า
แบบสรุปการถอนในแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการถอนให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
ทราบทุกภาคเรียน 

- ลดขั้นตอนและความผิดพลาดในการเขียน
รายงาน SAR ระดบัหลักสูตรโดยการท า
ฐานข้อมูลกลาง โดย Google  drive team 

2. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 64   มีความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 2564 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  
เพื่อสามารถเขียนรายงาน SAR หลักสูตร

ระดับบณัฑติศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

3. ทักษะในการท าวิจัยสถาบัน/ R2R
ตามนโยบายของผู้บรหิาร 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับ
การวิจัยทาง
สังคมศาสตร์, สถิติการ
วิจัย, เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวจิัย 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้และความเข้าใจตใน
กระบวนการวิจยัทางสังคมศาสตร ์เครื่องมือ
การวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย
สถาบันจากคณะนิตศิาสตร์  

ก.ย. 63-ต.ค. 64 
  ได้น าความรู้จากการฝึกอบรมเกีย่วกับการ

วิจัยมาปฏิบตัิจริง 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายกรีฑา  รักเล่ง 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 มีการเผยแพร่ขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านงานบริการการศึกษาอย่างแพร่หลาย 
KR 3 ด าเนินงานเกี่ยวกับค าร้องต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละประเภท 

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

KR 5 จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริการการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผู้มีอ านาจพิจารณา จ านวนต่ ากว่า 2 เรื่อง  

KR 6 แผนพัฒนานิสิต (ฉบับสมบูรณ)์ 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 และร่วมแก้ปัญหาแก่ทีมงานในกลุ่มสนับสนุนการบริการการศึกษาได้เป็นอย่างดี    

5. สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบตามแนวทางของ 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 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ
การศึกษาและพัฒนานิสิต 

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน
การบริการการศึกษา 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   เรียนรูเ้กี่ยวกับเครื่องมือในการพฒันา
กระบวนงานด้านการบริการการศกึษา 
ได้แก่ PDCA เป็นต้น 

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ
การศึกษา 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
การบริการการศึกษา 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการบริการการศึกษา 

พ.ค. 64   - น าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับการด าเนินงาน
ด้านงานบริการการศึกษา และใหร้ายงาน
อัตราการลาออกและการออกกลางคันเป็น
รายเดือนผ่าน Cloud (Realtime) และท า
แบบสรุปการถอนในแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการถอนให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
ทราบทุกภาคเรียน 

- ลดขั้นตอนและความผิดพลาดในการเขียน
รายงาน SAR ระดบัหลักสูตรโดยการท า
ฐานข้อมูลกลาง โดย Google  drive team 

2. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 64   มีความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 2564 



180 
 

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  
เพื่อสามารถเขียนรายงาน SAR หลักสูตร

ระดับบณัฑติศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

3. ทักษะในการท าวิจัยสถาบัน/ R2R
ตามนโยบายของผู้บรหิาร 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับ
การวิจัยทาง
สังคมศาสตร์, สถิติการ
วิจัย, เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวจิัย 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้และความเข้าใจตใน
กระบวนการวิจยัทางสังคมศาสตร ์เครื่องมือ
การวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 ปฏิบัติจริง ขออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย
สถาบันจากคณะนิตศิาสตร์  

ก.ย. 63-ต.ค. 64 
  ได้น าความรู้จากการฝึกอบรมเกีย่วกับการ

วิจัยมาปฏิบตัิจริง 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวชนิกา ชุมทอง 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 มีการเผยแพร่ขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านงานบริการการศึกษาอย่างแพร่หลาย 
KR 3 ด าเนินงานเกี่ยวกับค าร้องต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละประเภท 

KR 4 น าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับการด าเนินงาน ด้านงานบริการการศึกษาในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการลาออกกลางคัน (Drop out) การถอนรายวิชา การรักษาสถานภาพ
เป็นรายเดือนผ่าน Cloud (Realtime) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ 

KR 5 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะ  มากกว่าค่าเฉลี่ย 3.95 และระดับความไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะไม่เกิน
ค่าเฉลี่ย 0.55 และมีผลการวิเคราะห์การลาออกกลางคัน (Drop out) การถอนรายวิชา  

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

KR 7 รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรให้กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 14 วัน ก่อนปิดระบบ e-sar       

KR 8 รายงานการประเมินหลักสูตรให้แล้วเสร็จ และเสนอให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบ ก่อนปิดระบบ e-sar อย่างน้อย 3 วัน 

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. สามารถเป็นเลขานุการผู้บริหารได้อย่างมืออาชีพ    

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

6.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบตามแนวทางของ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

7. สามารถท างานเป็นทีม    

8. สามารถท าวิจัยสถาบันตามนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี    

9. 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, งานเลขานุการผู้บริหาร 

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน
การบริการการศึกษา, งาน
เลขานุการผู้บรหิาร 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   เรียนรูเ้กี่ยวกับเครื่องมือในการพฒันา
กระบวนงานด้านการบริการการศกึษา , 
งานเลขานุการผู้บริหาร ได้แก่ PDCA เป็น
ต้น 

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ
การศึกษา, งานเลขานุการ
ผู้บริหาร 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
การบริการการศึกษา, งานเลขานกุาร
ผู้บริหาร 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการบริการการศึกษา, 
งานเลขานุการผู้บริหาร 

พ.ค. 64   - น าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับการด าเนินงาน
ด้านงานบริการการศึกษาในการจดัเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการลาออกกลางคัน 
(Drop out) การถอนรายวิชา การรักษา
สถานภาพเป็นรายเดือนผ่าน Cloud 
(Realtime) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาให้กับ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบทราบทกุภาคเรยีน 

- ลดขั้นตอนและความผิดพลาดในการเขียน
รายงาน SAR ระดบัหลักสูตรโดยการท า
ฐานข้อมูลกลาง โดย Google  drive team 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 64   มีความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 2564 

เพื่อสามารถเขียนรายงาน SAR หลักสูตร

ระดับบณัฑติศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

3. ทักษะในการเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R ตาม
นโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับ
การเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ 
R2R 

ม.ค-ต.ค. 64   ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
คู่มือ งานวิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุดารัตน์  ด าฝ้าย 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 มีการเผยแพร่ขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านงานบริการการศึกษาอย่างแพร่หลาย 
KR 3 ด าเนินงานเกี่ยวกับค าร้องต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละประเภท 

KR 4 น าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับการด าเนินงาน ด้านงานบริการการศึกษาในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการลาออกกลางคัน (Drop out) การถอนรายวิชา การรักษาสถานภาพ
เป็นรายเดือนผ่าน Cloud (Realtime) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ 

KR 5 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะ มากกว่าค่าเฉลี่ย 3.95 และระดับความไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะไม่เกินค่าเฉลี่ย 
0.55 และมีผลการวิเคราะห์การลาออกกลางคัน (Drop out) การถอนรายวิชา  

KR 6 จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริการการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าควรได้รับการแก้ไขจากผู้มีอ านาจพิจารณา จ านวนไม่เกิน 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.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบตามแนวทางของ 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 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ
การศึกษา, งานเลขานุการผู้บริหาร 

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน
การบริการการศึกษา, งาน
เลขานุการผู้บรหิาร 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   เรียนรูเ้กี่ยวกับเครื่องมือในการพฒันา
กระบวนงานด้านการบริการการศกึษา , 
งานเลขานุการผู้บริหาร ได้แก่ PDCA เป็น
ต้น 

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ
การศึกษา, งานเลขานุการ
ผู้บริหาร 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
การบริการการศึกษา, งานเลขานกุาร
ผู้บริหาร 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการบริการการศึกษา, 
งานเลขานุการผู้บริหาร 

พ.ค. 64   - น าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับการด าเนินงาน
ด้านงานบริการการศึกษาในการจดัเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการลาออกกลางคัน 
(Drop out) การถอนรายวิชา การรักษา
สถานภาพเป็นรายเดือนผ่าน Cloud 
(Realtime) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาให้กับ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบทราบทุกภาคเรยีน 

- ลดขั้นตอนและความผิดพลาดในการเขียน
รายงาน SAR ระดบัหลักสูตรโดยการท า
ฐานข้อมูลกลาง โดย Google  drive team 
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การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การติดตามแผนพัฒนา 

สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เคร่ืองมือการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา 

ระดับความส าเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

2. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 64   มีความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 2564 

เพื่อสามารถเขียนรายงาน SAR หลักสูตร

ระดับบณัฑติศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

3. ทักษะในการเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R ตาม
นโยบายของผู้บริหาร 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับ
การเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ 
R2R 

ม.ค-ต.ค. 64   ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
คู่มือ งานวิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายพิธาน  ดลหมาย 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 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 ร้อยละ 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.  สามารถพัฒนากระบวนการในงานที่รับผิดชอบตามแนวทางของ 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 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ รายละเอียดของเคร่ืองมือ  ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ  

1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการวิชาการ, 

การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

ดู YouTube เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการพัฒนากระบวนงานด้าน
การบริการวิชาการ, พัฒนานิสติ 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   เรียนรูเ้กี่ยวกับเครื่องมือในการพฒันา
กระบวนงานด้านการบริการวิชาการ, 
พัฒนานิสิตได้แก่ PDCA เป็นต้น 

 การเรยีนรู้ด้วย
ตัวเอง 

อ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนงานด้านการบริการ
วิชาการ, พัฒนานิสิต 

ก.ย. 63-ต.ค. 64   ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
การบริการวิชาการ, พัฒนานิสติ 

 ปฏิบัติจริง น าเครื่องมือ PDCA มาใช้ใน
กระบวนการบริการวิชาการ, 
พัฒนานิสิต 

พ.ค. 64   - น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าแบบ
ประเมินโครงการออนไลน ์

- จัดท าฐานข้อมลูกลางในการรวบรวม
รายงานโครงการบริการวิชาการ และ
โครงการพัฒนานสิิต โดย Google  drive 
team 

2. ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA   ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) 

ประจ าปี 2564  

มี.ค. 64   มีความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA 

Overviews (version 4) ประจ าปี 2564 

เพื่อสามารถเขียนรายงาน SAR หลักสูตร

ระดับบณัฑติศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
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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 

การฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

ดู YouTube เกี่ยวกับ
การเขียนคู่มือ งาน
วิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ 
R2R 

ม.ค-ต.ค. 64   ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
คู่มือ งานวิเคราะห์ วิจยัสถาบัน/ R2R 
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ภาคผนวก 

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

รหัส เกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 

1 ความรูใ้นด้านบัญชี  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน ใน
ด้านบัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน บัญชี 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านบัญชีให้มี ประสิทธิภาพ  

2 ความรูใ้นการเป็นผู้ 
ตรวจสอบ  

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

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

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

5 ความรูใ้นด้านการ 
ตรวจสอบภายใน  

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการ ตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ  

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

7 ทักษะในด้านการเงิน  การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการ ควบคุมดูแล
การใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณที่จัดสรรไว้  

8 การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล  

การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหา ข้อมูล 
รวมทั้งการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ใช้ในการค้นหา และจัดเก็บ
ข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์หาขอ้สรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้ อย่างเป็นระบบ  

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

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

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

12 ความรูใ้นด้านการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์  

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

13 ความรูใ้นงานด้านระบบ 
สารสนเทศที่เก่ียวกับงาน 
บุคคล  

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

14 ความรูใ้นด้านการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์  

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

15 การสัมภาษณ์เพื่อการ 
คัดเลือก  

การก าหนดความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี คุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้น รวมทั้งการบริหารและควบคุม งบประมาณที่ใช้ในการ
คัดเลือกผู้สมัครแต่ละคร้ัง  

16 ความรูเ้ก่ียวกับระเบียบ/ 
ข้อบังคับของหน่วยงาน 

ความเข้าใจระเบียบ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบข้อ
ซักถามและให้ค าแนะน ากับผู้อ่ืนเกี่ยวกับระเบียบ ค าสั่ง และ/หรือสัญญาท่ั เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกตอ้ง ชัดเจนตรงประเด็น  

17 ความรูในด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  

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

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

19 ความรูใ้นด้านการบริหาร 
ความเสี่ยง  

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

20 ความรูเ้กณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ

ความสามารถในการวางแผนและควบคุมดูแล และออกแบบการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างานของทั้ง องค์การ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานของ
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ด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

ฝ่ายต่างๆ ให้สอดคล้อง กับข้อก าหนด ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน
และ ภายนอกองค์การในด้านการจัดการศึกษาเพื่อการด าเนินงานงานที่เป็นเลิศ   

21 การให้ค าปรึกษา  

 

ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้อ่ืน รวมถึง
การใค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไข ปญัหาที่เกิดขึ้น  

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

23 การวางแผนงานและการ 
จัดการ  

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

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

25 ความเป็นผูน้ า  ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และน าเสนอความคิดเห็นของตนแก่  
สมาชิกในทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้น าและพร้อมที่จะ 
น าเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม  

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

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

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

29 ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน (Coaching 
Development Skills)  

การก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน รวมทั้งสอน
งานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่ก าหนดขึ้นโดยพิจารณา จากความแตกต่าง
ของผู้ถูกสอนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเทคนิคการสอนงาน
ใหม่ๆ ให้เหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จของงานรวมทั้ง พัฒนาความรู้และทักษะการ
ท างานของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง  
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30 ทักษะในการน าเสนองาน  ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้ฟังใน ระดับที่
แตกตา่งกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม  

31 การบริหารทรัพยากร  

 

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จ าเป็นจะต้องน ามาใช้
ในกิจกรรม หรือโครงการที่ก าหนดขึ้น โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

28 ทักษะการประนีประนอม  ความสามารถในการก าหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ที่จะน าเสนอให้กบคู่กรณี               
ทั้งภายในและ/หรือภายนอกองค์การ รวมถึงความสามารถในการเจรจาต่อรอง และ
ประนีประนอมกับผู้อ่ืนถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับของทั้งสองฝ่าย  

32 ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

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

33 การบริหารจัดการ 
ฐานข้อมูล  

ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ชั่นงานใหม่ๆ โดยการดึง ฐานข้อมูลที่มี
อยู่มาใช้เพื่อจัดท าเอกสารหรือรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ตามความต้องการ
ของผู้อ่ืนได้  

34 การบริหารจัดการรายงาน 
และเอกสาร  

ความสามารถในการจัดเตรียมและจัดท าเอกสารและรายงานต่างๆ รวมทั้งการน า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดท าและจัดระบบการเก็บรักษา เอกสารและ
รายงานต่าง ๆ ได้ 

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

36 ความสามารถในการใช้ 
ภาษาอังกฤษ  

ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน 
และเขียน) เพื่อการติดต่อสื่อสารและการโต้ตอบทั้งที่เป็นลายลักษณ์ อักษรและไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

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

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

39 การบริหารงานส านักงาน/ 
ธุรการ  

ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบ ารุงรักษาข้อมูล เอกสาร และอุปกรณ์
ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรและ หน่วยงานงานได้  
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40 การบริหารโครงการ  การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ใน โครงการ 
รวมทั้งการน าแผนปฏิบัติการดังกล่ าวไปประยุกต์ ใช้ (Implementation Plan) 
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จ ของโครงการ  

41 การวิจัยและพฒันา  ความสามารถในการก าหนดกรอบหรือแนวทางในการวิจัยและพัฒนา และการ น าผล
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ เสนอแนะ และคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้น  

42 การเขียนรายงาน  ความสามารถในการออกแบบรูปแบบของรายงาน และการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์
หรือเครื่องมือพิเศษในการสร้างรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

43 การวิเคราะห์ทางสถิติ  ความสามารถในการก าหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์ ข้อมูลทาง
สถิติ รวมทั้งสามารถน าสถิติที่เหมาะสมมาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ตลอดจน
สามารถแปลและสรุปผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการทาง สถิติ  

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

45 ทักษะการบริหารจัดการ 
ด้าน Hardware  

การก าหนดและการพัฒนาระบบงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์การน า Hardware มาใช้
ในองค์การ รวมทั้งสอนแนะ และให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้อ่ืน ถึงวิธีการ ดูแลรักษา
ระบบ Hardware ให้ปลอดภัยและสามารถน ามาใช้งานได้อย่างมี ประสทิ ธิภาพ  

46 ทักษะการบริหารจัดการ 
ด้าน Software  

ความเัาาใจในหลักการ และวิธีการจัดการด้าน Software รวมถึงความสามารถในการ
ติดตั้ง ใช้ค าสั่ง แก้ไขปัญหาท่ัเกิดข้ึนจากการใช้ Software ตลอดจนการใช้ Software 
ได้อย่างเหมาะสมกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และองค์การ  

47 ทกัษะการติดต่อ 
ประสานงาน  

การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้ อ่ืนทั้งภายในและภายนอก 
หน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่ก าหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้าวสาร
และให้ค้าแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

48 ทักษะด้านเลขานุการ  ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ อ านวยความสะดวก ให้แก่ผู
บริหารขององค์การและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการ
บริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น  

49 ความละเอียดรอบคอบ  ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปชัญหาหรืออุปสรรคที่ อาจจะ
เกิดขึ้นไว้ลว่งหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียด
ตา่ง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อ่ืนได้  

50 มนุษยสัมพนัธ์  ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีห์เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเป้าหมายในการท างานร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ  



199 
 

รหัส เกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 

51 การควบคุมอารมณ์และ 
บุคลิกภาพ  

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพที่ แสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้ อืนได้ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่
แตกตา่งกันไป  

52 ความคิดสร้างสรรค์  การน าเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ซึ่งน าไปสู่การออกแบบ ผลงานที่
มีความแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการ ขาย รวมถึงการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองคก์าร  

53 ความคิดเชิงกลยุทธ์  ความเัาาใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์การ พร้อมทั้ง
ความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน และด าเนินงานให้สอดคล้อง และรองรับ
กับกลยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์การ  

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

55 การเรียนรูแ้ละพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และ
เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  

56 จิตส านึกด้านบริการ  การให้ความส าคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการ และ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการ ให้บริการที่
ด ี 

57 ความน่าเชื่อถือได้ ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้ง 
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และคช้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ 
เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถว้นสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อ้ืนทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ  

58 จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความ ปลอดภัย  

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

ส่วนบุคคลหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นการกระท าหรือการแสดงออกของบุคลากร ที่องค์กร คาดหวังหรือต้องการ 
เพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

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

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

 

สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) ระดับ
อ านวยการ 

ระดับต้น 

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

 

3. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ 
ทักษะคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่ง องค์กรคาดหวัง
ให้บุคลากรในสายงานที่จ าเป็นต้องมีตามต าแหน่งที่ก าหนด โดยก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ไว้ 12 ตัว สามารถ
เลือกสมรรถนะประจ าสายงานที่เหมาะสมในแต่ละต าแหน่งได้  
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ตารางแสดงระดับความสามารถที่คาดหวังแบ่งตามประเภทต าแหน่งงาน (Competency Mapping) 
 

กลุ่มต าแหน่ง ระดับความสามารถที่คาดหวัง 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
ทางการบริหาร 

สมรรถนะ 
สายคณาจารย์ 

สมรรถนะ 
สายสนนุวิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
- ผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ คณบด ี ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - 
- ผู้บริหารระดับอ านวยการ ได้แก ่รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าส านักงาน ประธาน
สาขาวิชา 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 - 

- ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ หัวหน้างาน ระดับ 3 ระดับ 3 - - 

กลุ่มวชิาการ 
- ศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย ์ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 - 
- อาจารย ์ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 - 
- บุคลากรใหม่ (อายุงานน้อยกว่า 1 ปี) ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 - 

กลุ่มวชิาชีพเฉพาะหรือเชยี่วชาญเฉพาะ 
- เชี่ยวชาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ระดับ 5 - - ระดับ 5 

- ช านาญการพิเศษ ระดับ 4 - - ระดับ 4 
- ช านาญการ ระดับ 3 - - ระดับ 3 

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

 
สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 

1.1 ความเป็นผู้น า (Leadership ความสามารถในการวางตนและเป็นตัวอย่างที่ดี การมีศลิปะในการโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้น
และให้ ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัตงิานเต็มประสิทธิภาพ
และบรรลุ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ระดับที่ 1 บรหิารการประชุมได้ดีและคอยช้ีแจงข่าวสารความเป็นไปอยู่เสมอ  

 ก าหนดประเด็นหัวข้อในการประชุม วัตถุประสงค์ ควบคุมเวลา และแจกแจง
หน้าท่ีรบัผิดชอบ ให้แก่บุคคลในกลุ่มได้  

 แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยู่เสมอ                 
แม้ไม่ได้ถูกก าหนดให้ ต้องกระท า  

 อธิบายเหตผุลในการตัดสินใจใหผ้ััทเัักี่ยวข้องทราบ  

 ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเป็นผู้น าในการท างานของกลุ่ม 

 ลงมอืกระท าการเพื่อช่วยให้กลุ่มปฏิบัตริหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

  ก าหนดเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจน ใช้โครงสร้างที่เหมาะสม เลือกคนให้เหมาะ
กับงาน หรือใช้ วิธีการอื่นๆเพอื่ช่วยสร้างสภาวะที่จะท าใหก้ลุ่มท างานได้ดีขึ้น  

 เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน หรือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาในการแสดง
ศักยภาพการ ท างานอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหก้ารดูแลและช่วยเหลอืทีมงาน  

 เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน  

 ปกป้องทีมงาน และช่ือเสียงของสว่นงาน มหาวิทยาลัย  

 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลคัญมาให้ทีมงาน  

 ช่วยเหลือให้ทีมงานเข้าใจถึงการปรบัเปลีย่นที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและความ
จ าเป็นในการปรบัเปลีย่นนั้น ๆ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้น า  

 ก าหนดธรรมเนียมปฏิบตัปิระจ ากลุ่มและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ทีมงาน  

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

 สนับสนุนการมสี่วนร่วมของทมีงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาในการอุทิศตนให้กับการ
ปฏิบัติงานเพื่อ สนองนโยบายขององค์กร 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และแสดงวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนต่อทีมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา  
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 สื่อสารวิสัยทัศน์ท่ีมีพลัง สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผ้ััใต้บังคับ
บัญชาสามารถ ปฏิบัติงานใหภ้ารกิจส าเร็จลลุ่วงไดจ้รงิ  

 เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนด าเนินไปได้
อย่างราบรื่นและ ประสบความส าเร็จได้ด้วยกลยทุธ์และวิธีการด าเนนิการที่
เหมาะสม  

 มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเตรยีมการสร้างกล
ยุทธ์ใหก้ับองค์กร  ในการรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 

1.2 การมีวิสัยทัศน์ (Visioning) ความสามารถในการก าหนดวิสยัทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการท างานของหน่วยงานท่ี
ชัดเจนให้ ตอบสนองต่อวิสยัทัศนแ์ละเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และสามารถผลักดันและ
กระตุ้นใหผู้้อื่น ความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค ์   

ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร  

 รู้เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่างานที่ท าอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือ
ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร  

 เช่ือมโยงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานกับเป้าหมาย วัตถุประสงคแัละกลยุทธ์ของ
องค์กรโดยรวมได้ 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และใหผ้ััอื่นได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 

 อธิบายให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายการท างานของหน่วยงาน
ภายใต้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้  

 แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อประกอบการก าหนด
วิสัยทัศน์ 

 แบ่งปันความรับผิดชอบในการก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวโดยให้ผู้อื่นได้มีส่วน
ร่วมหรือแสดงความคิดเห็นด้วย 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสร้างแรงจูงใจใหผ้ััอื่นเต็มใจทจี่ะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  

 โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัตหิน้าที่ของ
ตนเองเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  

 ให้ค าปรึกษาแนะน าแกส่มาชิกในทมีถึงแนวทางในการท างานโดยยึดถือ
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย ขององค์กรเป็นส าคัญ  

 สามารถสอนงานและการปฏิบัติงานนของสมาชิกในทีมบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ได้  

 ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ด้วยวิธีสร้างแรงบันดาลใจ 
ความกระตือรือร้นและความร่วมแรงร่วมใจใหบ้รรลุวิสัยทัศน์นั้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และใช้วิสัยทัศน์มาช่วยก าหนดนโยบายในงาน   

 มีการพัฒนาปรับปรงุนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการน า วิสัยทัศน์ 

  คิดนอกกรอบ น าเสนอความคิดใหม่เพื่อใช้ก าหนดนโยบายในงานเพื่อประโยชน์
หรือโอกาสขององค์กรโดยรวมอย่างท่ีไมม่ัผู้ใดคิดมากอ่น 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย   
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 ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางงานในมหาวิทยาลัยด้วยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
ว่าเป้าหมายเหล่านั้นสอดคล้องเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจมหาวิทยาลัย 

 คาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ในมหาวิทยาลัยอาจไดรับผลกระทบอย่างไรจากก
การเปลี่ยนแปลง ทุกด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเสนอกลยุทธ์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รบัประโยชน์ สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลง 

1.3 การวางกลยุทธ์ของ หน่วยงาน  
(Strategic Orientation) 

ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบาย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนด                 
กลยุทธ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ 

ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าท่ีความรับผดิชอบของ
หน่วยงาน  

 เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ว่าสมัพันธ์เช่ือมโยงกับ
ภารกิจของ หน่วยงานท่ีตนดูแลรบัผิดชอบอย่างไร  

 สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได้  

 สามารถอธบิายความเกี่ยวโยงของนโยบายมหาวิทยาลยั ภารกจิของหน่วยงาน
ได้อย่างถูกต้องเป็น รูปธรรม 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และน าประสบการณ์มาประยกตุ์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของ
หน่วยงานได้  

 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีตนดแูล
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและสามารถบรรลุภารกิจ
ก าหนดไวไ้ด้  

 ใช้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารมาปรับกลยทุธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่ปลี่ยนแปลงได้  

 สามารถก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ุของมหาวิทยาลัย 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยกุต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซบัซ้อนมาใช้ในการก าหนดกล

ยุทธ์ในการ ปฏิบัติงานในอนาคต  

 ประยุกตท์ฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน ในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์
ของหน่วยงานท่ีตน ดูแลรับผิดชอบ  

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

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเช่ือมโยงสถานการณ์ในประเทศเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

 ประเมินและเช่ือมโยงสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ภายในประเทศท่ีซับซ้อนโดยมองภาพในลักษณะองคร์วมเพื่อใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์  

 คิดแผนหรือกลยทุธ์เชิงรกุในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองโอกาส
หรือประเด็น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ของหน่วยงานทเััปลี่ยนแปลงไป 
ระดับที่ 
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ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรบัเปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่

เปลี่ยนแปลง  

 มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยทุธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและมีการ
ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 สรรค์สร้างและบรูณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจาก
บริบทของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและปรับให้เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง 

1.4 ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง  
(Change Management) 

ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันสมาชิกในองค์กรให้เกิดความต้องการ
จะปรับเปลี่ยนไปในแนวทางการทเััป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ 
เข้าใจ และด าเนินการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจริง 

ระดับที่ 1 เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลีย่น  

 เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลีย่น สามารถก าหนดทิศทางและขอบเขตของ
การปรับเปลี่ยน ท่ีควรเกิดขึ้นภายในองค์กรได้  

 เข้าใจถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมใหส้อดคล้องกับการ
ปรับเปลีย่นนั้น  

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสนบัสนุนใหผ้ััอื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนท่ีจะเกิดขึ้น 

 ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของการเปลีย่นแปลงนั้น  

 สนับสนุนความพยายามในการปรบัเปลี่ยนองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการ
และมสี่วนร่วมใน การปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุ้น และสร้างแรงจงูใจใหผ้ััอื่นเหน็ความส าคญัของการ 
ปรับเปลีย่นทเัักิดขึ้น  

 กระตุ้น สร้างแรงจงูใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคญัของการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิด
ความร่วมแรงร่วมใจ  

 เปรียบเทยีบให้เห็นว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งทจี่ะเปลี่ยนแปลงไปนั้น
แตกต่างกันใน สาระส าคญัอย่างไร  

 สร้างความเข้าใจใหเักิดขึ้นแกผู่้ที่ยงัไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานท่ีดีัพื่อรับการปรับเปลีย่นในองค์กร  

 สร้างวิสยัทัศน์และชี้ให้เห็นผลสมฤัทธิ์จากความพยายามในการปรับเปลี่ยน
องค์กรที่ก าลังจะด าเนินการ  

 วางแผนอย่างเป็นระบบและช้ีใหเัห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน  

 เตรียมแผน และตดิตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และด าเนินการตามแผนใหเักดิการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ประสิทธิภาพ  

 เป็นผู้น าในการปรบัเปลี่ยนขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนสามารถด าเนิน
ไปได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ  

 สร้างขวัญก าลังใจ และความเช่ือมัน่ในการขับเคลื่อนใหเักิดการปรับเปลี่ยน 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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1.5 การควบคุมตนเอง (Self Control) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมในสถานการณ์ทีอ่าจถูกยั่วยุหรือ

เผชิญหน้ากับ ความไมเ่ป็นมติร หรือต้องท างานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทน
อดกลั้น เมื่ออยู่ใน สถานการณ์ที่ก่อความเครยีดอย่างต่อเนื่อง 

ระดับที่ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม  

 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไมส่ัภาพหรอืไม่เหมาะสมในทกุสถานการณ์  

 อดกลั้นไม่แสดงพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และหลีกเลี่ยงหรือเบี่ยงเบนสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความรุนแรง
ทางอารมณ์  

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

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสงบ แม้จะถูกยั่วยุจากฝ่ายตรง
ข้าม  

 รู้สึกได้ถึงความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรอืการปฏิบัติงาน 
เช่น ความโกรธ ความผิดหวังหรือความกดดัน แต่ไม่แสดงออกและไม่โต้ตอบ
รุนแรงแมจ้ะถูกยั่วยุจากฝ่ายตรงข้าม และยังครองสติปฏิบัติตนต่อไปได้อย่าง
สงบ  

 สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกทเััหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลในเชิงลบทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่  3 และมีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไข
สถานการณ์ที่ท าให้ เกิดความรุนแรงทางอารมณ์  

 รู้สึกถงึความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรือการปฏิบัติ งาน แต่
สามารถเลือก วิธีการแสดงออกในทางสร้างสรรคเัพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น  

 สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลทอ่ีาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณ์
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

 ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการกับความเครียด
และความกดดัน ทางอารมณ์ที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น  

 บรหิารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพอื่ลดความเครียดของ
ตนเองหรือ ผู้ร่วมงาน ระดับที่ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเอาชนะอารมณด์้วยความเข้าใจ  

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

ความตั้งใจที่จะสง่เสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับท่ีเช่ือมั่นว่า
จะสามารถ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนได้ 

ระดับที่ 1 สอนงานหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน   

 สอนงานด้วยการให้ค าแนะน าอย่างละเอียด หรอืด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน  

 ช้ีแนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  

 มีการใช้เทคนิคการสอนงานท่ีดี 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และท าให้ผู้ใตบังคับบัญชารูส้ึกว่าตนมีศักยภาพ   

 เข้าใจข้อดีและข้อด้อยของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถใหค้าปรึกษาช้ีแนะ
หนทางเพื่อสนับสนุนสง่เสริมข้อดีให้โดดเด่นและปรบปัรุงข้อด้อยให้ลดลง  

 ให้โอกาสผู้ใตบ้ังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพด้านดีของตนเพอ่ืเสริมสร้างความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนเพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถ
ในการท างาน  

 วางแผนในการพฒันาผู้ใต้บังคับบัญชาทง้ัในระยะสั้นและระยะยาว 

  มอบหมายงานที่เหมาะสม ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็น ค าช้ีแนะและการ
สนับสนุนต่าง ๆ เพื่อใหง้านส าเร็จ รวมทั้งให้โอกาสผู้ใต้บังคับที่จะได้รับการ
ฝึกอบรม หรอืพัฒนาอย่างสม่ าเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 

 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบาง
เรื่องเพื่อใหม่ โอกาสริเริ่มสิ่งใหม่ๆ หรือบรหิารจัดการด้วยตนเอง  

 พร้อมจะยอมเสี่ยง โดยยอมให้ผู้อื่นตัดสินใจในบางเรื่อง 

ระดับที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา  

 ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

 มีจิตวิทยาในการเข้าถึงจิตใจและเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
เพื่อน ามาสนับสนุนในการล้มล้างความเช่ือ และค่านิยมเชิงลบและพัฒนา
ศักยภาพในการท างานให้ดีขึ้น  

 เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ริเริ่มสิ่งใหม่ด้วยตนเองโดยการมอบหมาย
อ านาจตัดสินใจให้ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีให้อ านาจและสอนงาน  

 สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานที่ให้อ านาจและมีการสอนงานกันเองเพื่อ
พัฒนาการ ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร   

 สร้างบรรยากาศการท างานที่เอื้อต่อวัฒนธรรมการท างาน ตลอดจนจัดหา
ทรัพยากรและการสนับสนุนต่าง ๆ ที่จ าเป็นให้ 
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ค าจ ากัดความและรายละเอียดเกี่ยวกบัสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 

 

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

ความสามารถในการบรูณาการวิชาการ และความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการถ่ายทอด
เนื้อหา  การจัดเตรียมแผนการสอน การเลือกใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม รวมทั้ง การกระตุ้น ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในช้ันเรียน รวมทั้งปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเัหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

ระดับที่ 1 สอนนิสิตให้ครบตามตารางเวลาการสอนที่ก าหนด  

 จัดเตรียมแผนการสอนและทรพัยากรประกอบการเรียนการสอนให้ั
เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีจะสอน  

 ถ่ายทอดเนื้อหา และตอบข้อซักถามของนิสิตได้ครบถ้วนชัดเจน  

 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อใหเักิดการมสี่วนร่วมในช้ันเรียน  

 ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ  

 ปรับปรงุวิธีการและทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนใหเัหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาและกลุ่มผู้เรียน  

 ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบการสอนได้อย่างชัดเจน  

 กระตุ้นจงูใจให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

 กระตุ้นให้นสิัตเกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกช้ันเรียน 

 ประเมิน/ตรวจสอบวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ   

 เลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และทรัพยากรที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาและศักยภาพของผู้เรียน  

 บูรณาการความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอน  

 พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกบสัถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

 วิเคราะห/์วิพากษ์ และใหค้ าแนะน าผเััรยีน ในเรื่อง/ประเด็นต้องพัฒนา
เพิ่มเตมิ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ  

 เป็นที่ปรึกษา/ให้ค าแนะน าในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์
ผู้อื่นภายในส่วนงานได้  

 แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนกับอาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลยัได้  

 ร่วมวางแผน/ใหค้วามคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนของ
สาขาวิชา/ส่วนงานได ้
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ  

 สอนและถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้  

 สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์/นสิัตเข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการภายนอก
มหาวิทยาลยั  

 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน  

 สร้างเครือข่ายผูเ้ชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพฒันากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

2.2 ทักษะการวิจัย (Research skill) ความสามารถในการด าเนินงานวิจยั ตั้งแต่การก าหนดประเด็นปญัหา/หัวข้อวิจัย 
เครื่องมือและ วิธีการเก็บข้อมลู การวิเคราะห์และสรุปผล การน าเสนอผลงาน การ
เผยแพร่และการน าไปใช้ ประโยชน์ ตลอดจนการสง่เสรมิใหเักิดการเรียนรู้และพัฒนา
งานด้านการวิจัยอย่างต่อเนอื่ง 

ระดับที่ 1 ก าหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยได้  

 เขียนข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) ได้ถูกต้องครบถ้วนและ
น่าสนใจ  

 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยทรี่ับผิดชอบได้  

 สามารถสืบค้นหาแหล่งข้อมลูสารสนเทศส าหรับการท าวิจัยได้ 

 ร่วม/ด าเนินการวิจัยตามขอบเขตที่ได้รบัมอบหมายได้ 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ  

 ก าหนดกรอบและแนวทางในการท าวิจัยได้ถูกต้อง ตรงตามหลักการวิจัย  

 ออกแบบกระบวนการวิจัยให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาหรือหารือหัวข้อ
วิจัยได้  

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้เทคนิควิธีการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  

 เขียนอภิปรายผลการวิจัยในส่วนท่ีได้รับมอบหมายได้ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ  

 สามารถท าวจิัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วิจัยเชิงพาณิชย์ วิจัยการพฒันา
องค์กรหรือวิจัย จัดการเรียนรู้เพื่อชีวิตและชุมชน   

 ริเริ่ม/ต่อยอดโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง   

 น าเสนอ/เผยแพรผ่ลงานวิจัยในรูปแบบ/แหลง่ต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับใน
ศาสตร์ของตนได้   

 ให้ค าแนะน าปรึกษาผู้อื่นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการวิจัยในสาขาที่
ตนเองมีความเช่ียวชาญได้  

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และ  

 พัฒนาและด าเนินงานโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

 น าเสนอ/เผยแพรผ่ลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรอืเวทรีะดับนานาชาติได้ 

 เป็นทปี่รกึษา/นักวิจัยพี่เลี้ยงให้แก่อาจารยร์ัันน้อง เกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการวิจัยในสาขาที่ ตนเองมีความเช่ียวชาญได้  
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 สนับสนุนให้มีการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และ  

 เป็นวิทยากรผทู้รงคุณวุฒิในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้
แกห่น่วยงานทง้ัภายในและ ภายนอกได้  

 สร้าง/เข้าร่วม/พัฒนาเครือข่ายการวจิัยในศาสตร์ที่ตนเองมีความเช่ียวชาญ 

 ส่งเสริม และสนับสนุนใหม่การพัฒนางานวิจัยในส่วนงานอยาังต่อเนื่อง 

  มีส่วนร่วมก าหนดแผนกลยทุธ์ เกี่ยวกับงานวิจัยในระดับส่วนงาน/
มหาวิทยาลัยได้ 

2.3 ทักษะการบริการวิชาการ 
(Academic service skill) 

ความสามารถในการน าเสนอแนวคิดในรูปเอกสาร บทความ หลักสูตรฝึกอบรม 
สื่ออเัล็คทรอนิคส์ การเป็นวิทยากรเพื่อผลิตผลงานบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ระดับที่ 1 แสดงออกถึงความสนใจที่จะเรียนรู้งานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  

 ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพฒันาความรู้ตามที่หน่วยงานมอบหมาย 

 รับฟังค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเพื่อน ามาพัฒนาตนเองให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ตามความเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตน เพื่อสร้างประ
โยชนแัก่ส่วนรวม 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ  

 สามารถน าเสนอแนวคดิในรปูเอกสารบทความ หลักสูตรฝึกอบรม 
สื่ออเัล็คทรอนิคส์  

 สามารถเป็นวิทยากร เพื่อผลติผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคม  

 มีความรูเ้นื้อหาและติดตามความกา้วหน้าในศาสตร์ของตนเองเพื่อน ามาใช้
ในการใหบ้รกิาร วิชาการแกส่ังคม 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และ   

 มีส่วนร่วมในกจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/ชุมชน  

 ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อน ามาออกแบบเนื้อหาและรูปแบบ
การให้บริการ วิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องตรงตามความต้องการ และ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 

 สามารถน าสื่ออิเล็คทรอนิคสม์าใช้ในการใหบ้รกิารวิชาการแก่สังคม                
เพื่อสนับสนุนต่อระบบการศึกษาท่ีเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และ  

 น าผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการปรับปรงุและพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย  

 สามารถถ่ายทอดความรู้เนื้อหาในศาสตร์ของตนเองเพื่อให้บริการวิชาการ
แก่สังคม รวมทั้งสามารถส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
น ามาปรบัปรุงได้  

 ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท าโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนงานแก่สังคมได้  
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 ริเริ่มโครงการบริการวิชาการที่สนบัสนุนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
สรู่ะดับประเทศ ระดับชาติ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และ  

 ส่งเสริม และสนับสนุนใหม่การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และผู้ที่ก่ียวข้องอยู่เสมอ  

 มีส่วนร่วมก าหนดแผนกลยทุธ์เกี่ยวกับการบริการวิชาการแกชั่มชนสังคมใน
ระดับส่วนงาน/ มหาวิทยาลัยได้ 

2.4 การคิดวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) 

การท าความเข้าใจสถานการณ์ อธิบายประเด็น สถานการณ์ ปัญหาโดยการแยกข้อมลู
ที่ได้รับออกเป็นประเด็นย่อยๆ หรือการก าหนดกรอบแนวคิด ประเด็นหลัก โดยการ
เชื่อมต่อความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนต่างๆ ทเัักี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้ัอส
รุปในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 

ระดับที่ 1 มีความเข้าใจสถานการณ์ ประเด็นปัญหา โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือแตก
ประเด็น ปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้  

 รู้ขอบเขต เข้าใจสถานการณ์ ผลที่ต้องการจากข้อมูลที่วิเคราะห์  

 ระบปุระเด็นย่อยๆ ของข้อมูล ปัญหา สถานการณ์ได้ 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหา หรอืงานโดย
สามารถระบุ เหตุและผล ข้อดี ข้อเสียในประเด็นต่างๆ และวางแผนงานตามลาดับ
ความสาคญั  

 รวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวิเคราะห์  

 จัดล าดับความส าคัญ/เร่งด่วน ความเป็นเหตเัป็นผล  

 แยกข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ได้  

 วิเคราะหค์วามสัมพันธ์และแตกประเด็นปัญหาของงาน ที่ตนเองรับผิดชอบ 
กับงานท่ีเกี่ยวข้อง ในกระบวนงานเดียวกันได ้

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหาหรืองาน 

 เชื่อมโยงเหตปุัจจัยทับซ้อนของเหตุการณ์ ประเด็นต่างๆ ได้  

 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็นรายละเอียดที่มผีู้เกี่ยวข้องหลาย
ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 วางแผนขั้นตอนการด าเนินงานทมี่ัผเัักี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อยา่งมีประสทิธิ
ภาพ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ วางแผน และคาดการณ์ปญัหา 
พร้อมวางแนวทางป้องกันปัญหาลว่งหน้าในงานท่ีซบัซ้อนได้  

 แยกประเด็นปัญหาที่ััช่ือมโยงซับซอ้นออกเป็นส่วนๆ  

 หาแนวทางเลือกที่ดีท่ีสดุเพื่อการแก้ปัญหา  

 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ของงานท่ีซับซ้อน และหาทางป้องกัน
ปัญหาไวล้่วงหน้า 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถใช้เทคนิคและรูปแบบต่างๆ ในการก าหนด
แผนงานการ ท างาน และหาทางเลือกส าหรับป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาทเัักิดขึ้น 
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 ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคที่เหมาะสม เป็นระบบ หลากหลายรูปแบบ               
ในการแยกประเด็น ปัญหาที่สลับซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ เพอ่ืหาทางเลือก
ในการแก้ปัญหาและการพิจารณาข้อดี ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง 

 

2.5 การมองภาพองค์รวม 
(Conceptual Thinking) 

การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองคร์วมจนไดเ้ป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ 
อันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางตา่ง ๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูล
หลากหลาย และนานาทัศนะ 

ระดับที่ 1 ใช้กฎพื้นฐานท่ัวไป  

 ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ตลอดจนหลักสามัญส านึกท่ัวไปในการปฏบิัติ
หน้าท่ีระบุประเด็นปัญหาหรอืแกป้ัญในงาน 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และประยุกต์ประสบการณ์  

 พิจารณารปูแบบของข้อมูลแล้วสามารถระบุแนวโน้ม หรือระบุข้อมูลที่ขาด
หายไปได้  

 ประยุกตป์ระสบการณ์และบทเรียนในอดีตมาใช้ในการปฏิบตััหน้าที่ ระบุ
ประเด็นปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประยกุต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซบัซ้อน  

 ประยุกตท์ฤษฎีหรือแนวคิดที่ซบัซ้อนมาใช้ในการพิจารณาสถานการณ์
ปัจจุบัน ระบุประเด็นปัญหาในงานได้อย่างลึกซึ้งแยบคาย แม้ในบางกรณี 
แนวคิดที่น ามาใช้และสถานการณ์ที่ ประสบอยู่ดูหมือนจะไม่มีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และอธิบายปัญหา/งานในภาพองค์รวม  

 พิจารณาสถานการณ์ ประเด็น หรือปญัหาซับซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิธี
พิจารณาแบบมอง ภาพองค์รวม และอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย  

  จัดการสังเคราะห์ข้อมลู สรปุแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้  ฯลฯ ที่ซับซ้อน
เป็นค าอธิบายที่ สามารถเข้าใจได้โดยง่าย และเป็นประโยชน์ต่องาน 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดนอกกรอบเพื่อสร้างสรรคอ์งค์ความรู้ใหม่  

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

ความสนใจใฝร่ััเชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความ
เป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ทเัักี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการ
ท างาน 

ระดับที่ 1 สามารถใช้ข้อมลูที่มอียู่หรือหาข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการปฏบิัติงาน  

 สามารถน าข้อมลูทมี่ัอยู่มาปรบัปรุง แก้ไขเพื่อใช้ในการปฏิบัติได้  

 หาข้อมูลโดยซักถามผู้ทเัักี่ยวข้องโดยตรง  

 สามารถจัดเก็บข้อมลูที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบได้ 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสบืเสาะค้นหาข้อมลจูากแหล่งข้อมลูที่น่าเชื่อถือและ

อ้างอิงได้มาใช้ ในการปฏิบัตงิาน  

 สามารถพจิารณาและตดัสินใจเลือกใช้ข้อมลูจากแหลง่ทมี่าของข้อมลูที่
น่าเชื่อถือ  

 สามารถใช้วิธีการที่เหมาะสมในการค้นหาข้อมลูในการปฏิบตัิงานได้  

 สืบเสาะปัญหาหรือสถานการณ์ จากผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ หรือประเด็น
ปัญหามากท่ีสุด  

 ใช้เทคนิคใหม่ๆ ในการสืบเสาะค้นหาข้อมลูในการปฏิบัติงานได้ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาข้อมลูเชิงลึกจากผู้รู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในเรื่อง น้ัน  

 ตั้งใจสืบเสาะ แสวงหาแหล่งของขอ้มูลเชิงลึกจากบริบท สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน และผรู้ััที่ไม่ได้มหีน้าทเัักี่ยวข้องโดยตรงเรื่องนั้น  

  มีจิตวิทยาในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลเชิงลึก
เพื่อให้ได้มาซึ่ง ข้อมูลที่มปีระโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด  

 ซักถามค าถามอย่างเจาะลึกต่อเนื่อง เพื่อหาต้นตอของสถานการณ์ ปัญหา 
หรือโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมลูที่น่าเช่ือถืออย่างเป็น
ระบบ ด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวจิัย  

 ด าเนินการเก็บข้อมูลที่จ าป็นอย่างเป็นระบบ  

 สืบค้น/วิจัยข้อมลูจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  

 ใช้เทคโนโลยี การสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลึกที่น่าเช่ือถืออย่าง
เป็นระบบในการท างานได้ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบค้นเพื่อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่ทัน
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  

 วางระบบการสืบค้น เพื่อใหม่ข้อมลูที่ทันเหตุการณ์ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

 ก าหนดมอบหมายใหผ้ััอื่นท าการสืบค้นข้อมลูให้อย่างสม่ าเสมอ 
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2.7 การด าเนินการเชิงรุก 
(Proactiveness) 

การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งลงมือจัดการปญัหานั้นๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้น
ให้เป็นประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ 

ระดับที่ 1 เห็นโอกาสหรอืปัญหาระยะสั้นและลงมือด าเนินการ  

 เล็งเห็นโอกาสในขณะนั้นและไมร่ัรอที่จะน าโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน 

 เล็งเห็นปัญหา อุปสรรคและลงมือหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์วิกฤต  

 ลงมอือย่างฉับไวเมื่อเกิดปัญหาหรือในเวลาวิกฤติ  

 กระท าการแก้ไขปญัหาอย่างเร่งด่วนในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะหส์
ถานการณ์ก่อน และรอให้ปัญหาคลี่คลายไปเอง  

 รู้จักพลิกแพลง ยืดหยุ่น ประนปีระนอมเมื่อเผชิญอุปสรรค  

 มีใจเปิดกว้าง ยอมรับความคิดแปลกใหม่และแหวกแนวท่ีอาจเป็นประโยชน์
ต่อการแก้ไขปัญหา  

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และลงมอืกระท าการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือ
หลีกเลี่ยงปัญหา ระยะสั้น  

 คาดการณ์และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า  

 ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแกป้ัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ให้
เกิดขึ้นในองค์กร 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาในระยะยาว  

 คาดการณ์และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 4 – 12 เดือนข้างหน้า  

 คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการล่วงหน้า เพอื่สร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาอย่างยั่งยืน  

 คาดการณ์และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า  

 สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพื่อน
ร่วมงานเสนอความคิดใหม่ๆ ในการท างาน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาส
ในระยะยาว 
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2.8 การตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
กระบวนงาน (Concern for Order) 

ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาท หน้าที่ 
และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม สามารถวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ
การท างาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอปุสรรค์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนา
ระบบการตรวจสอบข้อมลู และรายละเอียดต่างๆ เพื่อความถูกต้องของกระบวนงาน 

ระดับที่ 1 ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยสามารถอธิบายข้อผิดพลาดได้  

 รู้และเข้าใจประเด็นท่ีจะต้องตรวจสอบของงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 อธิบายได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท างานทผี่ัดพลาด  

 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ตามมาตรฐานท่ีหนด 

ระดับที่ 2 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 1 และค านึงถึงมาตรฐานผลงาน  

 สามารถตั้งข้อสงสัยกับข้อมลูที่ไม่ชัดเจน และหาข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมลู
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

 มีการตรวจสอบ ตั้งค าถามหรือข้อสงสัยถึงความถูกต้องในมาตรฐานผลงาน  

 ติดตามความคืบหน้าของงานไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอ 

ระดับที่ 3  แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่  2 และวางแผนป้องกันลด
ข้อผิดพลาด 

  สามารถค้นพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรอืผลงานทปี่ฏิบัติไดด้ัวยตนเอง 

  สามารถค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดในงานทเัักิดขึ้น และวางแผนป้องกัน
ลดข้อผิดพลาดใน งานท่ีอาจเกิดขึ้น  

 วางแผนการท างานของตนเองไว้ล่วงหน้าเสมอ 
ระดับที่ 4 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 3 และให้ค าแนะน าผู้อื่นถึงวิธีการป้องกัน

ข้อผิดพลาดในงานท่ีอาจเกิดขึ้น  

 สามารถให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนร่วมงานถึงประเด็นหรือจุดที่จะตอ้งตรวจสอบ
ข้อมลูในรายละเอียด  

 อธิบายให้เพอ่ืนร่วมงานเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ท างานท่ีผิดพลาด 

 สามารถก าหนดมาตรฐานผลงานแบบใหม่ แตกต่าง หรือสูงข้ึน 

ระดับที่ 5 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 4 และก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางในการ
แกป้ัญหา  

 ก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏบัติในการตรวจสอบรายละเอียด ความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อยของผลงาน  

 ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือองค์กร  

 ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และ
ก าหนดทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า 
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2.9 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
(Flexibility 

ความสามารถในการปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และ
กลุ่มคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อ สถานการณ์เปลี่ยนไป 

ระดับที่ 1  มีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวได้แม้ประสบความยากล าบากในการ
ปฏิบัติบัติงาน สามารถปรับตัว และยอมรับและเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น
ในการปฏิบัตงิาน 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรบั เข้าใจความเห็นของผู้อื่นหรือเต็มใจที่จะ
เปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ๆ ทท่ีทันสมัย และถูกต้อง  

 เต็มใจทจี่ะยอมรบัการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง  

 สามารถปรบัเปลี่ยนความคิด ทัศนคติเมื่อได้รับข้อมลูใหม่ๆ ที่ทันสมัย และ
ถูกต้อง 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวจิารณญาณในการปรับใชก้ฎระเบียบให้เหมาะสม
กับสถาณการณ์ เพื่อผลส าเร็จของงานและองค์กร  

 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้กฎเกณฑ์ กระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างยืดหยุ่น  

 มีการปรบัตัวให้เข้ากบัสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานหรอื เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ระดับที่ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการหรือข้ันตอนการท างานเพื่อ
เพิ่ม ประสิทธิภาพของหน่วยงานได้  

 ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการท างานใหเัข้ากับสถานการณ์แต่ยังคง
เป้าหมายเดิมไว้  

 ปรับแก้ไขกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการท างานที่ล้าสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรอืกระบวนงานเพื่อให้
สอดรับกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม  

 ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใหเัหมาะสมกับสถานการณเัฉพาะหน้า  

 ทบทวน กฎระเบียบและวิธีการท างานของหน่วยงานที่ดูแลรบัผิดชอบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน  

 ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการท างาน สายการบังคับบัญชาเป็นการ
เฉพาะกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณเัฉพาะหน้าได้อย่าง
เหมาะสม 
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2.10 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  
(Communication & Influencing) 

ความตั้งใจที่จะสื่อสารด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่างๆ ตลอดจนการชักจูงหว่าน
ล้อม โน้มน้าว บุคคลอื่น และท าให้ผู้อื่นประทับใจ หรือเพื่อใหส้นับสนุนความคิดของ
ตน 

ระดับที่ 1 น าเสนออย่างตรงไปตรงมา  

 น าเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในการอภิปรายหรือน าเสนอผลงาน 
อาจยกเหตผุลความ เป็นมา ข้อมลู หรือความสนใจของผู้ฟังมาประกอบการ
พูดหรือการน าเสนอ หรือยกตัวอย่าง อย่างเป็นรูปธรรมมาประกอบการ
น าเสนอ เช่น ภาพประกอบหรือการสาธิต เป็นต้น แต่ยังมิได้ ปรับรูปแบบ
การน าเสนอตามความสนใจและระดับของผู้ฟัง 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และใช้ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ  

 มีการเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการน าเสนออย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนอาจมี
การน าเสนอประเด็น ข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันในการบรรยายหรืออภิปราย 
เพื่อความกระจ่างหรือเพื่อจงูใจให้เห็นด้วย 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และใช้ศิลปะการจูงใจ  

 ปรับรูปแบบการน าเสนอและอภิปรายใหเัหมาะสมกับความสนใจและ
ระดับของผู้ฟัง คาดการณ์ถึงผลกระทบของสิ่งที่จะน าเสนอและภาพพจน์
ของผู้พูดทจี่ะมีต่อผู้ฟัง 

 ใช้รูปแบบการน าเสนอที่วางแผนไว้ล่วงหน้ามาอย่างดี ตื่นตาตื่นใจและ
แปลกใหม่ เพื่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ฟังในทิศทางที่ตนต้องการ อีกทั้ง
คาดการณ์และเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อ รับมือกับปฏิกิริยาของผู้ฟังที่อาจ
เกิดขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และใช้อิทธิพลทางอ้อมในการจงูใจ  

 โน้มน้าวใจผู้ฟงัทางอ้อมด้วยการชักจูงเป็นลูกโซ่ เช่น ให้ คุณ A แสดงให้คุณ 
B เห็น  เพื่อให้คุณ B ไปบอกคุณ C ต่อไปอีกทอดหนึ่ง เป็นต้น มีการปรับ
แต่ละขั้นตอนในการสื่อสาร น าเสนอ และจูงใจใหเัหมาะสมกับผู้ฟงัแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละราย  

 ให้ผู้เช่ียวชาญในด้านนั้น ๆ มาช่วยให้การสื่อสารจงูใจได้ผลดียิ่งขึ้น 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจงูใจ  

 สร้างกลมุ่ผสู้นับสนุนอยเัับื้องหลังหรือสร้างกลุ่มแนวร่วม เพื่อช่วยสนับสนุน
ผลกัดันแนวคิด แผนงาน โครงการ ฯลฯ ใหส้ัมฤทธผิ์ล  

 ใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้รับสาร พฤติกรรมกลุ่ม
จิตวิทยามวลชน ฯ ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารจงูใจ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.11 การบริการที่ดี (Service Mind) ความตั้งใจ และความพยายามของบุคลากร ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของ นิสิต ผู้รับบริการกลุ่มอื่น และ ประชาชนท่ัวไป 

ระดับที่ 1 ให้บรกิารที่เป็นมิตร  

 ให้บรกิารที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับ   

 ให้ค าแนะน า ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง   

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาทเัักิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่าง
รวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ  

 คอยติดตามเรื่องและแจ้งให้ผู้รับบรกิารทราบความคืบหน้าในการด าเนิน
เรื่องหรือข้ันตอนเรื่อง ต่างๆที่ให้บริการ  

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และให้ขอ้มูลข่าวสารทเัักี่ยวข้องกับงานท่ีก าลังให้บริการ  

 ช่วยประสานงานภายในหน่วยงาน และกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือหาแนว ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับการอย่างรวดเร็ว                  
เต็มใจ  

 คอยดูแลให้ผรู้รับบริการได้รบัความพึงพอใจ และเมื่อพบข้อบกพร่องให้
น าไปปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และให้ค าแนะน าท่ีมีประโยชน์  

 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือ
ความต้องการทีแ่ท้จรงิแก่ผู้รับบริการ  

 ก าหนดกรอบแนวทางการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับตามสิ่งที่
ผู้รับบริการต้องการ และสามารถช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหาต่างๆ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจความจ าเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ  

 พยายามท าความเข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็น หรือความต้องการที่แท้จริง
ของผู้รับบริการ  

 ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธี
หรือข้ันตอนการ ให้บริการ เพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้รับบริการ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

สนใจใฝร่ัั สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ด้วยการศึกษา ค้นคว้า 
และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยกุต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้า กับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ    

 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน  

 ติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆจากแหล่งต่างๆทจี่ะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏบิัติงาน  

 ทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และความรู้ 
ความสามารถของตนใน การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และความรอบรู้ในเทคโนโลยี  

 รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ แนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย
ในสาขาของตน และที่เกี่ยวข้องหรืออาจมผีลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
ตน 

 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถน าวิชาการ องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
ใหมๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  

 ประยุกต์ใช้หลักวิชาการที่ต้องใช้ความช านาญในการปฏิบัติงาน  

 น าวิชาการความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยกุต์ใช้ในการพัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติระบบงาน กลวิธีการใหบ้รกิารที่ตอ้งมีความช านาญใหม่คุณภาพอยู่
เสมอ  

 สั่งสมความรู้ วิทยาการใหม่ๆ น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีความรู้อยู่เสมอ 
 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และและมีความรอบรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัตงิานและ

สามารถน า ความรู้ไปบรูณาการและปรับใช้ได้  

 มีความรู้ เช่ียวชาญในงานหลายด้าน และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานได้ อย่างครอบคลุม  

 น าความรู้ เ ชิงบรูณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต  

 หาความรู้ทเัักี่ยวข้องกบังานทังเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 
 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสนับสนุนความเชี่ยวชาญในหน่วยงาน  

 สนับสนุนใหเักิดบรรยากาศการเรียนรู้ และการพัฒนาความเช่ียวชาญใน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัย  

 ให้การสนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผู้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในงาน  

 มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือ
วิทยาการใหม่ๆ ต่อการ ปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุน ส่งเสริมให้มี
การน ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 70 : 20 : 10 Learning Model 

เครื่องมือการ พัฒนาแบบ 70 รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 
1. Job Shadowing การติดตามแม่แบบ การติดตามแม่แบบที่เป็นบุคคลที่ได้รบัการยอมรับ หรือเป็น 

Role Medel ในเรื่องที่ต้องการให้ ติดตามหรือสังเกตพฤติกรรม
การทา งานของแม่แบบ 

2. Job Enlergement การเพ่ิมปริมาณงาน เน้นการมอบหมายปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ันดว้ยลกัษณะงานที่มี
ค่างานไม่แตกต่างไปจากขอบเขตงานที่รับผดิชอบอยใัั นปัจจุบัน 
เพียงแต่ปริมาณของงานที่ต้องรับผดิชอบจะเพ่ิมหรือขยาย 
ขอบเขตงานมากขั้น 

3. Job Enrichment การเพ่ิมค่างาน การพัฒนาที่เน้นการออกแบบลกัษณะงาน โดยให้เป็นงานที่
แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติเน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือ
ท้าทายมากข้ึนต้องใช้ความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิเคราะห์ การ 
วางแผนงานมากกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติเนน้น ให้พนักงานเกิด
ความช านาญในงานที่หลากหลายขึ้น (Skill Variety) และเกิด
ความรับผิดชอบในงานของตน (Task Identify) 

4. Project Assignment การมอบหมายโครงการ เน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงการเรียนรู้จะเกิดข้ึนจาก
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เน้นการมอบหมายให้
บุคลากรรับผิดชอบโครงการระยะยาวไม่สามารถท าใหเัสร็จ 
ภายในวันหรือสองวัน เป็นโครงการพิเศษที่บุคลากรจะต้อง
แยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเป็นโครงการที่เพ่ิมข้ึนจากงาน
ประจ าที่รับผิดชอบ 

5 Job Rotation การหมุนเวียนงาน การพัฒนาบุคลากรก่อใหเักิดทักษะการท างานที่หลากหลาย
(Mullti-Skill) เน้นการสลับเปลี่ยนงานในเชิงแนวนอน (Lateral 
Moves)จากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งมากกว่า การเลื่อน
ต าแหน่งงานที่เน้นการท างานที่สูงขึ้นตามต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
(Vertical Moves) 

6. Site Visit การดูงานนอกสถานที่ การให้บุคลากรไปดูระบบงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
สถานที่เฉพาะแหน่งใดแหน่งหนึ่ง เพ่ือวตัถุประสงค์ใด
วัตถุประสงคห์นึ่ง ในช่วงเวลาส้ัน ๆ 

7. On the Job Learning การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง 

การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริง จากสถานที่จริง เป็น
การให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติใน ลักษณะตัวต่อตัว (One-on-
One) หรอืเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในพั้นที่การท างาน ในช่วงเวลาการ 
ท างานปกติ 
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เครื่องมือการ พัฒนาแบบ 70 รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 
8.การเขาัร่วมกิจกรรมกลุ่ม และอาสาสมัคร การรับมอบหมายงานหรือการอาสาสมคัรเขาัร่วมกิจกรรมกลุ่ม

หรือชมรมที่จดัข้ัน โดยสมาชิก ที่เขาัร่วมกิจกรรมตอ้งรับผดิชอบ
ทา กิจกรรมเพ่ือเป้าหมายในการปรับปรุง/พฒั นางาน 

9. การท างานกับที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายใน การร่วมงานกับที่ปรึกษาท่ีมาปฏิบัติงานภายในองคก์รรวมถึงได้
มีโอกาสท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายในองค์การ 

 

เครื่องมือการ พัฒนาแบบ 20 รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 
1. Coaching การสอนงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) 

และความสามารถเฉพาะตัว (Personal Attribute) ด้วยวธิิัการ
หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่วางแผนไว้เป็นอยา่งดีท าการสอนให้ 
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดขึ้นจนกระทั่งสามารถฝึกให้
พนักงานปฏิบตัังานตามที่สอนให้ บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว้โดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพนัธ์(Interactive Process) 
ระหว่างผู้สอนงานและบุคลากรโดยมากการสอนมักจะเป็นกลุ่ม
เล็กหรือรายบุคคล (One-onOne Relationship and 
Personal Support) 

2. Mentoring การเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Developmental Partnership) 
จากบุคคลที่ต้องท าหน้าที่แลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์
ข้อมูลต่าง ๆ และมุมมองส่วนบุคคลเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และ
ผลักดัน ให้อีกฝ่ายมีความพร้อมในการท างาน พร้อมทีจ่ะ
เจริญเติบโตและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมุ่งเนน้การให้
ก าลังใจเน้น เรื่องอารมณ์ความรู้สึกของ Mentee (บุคคลที่ต้อง
ดูแล) ซึ่ง องคก์รบางแห่งเรียกแนวทางการพัฒนาแบบนี้ว่า 
"Buddy" 

3. Meeting การประชุม การเรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ๆ รวมถึงการ
หารือ หรือระดมความคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งจากผู้อ่ืน 
ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เช่น การเข้าร่วม ประชุมสัมมนา 
เพ่ือก าหนดบทบาทและทิศทางของสายทรัพยากรบุคคลตาม
แผนธุรกิจโดย ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนทรัพยากร
บุคคลขององค์กรทั้งหมด 

4. Counseling การให ้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจากการท างานในองคก์รโดย
ผู้ให้ค าปรึกษาจะท าหน้าที่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
และหาทางเลือกวิธิัการและแนวทางในการแกไัขปัญหา ให้
เหมาะสม 
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เครื่องมือการ พัฒนาแบบ 20 รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 
5. การรับ/ให้ข้อมูล ป้อนกลบัแบบไม่เป็น ทางการ 
(Feedback) 

การใหข้อ้มูลเกี่ยวกับการท างานโดยรวบรวมผลงานในช่วงที่ผ่าน
มาในช่วงเวลาใดเวลาหน่ัง เช่น หนึ่งสัปดาห์/ เดือน / ปีเป็นตน้ 
เพ่ือสรุปว่ามีผลงานใดที่ดีต้อวรักษาไว้บ้างและมีเรื่องใด ที่ต้อง
ปรับปรุงพฒันาให้ดีขึ้น 

6.การบอก (Teaching) การบอกให้ผู้รับฟังรับรู้และเข้าใจโดยเน้นขั้นตอน วิธิัการ
รูปแบบและระบบงานที่ผถู้ักต้อง และสามารถน าไปปฏิบัต 

 

เครื่องมือการ พัฒนาแบบ 10 รายละเอียดของเครื่องมือการพัฒนา 

1. Training การฝึกอบรม กระบวนการที่จะช่วยส่งเสริมและเพ่ิมพนู ความรู้ทกัษะและ
ความสามารถในการท างานของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน
ในห้าัที่ความรับผดิชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น ซ่ึงการฝึกอบรมจะเน้น ใหเักิดการเรียนรู้ระยะสั้น
ภายใตร้ะยะเวลาและ สถานที่ที่จ ากัดโดยทั่วไปรูปแบบของการ
ฝึกอบรมน้นัจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้ 
 -การฝึกอบรมภายในที่องค์กรจัดให้มึ้น (In-House Training)  
-การฝึกอบรมภายนอกที่หัวหน้างานส่งบุคลากรหรือบุคลากรขอ
เขา้รับการฝึกอบรมจากสถาบัน หรือหน่วยงานภายนอก (Pubic 
Training/Off House Training) 

2. Self-Learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการแสวงหา เรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองฝ่ายช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่างๆ ที่
ต้องการไดต้ลอดเวลา 

 

 
 


