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ค าน า 
การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือไปสู่การ

บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยมีความต้องการและ
ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างฐานปัญญาที่เข้มแข็ง เตรียมพร้อมที่จะใช้ฐานปัญญาที่มีของบุคลากร
อย่างชาญฉลาดส าหรับการพัฒนาคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นงานส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของคณะ ให้มีกลไกในการ
ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือความส าเร็จ 5 ประการ คือ พัฒนาระบบ 
HRD ให้ได้ตามมาตรฐาน EdPEx  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้อยู่ในระดับสูง  การจัดการความรู้เพ่ือการ
เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับกับการ
ท างานในยุค 4.0 การน าความรู้จากการพัฒนาไปใช้การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข และมีคุณธรรมจริยธรรม  โดยที่แนวทางการพัฒนาบุคลากร  

รายงานผลการรายงานประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Evaluate Indivedual 
Development plan) ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ฉบับนี้  เป็นการ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีผลการด าเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายบุคคล
ตามทิศทางและแนวโน้มที่คณะคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผลการด าเนินงานและความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนา 
อย่างไรก็ตามความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะจะบรรลุมิได้ หากขาดการบูรณาการ และความ
ร่วมมือกันอย่างดีในทุกระดับและทุกส่วนงาน  

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมายังผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่มีด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผน และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะเพ่ือจัดท ารายงานฉบับนี้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้มีสมรรถนะตามที่คณะ
คาดหวังต่อไป 

  

        
  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เมษยน 2563 

 

 

 

 



สารบัญ 

ค าน า         

สารบัญ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร           1 

ส่วนที่ 1 ความเป็นมา            2    

ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล        3    

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563    5 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)        

ภาคผนวก 
รายละเอียดของเกณฑท์ี่คาดหวังของต าแหน่ง              125 
พจนานุกรมสมรรถนะ                 130 
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร                150 

 

 

 

      

 

 

 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ไดด้ าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้อง

กับขีดความสามารถหลัก (Core Competency) แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) และ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปี ภายใต้การก ากับดูแลของคณบดีและรองคณบดี ในภาพรวมการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (Indivedual Development plan) ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 

2562 – มีนาคม 2563) พบว่า บุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้รับการพัฒนาคิดเป็น ร้อยละ 100  สายคณาจารย์

จ านวน 32 คน และสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 12 คน รวม 44 คน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 175,527.45 

บาท ดังตารางที่ 1 และ 2 

 
ตารางที่ 1 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภท สายงาน และเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเภทบุคลากร 
 
  

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

สายคณาจารย ์ 12 6 7 7 32 72.73 
สายสนับสนนุวิชาการ 2 4 3 3 12 27.27 

รวม 14 10 10 10 44 100 
ร้อยละ 31.82 22.73 22.73 22.73 100.00  

ข้อมูล ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2563 
 

ตารางที่ 2 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามจ านวนและร้อยระความส าเร็จของแผน  
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รายการ แผน ผล คิดเป็นผลส าเร็จ (ร้อยละ) 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (คน) 37 45 100.00 

งบประมาณ (บาท) 1,077,580.00 175,527.45 16.29 

กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลาของคณะ 10 8 80.00 
 

ข้อมูล ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2563 
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                                ส่วนที่ 1  

                              ความเป็นมา 
 ปัจจุบันองค์กรต่างๆ จะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้าง และการ

บริหารจัดการ   บุคลากรภาครัฐจะต้องได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72  

ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร  เพ่ือให้มีคุณภาพ  

คุณธรรม  คุณภาพชีวิต มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  ซึ่งแนวทางการ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจจะต้องสอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงาน  รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของชาติ ตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ

กลุ่ม และผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี การพัฒนาบุคลากร จึงถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อน

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นคณะนิติศาสตร์จึงได้ก าหนดการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 

พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรได้พัฒนาขีดสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานให้สูงขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กร สามารถ กระท าได้ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย 

เช่น การมอบหมายงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้ค าปรึกษา แนะน า การเป็นพ่ีเลี้ยง การฝึกอบรม การศึกษา

ดูงาน เป็นต้น   

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ                       

พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนทั้งระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน เป็นข้อมูลในการพัฒนา

บุคลากรในปีถัดไป 
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                                  ส่วนที ่2 

            กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                        

เป็นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561-2564 สู่การปฏิบัติ โดยสรุป

กระบวนการ ดังต่อไปนี้  

 

ภาพที่ 1 กระบวนการและล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ            
5 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา ทบทวน และวางกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP)          
การทบทวน วางแผน ก าหนดแนวทาง เพ่ือการจัดท ากรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ที่แสดงให้เห็น
ถึงกระบวนการในการจัดท าแผน/การด าเนินการตามแผน/การรายงานความก้าวหน้า  ประเด็นในการพัฒนา 
(ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ) วิธีการพัฒนา (ประชุม/อบรม/e-learning/ค้นคว้าด้วยตนเอง/การสอนงาน/การ
หมุนเวียนงาน ฯลฯ) เป้าหมายการพัฒนา และระยะเวลาในการพัฒนาที่สอดคล้องกับผลการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานประจ าปี,     Job Description, Career Path และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

1. ศึกษา ทบทวน และวาง
กรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

2. ถ่ายทอด/ชี้แจง/ท าความ
เข้าใจให้บุคลากรรับทราบกรอบ
การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

3. จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) และจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรภาพรวมของหน่วยงาน

4. ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

5. สรุปการด าเนินงานการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล และรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนทั้งระดับ

บุคคล และระดับหน่วยงาน
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ขั้นตอนที่ 2 ถ่ายทอด/ชี้แจง/ท าความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบกรอบการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล  กระบวนการหรือวิธีการถ่ายทอด/ชี้แจง/ท าความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบกรอบการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล เช่น การประชุมบุคลากร การให้บุคลากรลงลายมือชื่อรับทราบ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมของ
หน่วยงาน แสดงให้เห็นแผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งจ าแนกให้เห็นถึงแผนพัฒนา
รายบุคคลด้วยผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นชอบร่วมกัน 

ขั้นตอนที่  4 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนารายบุคคล กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล  
รอบ 6 เดือน               9 เดือน และ 12 เดือน รายงานผู้บริหารทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนทั้งระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน จัดท าสรุปการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคลและแผนพัฒนาภาพรวมของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน และรายงคณะกรรมการประจ าคณะทราบและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
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      ส่วนที ่3  

       ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ไดด้ าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้อง

กับขีดความสามารถหลัก (Core Competency) แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) และ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปี ภายใต้การก ากับดูแลของคณบดีและรองคณบดี  ในภาพรวมการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (Indivedual Development plan) ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 

2562 – มีนาคม 2563) พบว่า บุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้รับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100  บุคลากรสาย

คณาจารย์ จ านวน 32 คน และสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 12 คน รวม 44 คน โดยใน 6 เดือนแรกมีการ

พัฒนาตนเองตามแผนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 75 ทั้งนี้คณาจารย์ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชุนเป็นฐานการเรียนรู้ ร้อยละ 53.13 จัดการเรียนการ

สอนที่เน้นทักษะการเป็นผู้ประกอบการณ์  ร้อยละ 40.63 และการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย (ไม่นับ

รวมรายวิชาวิจัยทางนิติศาสตร์) ยังค่อนข้างน้อย ร้อยละ 15.63 ซึ่งคณาจารย์มีแผนการด าเนินการพัฒนาตนเอง

ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563  บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองตามแผนได้ ร้อยละ 70 

ส่วนใหญ่ยังไม่ด าเนินการพัฒนากระบวนงาน ร้อยละ 83.33 ทั้งนี้จะมีการติดตามและรายงานในรอบ 9 เดือน

ต่อไป ดังนี้ 
ตารางท่ี 3 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและสายงาน คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทบุคลากร 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

รวม ร้อยละ เงิน
แผ่นดิน 

อัตรา
ว่าง  

รวม 
เงิน

แผ่นดิน 
เงิน

รายได้ 
อัตรา
ว่าง รวม 

สายคณาจารย ์ 18 6* 24 2 12   14 32      71.11  

สายสนับสนนุ 6   6 1 5 1 7 13      28.89  

รวม 24 6* 30 3 17 1 21 45 100 
ร้อยละ     53.33              13.33                  53.33   6.66  37.78    2.22  46.67  100.00                

หมายเหตุ * ยุบเลิกกรอบอัตราลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเมื่อสามารถบรรจุพนักงานได้ 
ข้อมูล ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2563 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563   คณะนิติศาสตร์ กรอบอัตราก าลังคนทั้งสิ้น จ านวน  45 อัตรา 

จ าแนกเป็น สายคณาจารย์ 32 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 71.11 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13 อัตรา                  

คิดเป็นร้อยละ 28.89 โดยมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์  จ านวน 6 อัตรา                   

คิดเป็นร้อยละ 13.33 และอัตราว่างสายสนับสนุน จ านวน 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 2.22 ซึ่งอยู่ระหว่าง

กระบวนการสรรหาบุคลากรตามแผน  
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ตารางท่ี 4 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 16 5 24 54.55 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 6 14 0 20 45.45 

รวม 9 30 5 44 100 
ร้อยละ 20.45 68.18 11.36 100.00  

ข้อมูล ณ  วันท่ี  30 เม.ย. 2563 
บุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18

รองลงมาคือปริญญาตรี  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.45 และปริญญาเอก จ านวน 5 คน                             

คิดเป็นร้อยละ 11.36 

ตารางที่ 5 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเภทบุคลากร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 13 5 18 56.25 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 14 0 14 43.75 

รวม 27 5 32 100 
ร้อยละ 84.38 15.63 100.00  

ข้อมูล ณ  วันท่ี  30 เม.ย. 2563 
บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 

84.38 และวุฒิปริญญาเอก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63 

ตารางที่ 6 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ. 2563  

 

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 3 6 50.00 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 6  6 50.00 

รวม 9 3 12 100 
ร้อยละ 75.00 25.00 100.00  

ข้อมูล ณ  วันท่ี  30 เม.ย. 2563 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 9 คน                                  

คิดเป็นร้อยละ 75 และปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
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ตารางที่ 7 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเภทบุคลากร อาจารย์ ผศ. รศ. รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 8 9 1 18 56.25 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 14 0 0 14 43.75 

รวม 22 9 1 32 100 
ร้อยละ 68.75 28.13 3.13 100.00  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.75 รองลงมา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13 และรองศาสตราจารย์       
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 
 
ตารางที่ 8 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์ที่อยู่ระหว่างยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเภทบุคลากร สายคณาจารย์ท้ังหมด ยื่นขอ ผศ. ยื่นขอ ศ. รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 32 1 1 2 100.00 
รวม 32 1 1 2 100 

ร้อยละ  3.13 3.13   
ข้อมูล ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2563 

บุคลากรที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 และอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน                       
คิดเป็นร้อยละ 3.33 
 
ตารางที่ 9 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประเภทบุคลากร ปฏิบัติการ ช านาญการ รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 5 1 6 50.00 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 6 0 6 50.00 

รวม 11 1 12 100 
ร้อยละ 91.67 8.33 100.00  

ข้อมูล ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2563 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติการ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

91.67 และมีต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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สรุปผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  

(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของรองศาสตรา ดร.จารย์กรกฎ  ทองขะโชค พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives1: Objective : พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและละระบบการ
บริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 
Key Results 1 :  เพิ่มร้อยละของบัณฑิต   
มีงานท า จากร้อยละ 3.57 เป็นร้อยละ 55 
ในปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
     ในปีการศึกษา 2561คณะนิติศาสตร์
มีบัณฑิตที่มีงานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ 
3.57 
จุดแข็ง  
1. มีนโยบายให้คณาจารย์ปรับวิธีการ
จัดการเรียนการสอน  Active learning 
, e - Learning จากร้อยละ 10 เป็นร้อย
ละ 50  ในปีการศึกษา 2562 
2. ผลักดันให้คณาจารย์จัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 ในปี
การศึกษา 2562 
3. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการของนักกฎหมาย
แก่บัณฑิตจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 
50 ในปีการศึกษา 2562 
4. การจัดสหกิจศึกษาเพื่อให้บัณฑิตได้
มักทักษผู้ประกอบการ และเป็นโอกาส

เสริมจุดแข็ง 
     ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยใน
เครือเทางาม เช่น ม. มหาสารคาม, 
ม.อุบลราชธานี , ม.นเรศวร  เพื่อ
ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการมีงานท า
ของบัณฑิต และใช้เป็นคู่เทียบเพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

 
 
 
 

1. การติดต่อกับส านักงานจัดหา
งานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
ทราบ 
2. กา ร แ น ะแ น วนิ สิ ต ใ น ก า ร
ออกไปประกอบอาชีพ 
3. การสอนจัดกิจกรรม/โครงการ
เพื่อเพ่ิมทักษะผู้ประกอบการให้แก่
นิสิต 

 พ.ค. – มี.ค. 2563 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของรองศาสตรา ดร.จารย์กรกฎ  ทองขะโชค พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

ในการเข้าท างานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

กระบวนการด้านบริหารจัดการ 
Key Results 2 :  ผ่านมาตรฐาน EdPEx 
200 ในปีการศึกษา 2562 
 

   คณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานน าร่อง
ในการน าเครื่องมือ EdPEx  มาใช้ในการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยได้เริ่ม
ตั้งแต่ปีการกศึกษา 2560 ซึ่งมีแนวโน้ม
การด าเนินงานท่ีดีขึ้นตามล าดับ โดยในปี
การศึกษา 2561 บรรลุเป้าหมายตามค า
รับรอง ร้อยละ 72.34 และมีผลการ
ประเมินเพิ่มจาก 2.33 ในปีการศึกษา 
2560 เป็น 2.50 ในปีการศึกษา 2562   
จุดแข็ง 
1. มีความรู้และความเข้าเกีย่วกับ
เกณฑ์ EdPEx 
2. มีความพร้อมในการด าเนินงาน 
3. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
และมีการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

เสริมจุดแข็ง 
1. อบรมหลักสูตรผู้ประเมิน EdPEx 
โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
2.  อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
อุดมศึกษา 
3. อบรมหลักสูตร ปยส. 

 

การท า MOU กับมหาวิทยาลัยใน
เครือเทางามเพื่อเป็นคู่เทียบใน
การพัฒนาผลการด าเนินงานสู่
ความเป็นเลิศ 

1. การฝึกอบรม : หลักสตูร
ผู้ตรวจประเมินคณุภาพองค์กร 
EdPEx 
2. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนา
คุณภาพองค์การทางการศึกษา
ด้วยเกณฑ์ EdPEx (Public 
Training) 
 

9-11 ม.ค. 2563 
 
 
20-21 ก.พ. 2563 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการผลิตบัณฑิต 
Objectives1: ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่
ตอบสนองความต้อองการของสังคม ด้วย
กระบวนการเรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรงใน
ชุมชน 
Key results:  
KR1 เพิ่มรายวิชาที่มีการจัดกาเรียนการสอน
โดยใช้ Active learning จากร้อยละ 10 
เป็นร้อยละ 50 ในปีการศึกษา 2562 
KR2 เพิ่มรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ จาก
ร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 ในปีการศึกษา 
2562 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
     แต่เดิมยังไม่ได้ก าหนดให้มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ Active Learning 
และยังไม่ได้ก าหนดรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ให้เป็นตัวชี้วัด 
จุดอ่อน  
     บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
Learning  ยังไม่เพียงพอ 
จุดแข็ง  
     มีชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและได้รับความร่วมมือจากชุมชน  
 

ลดจุดอ่อน 
1 .  เ รี ยนรู้ ด้ วยตนเอง  ( Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการ
เ รี ย น กา รส อน แบ บ  Active 
Learning 
2.  แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้  (KM) 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 
3. จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ทุกรายวิชาที่
สอน 
เสริมจุดแข็ง 
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานให้ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนมากที่สุด 
 

ให้คณะฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อน แ บ บ  Active 
Learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบ Active 
Learning 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 
3. จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ในรายวิ ช า
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ
ระบบตุลาการ 0801323  
 

พ.ย. 62- มี.ค. 63 
 
 
 

พ.ย. 62- มี.ค. 63 
 
 

พ.ย. 62- มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการด้านการวิจัย 
Objective2:  ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในเชิงวิชาการเชิง 
สังคมหรือเชิงพาณิชย์โดยรับสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก โดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน 
KR3 เพิ่มอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับ
ทุน วิจัยทุนภายนอก จากร้อยละ 12.5  เป็น
ร้อยละ 20 ในปีการศึกษา 2562 
KR4 เพิ่มจ านวนทุนวิจัยต่อหัวจาก 60,000 
บ า ท / ค น / ปี  เ ป็ น  65,000 บ า ท  ใ น ปี
การศึกษา 2562  
KR5 เพิ่ มจ านวนผลงานวิจัยที่น า ไปใ ช้
ประโยชน์จากร้อยละ 4.17 ผลงาน เป็นร้อย
ละ 20 ในปีการศึกษา 2562 
KR6 เพิ่มจ านวนของรายวิชาที่บูรณการการ
จัดการ เรี ยนการสอนกับงานวิจั ยที่  3 
รายวิชา  เป็น 6 รายวิชา 
 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยท่ีไดร้ับทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกร้อยละ 12.5 และได้รับ
ทุนวิจัยต่อหัว 60,000 บาท และมีจ านวน
งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 4.17 
ทั้งนี้ยังไม่มีการก าหนดจ านวนของ
รายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรยีนการ
สอนกับงานวิจยัเป็นตัวช้ีวัดแต่อยา่งใด 

จุดอ่อน  
1. อาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุน
วิจัยทุนภายนอกยังมีน้อย กล่าวคือ ร้อย
ละ 12.5 

2. จ านวนทุนวิจัยต่อหัวที่ได้รับยังน้อย 
กล่าวคือ 60,000 บาท/คน/ปี 

3. จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์
ยังมีน้อย กล่าวคือ ร้อยละ 4.17 

ลดจุดอ่อน  
1 .  ฝึ ก เ ขี ย น ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 
2. การท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 
(นักวิจัยพี่เลี้ยง) 
3 .  เ รี ยนรู้ ด้ วยตนเอง  ( Self 
Learning) เกี่ ยวกับการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณา
การ 
4.  แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้  (KM) 
เกี่ ย วกั บการ เขี ยนข้ อ เ สนอ
โครงการวิจัย 
5. เพิ่มจ านวนของรายวิชาที่
บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับงานวิจัย 

1. จัดอบรมเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก  โดย
โ ค ร ง ก า ร ต้ อ ง มี ลั ก ษ ณ ะ ที่
ก าหนดให้ผู้เข้าอบรมได้ข้อเสนอ
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย อ ย่ า ง น้ อ ย  1 
โครงการ ท้ังนี้โดยวิทยากรต้องท า 
หน้าที่ ให้ค าแนะน าและเป็นที่
ปรึกษาด้วย 
2. จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยที่
ยังมีประสบการณ์น้อย 
3. จัดให้มีคลินิกให้ค าปรึกษาด้าน
ก า ร วิ จั ย แ ก่ นั ก วิ จั ย ที่ ยั ง มี
ประสบการณ์น้อย 
 

1. ฝึกเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก ร่วมกับทีม
วิจัยคณะนติิศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การท างานร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิจัยพี่เลี้ยง) คือ 
รศ.ดร.กรกฎ  ทองขะโชค 
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณา
การ ผ่าน Youtube 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย ในโครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังคม 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 
 

พ.ย. 62- มี.ค. 63 
 
 

พ.ย. 62- มี.ค. 63 
 
 

 
พ.ย. 62- มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

4. แต่เดิมยังไม่มีการก าหนดจ านวนของ
รายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับงานวิจัยเป็นตัวช้ีวัดแต่อย่างใด 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ 
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/งาน/ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
1.  รับผิดชอบงานทางด้านการ

ประกันคณุภาพระดับคณะ 
2.  งานทางด้านการเงิน 
3.  งานทางด้านแผน  
4.  งานทางด้านพัสดุ 
5.  งานทางด้านบุคคล 

Objectives : พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลศิ   
Key results:  
KR9 ผลประเมินประกันคณุภาพการจัด
การศึกษาผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
EdPEx200 ในปีการศึกษา 2562   
 

ผลการด าเนินงาน 
คณะนติิศาสตรไ์ด้น าเกณฑ์

มาตรฐานในการบริหารจัดการสู่องค์กร
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในปีการศึกษา 
2560 และ 2561 ซึ่งปัจจุบันมีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับ 2.33 และ 2.50 
ตามล าดับ  

ในปีการศึกษา 2562 คณะ
นิติศาสตรไ์ด้มีการก าหนดใหค้ณะเข้าสู่
โครงการ EdPEx200 ของ สกอ.  
จุดแข็ง 
1. มีความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์ 
EdPEx  
2. มีความพร้อมในการด าเนินงาน 
จุดอ่อน 

ขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ
เครื่องมือต่างๆ ท่ีใช้บริหารจัดการ
องค์กรในแผนกลยุทธ์ และกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

เสริมจุดแข็ง 
1. เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self – 
Learning) ในเรื่องของเกณฑ์ 
EdPEx  
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
เกี่ยวกับการบรหิารจดัการเพื่อ
เข้าสู่องค์กรที่เป็นเลิศ  
3. ฝึกอบรมเกณฑ์ EdPEx 
เพิ่มเตมิ 
4. อบรมหลักสตูรผู้ประเมิน
เกณฑ ์EdPEx  
ลดจุดอ่อน 

ฝึกอบรมเครื่องมือท่ีใช้ใน
การบริหารจัดการแผนกลยุทธ์
และกลยุทธ์ทางการเงิน 
 
 

1. ให้คณะจัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในด้านต่างๆ ทีไ่ด้ก าหนดไว้
ในการเสริมจุดแข็งและลดจุดอ่อน 
2. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมในด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็น 

1. เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self – 
Learning) ในเรื่องของเกณฑ์ 
EdPEx ผ่านทาง YouTube  
2. การฝึกอบรม:การเตรียมและ
พัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
รุ่นที่ 1 
3. การฝึกอบรม:โครงการทบทวน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรม
การอบรม ObJectives and Key 
Results (OKRs) 
4. การฝึกอบรม : หลักสตูรผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพองค์กร EdPEx 
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพองค์การ
ทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx 
(Public Training) 
6. ฝึกอบรมเครื่องมือท่ีใช้ในการ
บริหารจดัการแผนกลยุทธ์และกล
ยุทธ์ทางการเงิน 

ต.ค. 62 – มี.ค. 63 
 
 

ต.ค. 62 – มี.ค. 63 
 
 

16 ต.ค. 62 
 
 
 

9-11 ม.ค. 63 
 

20-21 ก.พ. 63 
 
 
 

พ.ค. – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ 
พัฒนาตนเอง  

 

KR10 เพิ่มผลการปฏิบัติงานตามค า
รับรองการปฏบิัติงานประจ าปี จากร้อยละ 
72.34 เป็นร้อยละ 90 ในปีการศึกษา 
2562 
 

     คณะนติิศาสตรไ์ด้มผีลการ
ด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 
โดยบรรลเุป้าหมายตามค ารับรองที่
ได้รับรองไว้กับมหาวิทยาลัยเป็นจ านวน
ร้อยละ 72.34 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 
คณะนติิศาสตร์มเีป้าหมายในการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานอยู่ที่ร้อยละ 90  
จุดแข็ง 
     มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที่ได้รับรองไว้กับมหาวิทยาลัย
ครบถ้วน 
จุดอ่อน 
     ขาดการติดตามผลการด าเนินงานท่ี
เป็นระบบและไมส่ามารถทราบถึงผล
การด าเนินงานท่ีเป็นปจัจุบัน 

เสริมจุดแข็ง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(KM) เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โดยมุ่งเน้นให้บรรลุผลลัพธ์ตาม
ค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ลดจุดอ่อน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เรื่องของการรายงานผลการ
ด าเนินงานให้มีลักษณะเป็น
ปัจจุบัน (real time) ในงานแต่
ละด้าน 
 

 1. โครงการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีใน
การพัฒนางานประจ า 

 

ต.ค. 62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ทองขาว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนา ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการพัฒนานิสิต  
Objectives1: ผลติบัณฑิตที่ทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการตอบสนองความ
ต้องการของสังคม (KR3) 
Key results  
KR3 เพิ่มจ านวนนิสิตที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการของนัก
กฎหมาย จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 
ในปีการศึกษา 2562 (KR3) 
 

ผลการด าเนินงาน 
      ในการปีการศึกษา 2561 มีการ
กิจกรรม/โครงการอบรมวิชาชีพส ารับ
นักกฎหมาย และการปัจฉิมนิเทศ
ส าหรับนสิิตชั้นปีที่ 3-4  

จุดอ่อน  
     ยังไม่มีการก าหนดนิยามที่ชัดเจน
ส าหรับ “ทักษะการเป็นผู้ปกระกอบ
การส าหรับนักกฎหมาย”     
จุดแข็ง 
     มีเครือข่ายความรวมมือกับองค์กร
ภายนอก ในการท ากิจกรรม/การ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ  

ลดจุดอ่อน/เสริมจุดแข็ง 
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อก าหนด
ทักษะผู้กอบการที่จ าเป็นส าหรับ
นักกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

กา รขย ายความร่ วมมื อ ให้ มี
เครือข่ายมากข้ึน 

1. ประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสูตรร่วมกับ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อก าหนด
ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ
ของนักกฎหมาย ดังน้ี 1) ทักษะการสืบค้น
ข้อมูลทางวิชาการและเก็บข้อมูลชุมชน  
2) ทักษะการปฏบิัติงานทางด้านกฎหมาย 
3) ทักษะการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
และน าเสนอผลงานวิชาการ  
2. ผลักดันให้คณาจารย์ได้ด าเนินการ
บูรณาการทักษะต่าง ๆ ผ่านทางกิจกรรม
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เช่น 
โครงการปัจฉมินิเทศ โดยมีเป้าหมาย คือ 
ให้นิสิตชั้นปีที่  2 – 4 เข้าร่วมกิจกรรม
ตามระดับการเรยีนรู้ ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการ  

พ.ย. 62–มี.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ย. 62–มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ทองขาว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนา ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

3. มีการเชิญวิทยาในรายวิชาต่าง โดยเชิญ
ผู้ประกอบการณ์ในสาขาต่างๆ และศิษย์
เก่ามาให้ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะผู้ประ
กาอบการแก่นิสิต โดยจดัให้กับนิสติทุกช้ัน
ปี ตามทักษะที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร และ
เสรมิทักษะให้บัณฑิตใน  
4. จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ  

พ.ย. 62–มี.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
14-19 ก.พ. 2563 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางจิรนันท์ ไชยบุปผา  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้

ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนา ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการบริการวิชาการ 
Objectives 4: พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องเพื่อป้อนเข้าสู่
หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต 
Key results:  
KR7 มีหลักหลักสูตรการจดัการศกึษา
ต่อเนื่อง จ านวน 2 หลักสูตร (KR7) 
KR8 มีคู่ความร่วมมือกับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในพื้นที่พัทลุง 3 โรงเรยีน 
และพื้นที่สงขลา 3 โรงเรียน (KR8) 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มี
หลักสตูรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อ
ป้อนเข้าสู่หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 

จุดอ่อน 
      ขาดความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง 
จุดแข็ง 
     มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสตูรการศึกษาต่อเนื่อง 
 

ลดจุดอ่อน 
1. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาหลักสตูรศึกษาต่อเนื่อง 
2. แลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ ี
3. ลงพื้นที่เพ่ือสร้างความร่วมมือ
กับโรงเรยีนมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ี
พัทลุง 3 โรงเรียน และพื้นที่
สงขลา 3 โรงเรยีน 
4. พัฒนาหลักสตูรการศึกษา
ต่อเนื่องเพื่อป้อนเข้าสู่หลักสตูร
นิติศาสตรบณัฑิต ในรายวิชา
หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์, 
กฎหมายอาญา 1, และกฎหมาย
อาญา 2 
 

การประสานงานกันหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกใน
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง 
 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสตูร
ศึกษาต่อเนื่อง ผ่าน YouTube 
และเว็ปต์ไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. พัฒนาหลักสูตรจัดการศึกษาโครงการ
เรียนล่วงหน้า (Pre-degree) ในรายวิชา
หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร ์ 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ด ี 
4. ลงพื้นที่เพ่ือสร้างความร่วมมืออย่าง
ไม่เป็นทางการกับโรงเรียนมัธยมศกึษา
ในพื้นที่พัทลุง 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) 
โรงเรียนพัทลุง  2) โรงเรียนสตรีพทัลุง  
3) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย พัทลุง  
พื้นที่สงขลา 2 โรงเรียน ได้แก ่                     
1) โรงเรียนวรนารีเฉลิม 2) โรงเรยีนนวมิ
นทราชูทิศ ทักษิณ 

ต.ค. 62-มี.ค. 63 
 
 
 
ต.ค. 62-มิ.ย. 63 
 
 
 
ก.พ.- มี.ค. 63 
 
 ม.ค.- ก.ย. 63 
 
 



 

 

19 

แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวหทัยกาญจน์  ก าเหนิดเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการ

ประเมินตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ 
จุดแข็งของผู้ต้องการพัฒนา

ตนเองท่ีมีต่อผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการสื่อสารองค์กร 
objectives 6: พัฒนาระบบการสื่อสาร
องค์กร และห่วงโซ่อุปทานเพื่อรองรับการ
ประเมิน EdPEx 200 ในปีการศึกษา
ภายในปีการศึกษา 2562 (KR9) 
Key results:                              
KR12 เพิ่มช่องทางการสื่อสารองค์กร
ภายใน จาก 3 ช่องทางเป็น 6 ชองทางใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
KR13 เพิ่มช่องทางการสื่อสารองค์กรภาย
นอกจาก 2 ช่องทางเป็น 4 ชองทางใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   ในปีการศึกษา 2561 คณะ
นิติศาสตร์มรีะบบการสื่อสาร
องค์กรทั้งภายในและภายนอก
องค์กรด้วยช่องทางที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เช่น การ
ประชุมบุคลากร ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น Line, Facebook  เป็นต้น 
จุดแข็ง 
1.  มีการสื่อสารภายใน 24 
ช่ัวโมง 
2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบท่ี
ชัดเจน 
3. มีระบบการตรวจสอบก่อน
เผยแพร ่
จุดอ่อน 
ขาดความรูเ้รื่องการสื่อสาร
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

เสริมจุดแข็ง 
1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายเพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
2. เพิ่มคุณภาพในการ
ประชาสมัพันธ์ 
ลดจุดอ่อน 
1. ศึกษาด้วยตนเอง 
2. ฝึกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสาร
องค์กร 
3. ฝึกอบรมการเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษ 
4. ศึกษาดูงานการสื่อสารองค์การ
ที่มีประสิทธิภาพ ของ
มหาวิทยาลยั/ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

1. งบประมาณในการฝึกอบรม 
2. งบประมาณในการศึกษาดูงาน 

1. มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายเพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น Facbook, Line, 
Web page เป็นต้น 
2. เพิ่มคุณภาพในการประชาสัมพนัธ์ 
โดยมีการตรวจทานจากผู้บริหารที่
รับผิดชอบก่อนทุกครั้ง 
3. ศึกษาด้วยตนเองผ่านทาง 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
 

ธ.ค. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 
ธ.ค. 62 – มี.ค. 63 
 
 
ธ.ค. 62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวหทัยกาญจน์  ก าเหนิดเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการ

ประเมินตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ 
จุดแข็งของผู้ต้องการพัฒนา

ตนเองท่ีมีต่อผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการด้านการตลาด 
KR14 มีคู่ความร่วมมือกับโรงเรยีน
มัธยมศึกษาในพื้นที่พัทลุง 3 โรงเรยีน และ
พื้นที่สงขลา 3 โรงเรียน 
 

ในปีการศึกษา 2561 คณะ
นิติศาสตร์ยังไม่มีคู่ความร่วมมือกับ
โรงเรียนมัธยมในพ้ืนท่ีสงขลาและ
พัทลุง 
จุดแข็ง  
     มีการลงพื้นที่ในการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตรเป็น
ประจ าทุกป ี
 

เสริมจุดแข็ง 
1. ลงพ้ืนท่ีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
2. ท า MOU กับโรงเรยีนในพื้นที่
พัทลุงอย่างน้อย 3 โรงเรียน และ
พื้นที่สงขลาอย่างน้อย 3 โรงเรียน 
3. จัดกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. งบประมาณในการลงพื้นที ่
2. งบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการ 

  

KR15 มีคู่ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ในพื้นที่เพ่ือผลิตบณัฑิตที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม พ้ืนท่ีพัทลุง 3 
หน่วยงาน และพื้นที่สงขลา 3 หน่วยงาน 

    ในปีการศึกษา 2561 มีความ
ร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการกับ
ชุมชนเป้าหมาย 3 ชุมชน 
จุดแข็ง 
มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการส่งนิสติไป
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 

1. ท า MOU กับสถาน
ประกอบการในพ้ืนท่ีพัทลุงอย่าง
น้อย 3 หน่วยงาน และพื้นที่
สงขลาอย่างน้อย 3 หน่วยงาน 
2. จัดกิจกรรมร่วมกับสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

1. สนับสนุนการท า MOU 
2. สนับสนุนงบประมาณในการท า
กิจกรรมกับสถานประกอบการ 

  

 



 

 

21 

แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
 

ผลสัมฤทธิ์งาน  
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ  
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ 
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/งาน/ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
การพัฒนาระบบงานสนับสนุน 

(Support Process) จะมีการก าหนด
กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ โดย
พิจารณาคัดเลือกจากผลที่กระทบกับ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ซึ่งจะส่งผล
ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด
จากการให้บริการ โดยกระบวนการ
สนับสนุนท่ีส าคัญ ได้แก่ กระบวนการน า
องค์ กร  กระบวนการมุ่ ง เน้นลู กค้ า 
กระบวนการวางแผน กระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการ
เงินการคลังและพัสดุเป็นต้น 

โดยกระบวนการสนับสนุนต่างก็
เป็นกระบวนการที่มีคุณค่าที่ท าหน้าที่ให้
สามารถส่งมอบสินค้าและบริการแก่
ลูกค้าได้ โดย กระบวนการหลักเป็น
เหมือนน้ ามันเช้ือเพลิงแต่กระบวนการ
สนับสนุนเปรียบเหมือนน้ ามันหล่อลื่น 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2561 ได้มี

กระบวนการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
ปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการ
ท างานต่างๆ เป็นไปตามข้อก าหนดที่
ส าคัญ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งข้ึน  
1. ผู้บริหารไดด้ าเนินการศึกษา
กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมาย
ที่อาจเกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ .ศ . 2560  
2. ด าเนินการสื่อสารเพื่อสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจถึงข้อก าหนดที่ส าคัญ
ต่างๆ ต่อบุคลากร  
3. จัดท าแนวทางหรือข้อปฏิบัติที่
จ าเป็นต่อการด าเนินงาน  

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
และการพัฒนาระบบงาน
สนับสนุน (Support Process) 
เพื่อสนับสนุนให้เกดิผลการ
ด าเนินงานท่ีดีในหมวด 6 
ระบบปฏิบตัิการ 6.1ข(2) 
กระบวนการสนับสนุน 
2. ศึกษาด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับระบบงาน
สนับสนุนและการพัฒนา
นวัตกรรมหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริหารและ
ผู้รับบริการ 

1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกีย่วกับ
เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ใน
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 6.1ข(2) 
กระบวนการสนับสนุน 
2. สนับสนุนงบประมาณในการท า
วิจัยสถาบัน และวิจัยเพื่อพัฒนา
งานในหมวด 6 ระบบปฏิบตัิการ 
3. สนับสนุนงบประมาณ 
ในการน าเสนอผลงานวิจัยใน
หมวด 6 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพองค์การทาง
การศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (Public 
Training) 
2. ศึกษาด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับระบบงานสนับสนุนและการ
พัฒนานวัตกรรมหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริหารและผูร้ับบริการ 
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
3. การร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
ด าเนินงาน EdPEx กับหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยัอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดท าผลงานวิจัยเรื่อง ระบบการน า
องค์กรโดยผู้น าระดับสู ง เพื่ อการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

20-21 ก.พ. 63 
 
 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 62- มี.ค. 63 
 
 
 

พ.ย. – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
 

ผลสัมฤทธิ์งาน  
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ  
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ 
พัฒนาตนเอง  

 

หากขาดส่วนใดไปกระบวนการของ
หน่วยงานก็จะติดขัด 
Objectives : พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น
ส นั บ ส นุ น  ( Support Process) เ พื่ อ
รองรับการประเมิน EdPEx 200 ภายใน
ปีการศึกษา 2562 (KR9) 
Key results: 
KR16 กระบวนงานสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ 100  
KR17 ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการทุกกระบวนงาน ไม่น้อยกว่า 
4.25 
KR18 จ านวนนวัตกรรมหรือสารสนเทศ
ที่พัฒนาโดยคณะ 5 ช้ินงาน 
Objectives : พัฒนาระบบการติดตาม
และผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้ าหมายค ารับรองการปฏิบัติ งาน 
(KR10) 
 

4. ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
ด าเนินงานในแต่ละกระบวนการผา่น
คณะกรรมการต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรยีน 
คณะกรรมการบรหิารและควบคมุความ
เสี่ยง เป็นต้น  
5. ปรับปรุงกระบวนการท างาน หาก
พบปัญหาหาการละเมิดข้อก าหนดโดย
มอบหมายใหผู้้รับผิดชอบปรับปรุง
กระบวนการท างานให้แล้วเสร็จอย่าง
เร่งด่วน 

อีกทั้งคณะได้แสวงหานวัตกรรม
ในการท างานใหม่ๆ เพื่อให้การท างานมี
ความคล่องตัว ประหยดัเวลา เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างาน มอบหมายให้รองคณบดีฝา่ย
บริหารด าเนินการดังนี้  

3. การร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
(Knowledge Management) 
ในงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่
มีลักษณะคลา้ยคลึงกัน 
เสริมจุดแข็ง  
1. จัดท าผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบงานสนับสนุน (Support 
Process) ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  
2. จัดท าบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
3. พัฒนาระบบงานหมวด 6 
ด้วยกระบวนการ LEAN หรือ 
SIPOC 
4. พัฒนาระบบการตดิตามและ
ผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุ

5. พัฒนาระบบการตดิตามและ
ผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัตงิาน
ผ่าน Google Drive  
3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ  
4. พัฒนาระบบงานหมวด 6 ด้วย
กระบวนการ LEAN หรือ SIPOC 
 
 

พ.ย. – มี.ค. 63 
 
 
 

พ.ย. – มี.ค. 63 
 
 

พ.ย. – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
 

ผลสัมฤทธิ์งาน  
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ  
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ 
พัฒนาตนเอง  

 

Key results:  
KR19 เพิ่มผลการปฏิบัติ งานตามค า
รับรองการปฏิบัติงานประจ าปี จากร้อย
ละ 72.34  เป็นร้อยละ 90 ในปีการศึกษา 
2562 

 

1. ประเมินความต้องการและความ
จ าเป็นถึงประเด็นการสร้างนวัตกรรม  
2. จัดท าแผนการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
รองรับการด าเนินงานท่ีมีปรมิาณและ
ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งระบุ
ผู้รับผิดชอบในการสร้างนวัตกรรม  
3. ขออนุมัติแผนการสร้างนวัตกรรม
ต่อคณบดี  
4.  ด าเนินการตามแผนการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการด าเนนิการ
ตามพันธกิจของคณะ  
5. ประเมินผลกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการ
ท างานเพื่อสร้างนวัตกรรม  
6. ประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
ต่อนวัตกรรมที่สรา้งขึ้นเพื่อน ามาพัฒนา
นวัตกรรม 
 
 

เป้าหมาย 
ค ารับรองการปฏิบัติงาน 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ ผู้ช่วยศาตราจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
objectives 1 : พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรูด้้วย
กระบวนการ Active Learning หรือ                         
e -Learning (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 1 รายวิชา ในปีการศึกษา 
2562 (KR1) 
KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู้ จ านวน 1 รายวิชา (KR2)  
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
     ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการบรรยายเป็น
หลัก 

จุดอ่อน 
     ยังไม่มีความรู้เรื่อง Active 
Learning ที่ดีพอ 
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Active 
Learning 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) จาก
ผู้มีประสบการณ์ภายนอก และ
คณาจารย์ภายในท่ีมี
ประสบการณ ์

1. จัดอบรมการจัดการเรยีนการ
สอนในรูปแบบ Active 
Learning ส าหรับการสอน
กฎหมาย 

2. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้
มีประสบการณ์ภายนอก และ
คณาจารย์ภายในท่ีมี
ประสบการณ ์

1. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการ
สอน โดย Webex Meeting  
2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
การจัดการเรยีนการสอนแบบ 
Active Learning ระหว่าง
อาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ ณ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ 3.ดร.
สมคิด -เลิศไพฑูรย ์
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Active learningคดีเยาวชน
และครอบครัว และละเมดิ 
จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิ
ควรได ้

มี.ค. 2563 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 
 
 

พ.ย. – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ ผู้ช่วยศาตราจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ(KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรยีนการสอนส่งเสริมทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการ จ านวน 1 รายวิชา (KR3) 

ผลการด าเนินงาน 
       ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการบรรยายเป็น
หลัก 

จุดอ่อน 
     ยังไม่มีความรู้และทักษะเรื่องการ
เป็นผู้ประกอบการที่ดีพอ 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมเรื่องการเป็น
ผู้ประกอบการ  
2. ส่งเสรมิการเพิม่ทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการโดยให้
ปฏิบัติงานในสถานท่ีจริง 

1. จัดการฝึกอบรมเรื่องการเป็น
ผู้ประกอบการ  
2. ให้ปฏิบัติงานในสถานท่ีจริง 

1. เรียนรู้เรื่องการเป็น
ผู้ประกอบการจาก YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง  

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 

กระบวนการด้านการวิจัย 
objectives 3: พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
เพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ ในเชิงวิชาการเชิง สังคม
หรือเชิงโดยรับสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก โดยบรูณาการกับการจัดการเรยีน
การสอน (KR4, KR5, KR6) 
Key results:  
KR1 จ านวนงานวิจัยทุนภายนอก 1 เรื่องในปี
การศึกษา 2562 (RK4, KR5) 

ผลการด าเนินงาน 
    ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการบรรยายเป็น
หลัก และมีการสอดแทรกงานวิจัยบ้าง 

จุดอ่อน 
   ยังไม่มีทักษะในการท าให้งานวจิัยไป
ให้หน่วยงานภายนอกใช้ประโยชน์  

ลดจุดอ่อน 
      รวบรวมหน่วยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่และ
เข้าถึงได้ เพื่อให้นักวิจัยสามารถ
พิจารณาเมื่อเริ่มต้นในการขอทุน 
 

1. จัดการรวบรวมหน่วยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่และ
เข้าถึงได้ เพื่อให้นักวิจัยสามารถ
พิจารณาเมื่อเริ่มต้นในการขอทุน 
2. ติดต่อประสานงานเบื้องต้นกับ
หน่วยงานข้างต้น 

1. น าเสนอหัวข้อวิจัย           
ณ ส านักงานวิจัยแห่งชาต ิ
2. จัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับงานวิจัยในรายวิชาคดี
เยาวชนและครอบครัว 

22 ม.ค.63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ ผู้ช่วยศาตราจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

KR2  จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 1 
เรื่อง ในปีการศึกษา 2562 (KR6) 
KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยบรูณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับงานวิจัยท่ี 1 รายวิชา  
(KR7) 
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของนายธนากร โกมลวานิช พนกังานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรูด้้วย
กระบวนการ Active Learning โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 3 รายวิชา ในปีการศึกษา 
2562 (KR1) 
KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู้ จ านวน 1 รายวิชา (KR2) 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 เริ่มใช้การ
จัดการเรียนการสอนแบบ  Active 
Learning แต่ยังไม่เด่นชัด 

จุดอ่อน 
ยังมีความรู้น้อยในเรื่อง  Active 

Learning หรือ e  - Learning 
จุดแข็ง 
      ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีน 

 

ลดจุดอ่อน 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
2  . เ รี ย น รู้ ด้ ว ยตน เ อ ง  ( Self 

Learning) เกี่ ย วกั บการจั ดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  Active 
Learning 
เสริมจุดแข็ง 
เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง  ( Self 

Learning) เกี่ ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ 

 
 

1. จัดอบรมการใช้ การจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
2. จัดให้มีการ KM การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
 

1. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการ
สอน โดย Webex Meeting  
2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
การจัดการเรยีนการสอนแบบ 
Active Learning ระหว่าง
อาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ ณ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.
สมคิด –เลิศไพฑูรย ์
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู ้ผ่าน YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Active learning ในรายวิชา 
    1) ประกันภัย  
    2) นิติกรรมสัญญา  
    3) การวิจัยทางนิติศาสตร์  

10 เมย. 2563 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 
 

 
พ.ย. - มี.ค. 2563 

 
 
 
 
พ.ย. - มี.ค. 2563 
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของนายธนากร โกมลวานิช พนกังานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

   4) หลักการพื้นฐานทาง
นิติศาสตร์  
   5) ทรัพย์สินและที่ดิน 
   6) ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 
   7) ตั๋วเงิน 
5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรยีนรู้  
ในรายวิชา การวิจัยทาง
นิติศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
พ.ย. - มี.ค. 2563 

 

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนให้บณัฑิตมีทักษะการเปน็
ผู้ประกอบการ(KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรยีนการสอนส่งเสริมทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการ จ านวน 1 รายวิชา (KR3) 

      ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีการน า
เทคนิคการสอนให้บัณฑติมีทักษะในการ
เป็นผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
 ขาดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการสอนให้นิสิตมทีักษะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรม 
2. ศึกษาดูงาน 
3. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 

Learning) 

 จัดอบรมเทคนิคการสอนให้
บัณฑิตมีทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

1. เรียนรู้เรื่องการเป็น
ผู้ประกอบการจาก YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง  
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของนายธนากร โกมลวานิช พนกังานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการด้านการวิจัย 
Objectives 3:  พัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยเพื่อผลติผลงานวิจัยที่มีคณุภาพสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ ในเชิงวิชาการเชิง สังคม
หรือเชิงโดยรับสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก โดยบรูณาการกับการจัดการเรยีน
การสอน (KR4, KR5, KR6) 
Key results: 
KR1 จ านวนงานวิจัยทุนภายนอก 1 เรื่องในปี
การศึกษา 2562 (RK4, KR5) 
KR2  จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 1 
เรื่อง ในปีการศึกษา 2562 (KR6) 
KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยบรูณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับงานวิจัยท่ี 1 รายวิชา  
(KR7) 

      ในปีการศึกษา 2561 ได้รับจดัสรร
ทุนวิจัยจากคณะนิติศาสตร์ จ านวน 1 
เรื่อง แต่ยังไมม่ีหนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั แต่เป็นการใช้ทุน
ส่วนตัว  

จุดอ่อน 
1. ยังขาดความรู้และประสบการณ์ใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ขอ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

2. ยังไม่มผีลงานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชน์ 
จุดแข็ง 
     มีการบูรณาการการจดัการเรยีนการ
สอนกับการวิจัย โดยน าผลการวิจยัมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 
2. การท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 

(นักวิจัยพี่เลี้ยง) 
3. เน้นการบูรณาการการวิจยั

กับการจัดการเรยีนการสอน 
 

1. จัดอบรมเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
2. ระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 
3. คลินิกให้ค าปรึกษาด้านการ
วิจัย 
4. งบประมาณสนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

1. ฝึกเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก ร่วมกับทีม
วิจัยคณะนติิศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การท างานร่วมกับนักวิจัยคือ 
อ.ดร.ศาสตรา แก้วแพง 
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณา
การ ผ่าน Youtube 
4. เน้นการบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรยีนการสอนใน
รายวิชา ประกันภัย การวิจัยทาง
นิติศาสตร์  

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางกนกลักษณ์  จุ๋ยมณี  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรูด้้วยกระบวนการ Active Learning 
หรือ e Learning (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 1 รายวิชา ในปี
การศึกษา 2562 (KR1) 
KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จ านวน 1 รายวิชา ใน
ปีการศึกษา 2562 (KR2 

ผลการด าเนินงาน 
     เดิมได้มีการน าการเรียนการสอน
แบบ Active Learning มาใช้อยู่บ้าง 
เช่น การท ากิจกรรมในช้ันเรียน แต่ยัง
ไม่มีความหลากหลาย ส่วน e 
learning มีการจดัการเรียนการสอน
ผ่านระบบ  

TSU MOOC 
จุดอ่อน 
     ไม่มีทักษะการท า e Learning   
ที่ต้องมีการใช้เทคโนโลยี เช่น MOOC 
จุดแข็ง 
     มีการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  อยู่บ้าง แต่ยังไมม่ีความ
หลากหลาย 

ลดจุดอ่อน 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
อาจารย์ภายในคณะที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning และ E Learning 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรยีนการ
สอนแบบ Active Learning และ              
e Learning จากสื่อการเรียนต่าง ๆ 
เช่น youtube 
3. จัดการเรียนการสอนแบบActive 
Learning ในวิธีที่หลากหลาย  
เสริมจุดแข็ง  
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ให้แก่บุคลากร
ภายในในการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และ E 
learning ในบางกรณไีด้  

1. จัดอบรม หรือการ KM การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

2. การจัดอบรมการจดัท าสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น 
Mooc หรือ การใช้โปรแกรมใน
การท าสื่อการเรียนการสอนที่มี
ความทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน 
โดย Webex Meeting  
2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารย์ในคณะ
นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ดร.สมคิด ลิศไพฑรูย์ 
3. จัดการเรียนการสอนแบบActive 
Learning โดยใช้ Feacbook, 
Webex Meeting, Tsu Mooc ใน
รายวิชากฎหมายมรดกกฎหมาย
อาญา 1 และอาชญาวิทยาฯ 
4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ ในรายวิชาอาชญา
วิทยาและทณัฑวิทยา 

มี.ค. 2563 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 

 
พ.ย. 62 –มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางกนกลักษณ์  จุ๋ยมณี  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

Objectives 2 พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บณัฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (KR3)  
Key results:  
KR3 จัดการเรยีนการสอนให้บัณฑติมี
ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการจ านวน 1 
รายวิชา (KR3) 

ผลการด าเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นให้บัณฑติมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
1. ยังไม่มีความเข้าใจท่ีมากพอในการ
จัดเรยีนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแหง่
การเรยีนรู ้

2. ไม่มีทักษะของความเป็น
ผู้ประกอบการ 

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอยา่งในการศึกษาจาก
แหล่งสื่อออนไลน ์
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอนใน
รูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑติเป็น
ผู้ประกอบการ 
     3. ดูงานในหน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอน หรือมีแนวทางในการ
ด าเนินการดังกล่าว 
 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แกผู่้สอน 

1. หากรณีตัวอยา่งในการศึกษาจาก 
YouTube 
2. เรียนรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการ
จาก YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
3. เข้าร่วมโครงการโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
4. จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมี
ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการใน
รายวิชา กฎหมายมรดกกฎหมาย
อาญา 1 และอาชญาวิทยาฯ 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
14-19 ก.พ. 2563 
 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 

กระบวนการด้านการวิจัย 
Objectives 3 พัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยเพื่อผลติผลงานวิจัย (KR 4  KR 5  
KR 6) 
Key results  
KR1 จ านวนงานวิจัย 1 เรื่องในปี
การศึกษา 2562 (KR 5) 

ผลการด าเนินงาน 
     เดิมได้มีการน าการเรยีนการสอน
โดยเอาผลงานวิจยัมามาใช้อยู่บ้างใน
การสอน 

จุดอ่อน 
1. ยังไม่ไดส้ามารถขอทุนจากแหลง่ทุน
วิจัยภายนอกได ้

ลดจุดอ่อน 
1. เข้าร่วมอบรมการขอทุนวิจัย 
2. เขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัย 

จัดอบรมเกี่ยวกับวิจัย 1. ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อ
ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
ร่วมกับทีมวิจัยคณะนติิศาสตร์อยา่ง
ต่อเนื่อง 
2. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอ

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางกนกลักษณ์  จุ๋ยมณี  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR 2 จ านวนผลงานวิจัยในการน าไปใช้
ประโยชน์ 1 เรื่อง (KR 6) 
KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยบรูณาการ
งานสอนกับงานวิจัย 1 รายวิชา  (KR 7) 

2. จ านวนผลงานวิจัยยังน้อย โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ผ่าน 
Youtube 
3. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
การงานสอนกับงานวิจัยในรายวิชา
อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา 

 
 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีรยุทธ์  ปักษา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
objectives 1 พัฒนาระบบการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรูด้้วยกระบวนการ Active 
Learning หรือ  e - Learning (KR1, 
KR2) 
Key results: 
KR1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 1 รายวิชา ในปี
การศึกษา 2562 (KR1) 
KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู ้(KR2) 
 

ผลการด าเนินงาน 
     เดิมได้มีการน าการเรียนการสอน
แบบ Active Learning มาใช้อยู่บ้าง 
เช่น การท ากิจกรรมในช้ันเรียน แต่ยัง
ไ ม่ มี ค ว าม ห ลา ก หล า ย  ส่ วน  e 
learning มีเพียงแค่การจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนแบบ e-book  

จุดอ่อน 
ไม่มีทักษะการท า e Learning ที่ต้องมี
การใช้เทคโนโลยี เช่น MOOC 
จุดแข็ง 
มีก าร เรี ยนการสอนแบบ Active 
Learning  อยู่บ้าง แต่ยังไม่มีความ
หลากหลาย 
 
      

ลดจุดอ่อน 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
อาจารย์ภายในคณะที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ                 
e Learning 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรยีนการ
สอนแบบ Active Learning 
และ e Learning จากสื่อการ
เรียนตา่ง ๆ เช่น youtube 
3. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ในวิธีที่
หลากหลาย  
เสริมจุดแข็ง 
     แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ให้แก่
บุคลากรภายในในการจดัการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning และ                       
e learning ในบางกรณีได้  

1. จัดอบรม หรือการ KM การจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 

2. การจัดอบรมการจดัท าสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น 
MOOC หรือ การใช้โปรแกรมในการ
ท าสื่อการเรียนการสอนที่มีความ
ทันสมัย 

 
 
 
 
 
 

1. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน 
โดย Webex Meeting  
2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารย์ในคณะ
นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลิศไพฑรูย ์
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Active learning ในรายวิชา
กฎหมายประกันภยั และ กฎหมาย
หุ้นส่วนบริษัทไป 
4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู ้ในรายวิชา
กฎหมายประกันภยั และ กฎหมาย
หุ้นส่วนบริษัทไป 
 
 

มี.ค. 2563 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 

 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 

 
 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีรยุทธ์  ปักษา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการด้านการวิจัย 
Objectives 3 พัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัย (KR 4, KR 5  
KR 6) 
Key results  
KR1 จ านวนงานวิจัย 1 เรื่องในปี
การศึกษา 2562  (KR 5) 
KR 2 จ านวนผลงานวิจัยในการน าไปใช้
ประโยชน์ 1 เรื่อง (KR 6) 
KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยบรูณาการ
งานสอนกับงานวิจัย 1 รายวิชา  (KR 7) 
 

ผลการด าเนินงาน 
     เดิมได้มีการน าการเรยีนการสอน
โดยเอาผลงานวิจยัมามาใช้อยู่บ้างใน
การสอน 

จุดอ่อน 
1. ยังไม่สามารถขอสนับสนุนทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกได้ 

2. จ านวนผลงานวิจัยยังน้อย 
 

ลดจุดอ่อน 
1. อบรมการขอทุนวิจัย 
2. เขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก 

จัดอบรมเกี่ยวกับวิจัย 1. ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
ร่วมกับทีมวิจัยคณะนติิศาสตร์อยา่ง
ต่อเนื่อง 
2. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 
ผ่าน Youtube 
3. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
การงานสอนกับงานวิจัย ในรายวิชา
กฎหมายประกันภยั และ กฎหมาย
หุ้นส่วนบริษัทไป 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวจันทราทิพย์ สุขุม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning 
หรือ e Learning (KR1, KR2) 
Key results: 
KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้  จ านวน 1 รายวิชา 
(KR2) 
 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 
0801452 กฎหมายทะเล 
จุดแข็ง 
1. มีความเข้าใจพื้นที่ และฐานข้อมูลใน
พื้นที ่
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

เสริมจุดแข็ง 
     ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ท บ ท ว น
แผนการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานก่อนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ยังมีอยู่ก่อนการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา
ถัดไป 

ควรส่ งเสริมให้บุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1. น าผลการประเมินใน มคอ. 5         
มาปรับแผนการเรียนใน มคอ. 3 
เทอม 2/2562 และปีการศึกษา 2563 
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการ เ รี ยนรู้  ในรายวิ ช า 
กฎหมายทะเล 
3. นิสิตมีผลงานการจัดท าคลิปวีดีโอ
น าเสนอแนวทางการอนุรักษ์และลด
ภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ในรายวิชา กฎหมายทะเล เทอม 
2/2562 

พ.ย. – มี.ค. 63 
 

 
พ.ย. – มี.ค. 63 

 
 

พ.ย. – มี.ค. 63 

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ(KR3) 
Key results: 
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความ เป็นผู้ ประกอบการ จ านวน 1 
รายวิชา (KR3) 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาบัณฑิตมี
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
จุดอ่อน 
1. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เป็นผู้ประกอบการของนักกฎหมาย 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการ 
2. ดูงานเพื่อศึกษาการเป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นนักกฎหมาย
แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ด้ า น
กฎหมาย 

1. จัดหาหลักสูตรฝึกอบรมที่
ส่งเสริมความเข้าใจการเป็น
ผู้ประกอบการของนักกฎหมาย 
2. อนุญาตให้เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสตูรที่มหาวิทยาลัยจัด
เกี่ยวกับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (ถ้ามี) หรือ
หลักสตูรความเข้าใจเรื่อง OBEs 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้
กั บ ก า ร ท า ง า น  ( WIL: Work-
Integrated Learning) 
2. เรียนรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการ
จ า ก  YouTube แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่
เกี่ยวข้อง 

14-15 ก.พ. 63 
 
 
 

พ.ย.62 – มี.ค. 63 
 
 

14-19 ก.พ. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวจันทราทิพย์ สุขุม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

2. ไม่มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการของนักกฎหมาย 

3. ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
OBEs เกี่ยวกับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนักกฎหมาย 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (ของนักกฎหมาย) 
3. อนุญาตให้เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสตูรที่มหาวิทยาลัยจัด
เกี่ยวกับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (ถ้ามี) 
4. จัดโครงการศึกษาดูงาน
สถาบันการศึกษาท่ีมีการจดัการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการของนัก
กฎหมาย 
5. จัดโครงการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการทีผู่้ประกอบการเป็น
นักกฎหมายและประกอบกิจการ
ด้านกฎหมาย 
 
 

3. เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร แ น ะ แ น ว
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ   
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวจันทราทิพย์ สุขุม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

กระบวนการด้านการวิจัย 
Objectives 3:  พัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในเชิงวิชาการ
เชิงสังคมหรือเชิงโดยรับสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก โดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน (KR4, KR5, KR6) 
Key results: 
KR1 จ านวนงานวิจัยทุนภายนอก 1 เรื่อง
ในปีการศึกษา 2562 (RK4, KR5) 
KR2  จ า น วน ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 1 เรื่อง ในปีการศึกษา 2562 
(KR6) 
KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัยที่ 1 
รายวิชา  (KR7) 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 ไม่มีงานวิจัย
ที่ได้รับจากแหล่งทุนใด แต่มีการน า
ผลงานจากการวิจัยที่ได้รับก่อนหน้านี้
ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
ร า ย วิ ช า 0 0 00146  ก ฎ ห ม า ย ใ น
ชีวิตประจ าวัน และรายวิชา 0801452 
กฎหมายทะเล  

จุดอ่อน 
3. ยังขาดความรู้และประสบการณ์ใน
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน 
4. ยั ง ไ ม่ มี ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 
จุดแข็ง 
     มีการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการวิจัย โดยน าผลการวิจัยเรื่อง 
“มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
ธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ” และ 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึ ก เ ขี ย น ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุน  
2. ก า ร ท า ง า น ร่ ว ม กั บ
ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิจัยพี่เลี้ยง) 
เสริมจุดแข็ง 
1. แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ กั บ
รายวิชาที่มีการการจัดการเรียน
การสอนกับการวิจัย 
2. บู รณาการการ วิ จั ย ล งสู่
ชุ ม ชน กั บ โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ 

 

1. จัดอบรมเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนจากแหล่งทุน 
2. จัดระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย 
3. มี ส่ วน งานที่ เ ป็ นคลิ นิ ก ให้
ค าปรึกษาด้านการวิจัย 
4. สนับสนุนงบประมาณการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
5. ส่งเสริมงบประมาณทุนวิจัย
ภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
นักวิจัย 

1. ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนจากแหล่ งทุนภายนอก 
ร่วมกับทีมวิจัยคณะนิติศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การท างานร่วมกับผู้ เ ช่ียวชาญ 
(นักวิจัยพี่เลี้ยง) คือ รศ.ดร.กรกฎ  
ทองขะโชค 
3. น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย" 
ครั้ งที่  8  "  ระหว่ างวันที่  24 -25 
มกราคม 2562 ช่ือผลงาน : มาตร
กฎหมายในการก ากับดูแลการจัดตั้ง
ธุ รกิ จสถานบริการดู แลผู้ สู งอายุ
ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา 
4. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ด้านการเรียนการสอนกับและการ
วิจัยของคณะนิติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
5. บูรณาการการวิจัยลงสู่ชุมชนกบั
โครงการบริการวิชาการ และจดัการ

พ.ย. 62 –มี.ค. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 –มี.ค. 63 
 
 
23-26 ม.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ย. 62 –มี.ค. 63 
 
 
ม.ค. – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวจันทราทิพย์ สุขุม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

“การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัด
โครงการสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา 0000146 กฎหมาย
ในชีวิตประจ าวัน  และผลการวิจัยเรื่อง 
“ ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี  พ.ศ.
2558” ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา 0801452 กฎหมายทะเล 

เรียนการสอน และการโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู ้ผ่านรายวิชาตา่งๆ 
จัดเป็นกลุม่รายวิชา และลงพื้นที่ท้ัง
พัทลุง และสงขลา โดยให้นสิิตลงพื้นที่
ชุมชนส ารวจความต้องการชุมชนใน
ความรู้ทางด้านกฎหมาย และน ามา
ผลิตสื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่ตรง
กับความต้องการของชุมชน เช่น 
โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม น า
ยุติธรรมสูส่ังคม : รอบรั้ว
มหาวิทยาลยั ในวันที่ 19 มกราคม 
2563 โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน า
ยุติธรรมสูส่ังคม : การจดัท าสื่อ
เผยแพรค่วามรู้ทางกฎหมาย ในวนัท่ี 
4-7 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ในรา
วิชาวิจัยทางนิติศาสตร์ได้บูรณาการ
การเรยีนการสอนกับการวิจัยโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรยีนรู้  
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          รายงานการพัฒนารายบุคคลของนางสาวนฤมล  ฐานิสโร  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่
รับผิดชอบobjectives 1: พัฒนาระบบ
การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการ Active 
Learning หรือ e- Learning (KR1, 
KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ า น ว น  1  ร า ย วิ ช า  ใ น ปี
การศึกษา 2562 (KR1) 

 

ผลการด าเนินงาน 
     ผลการด าเนินในภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 รายวิชาที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. 0801447 การระงับข้อพิพาททาง
ทางเลือกและอนุญาโตตุลาการ 

มีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้คือ 
ในรายวิชาการระงับข้อพิพาททาง
ทางเลือกและอนุญาโตตุลาการ        

ประการแรก ได้มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยให้นิสิตเข้ากลุ่มที่ผู้สอนท าขึ้น
ใน  google classroom และ ไ ด้ ใ ห้
นิสิตท าแบบฝึกหัด แสดงความคิดเห็น 
และตอบค าถาม ผ่านระบบ google 
classroom 

     ประการที่สอง  ให้นิสิตจัดท าการ
โต้ ว าที ต ามหั ว ข้ อต่ า งๆที่ ผู้ ส อน
มอบหมาย 

 

ลดจุดอ่อน 
1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการเรียนการ
สอนแบบ  Active learning ใน
เชิงปฏิบัติ 
2 .  เ ข้ าศึ กษาอบรม เ รี ยนรู้ ใ น 
โครงการอบรมที่ให้องค์ความรู้
ใ หม่ ๆที่ เ ป็ นทั กษะขั้ นสู งที่ ไ ม่
สามารถเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองได้
โดยง่าย 
เสริมจุดแข็ง 
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การจัดเรียนการสอนของอาจารย์
ในคณะ ที่ไม่ใช่การคุยในรูปแบบ
ห้องประชุม  เพราะการพูดคุยใน
รูปแบบการประชุมมักจะทราบแต่
ข้อดี  แต่ไม่ทราบอุปสรรคในการ
จัดเรียนสอนในรูปแบบนี ้
 

1. เวลาในการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ ที่สอดคล้องกับงานที่
ได้รับมอบหมายในแต่ล่ะด้าน 

2.  ระยะเวลาในการวางรูปแบบ
การเรียนการสอน แบบ Active 
Learning ห รื อ  e- Learning  
เพราะการวางรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อให้ตอบโจทย์ทักษะ
การเรียนการสอนในแต่ ช้ันปี   
ข้าพเจ้ามองว่าต้องใช้เวลานาน  
ต้องมีระยะเวลาของการทดลอง   
ปรับปรุงแก้ไข  และประเมินผล 

 

1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ ระบบการเรียนการสอน
แบบ  Active learning ในเชิงปฏิบัติ 
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน 
โดย Webex Meeting  
3. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารย์ในคณะ
นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ดร.สมคิด เลิศไพฑรูย์ 
4. แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการจัดเรียนการสอน
ของอาจารย์ในคณะแบบไมเ่ป็น
ทางการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 
5. จัดการเรียนการสอนรายวิชา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี

พ.ย.62 - มี.ค. 63 
 
 
 
 

มี.ค. 2563 
 

13 พ.ย. 62 
 
 

 
 
พ.ย.62 - มี.ค. 63 

 
 
 
 

พ.ย.62 - มี.ค. 63 
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          รายงานการพัฒนารายบุคคลของนางสาวนฤมล  ฐานิสโร  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

จุดอ่อน 
1. ผู้สอนขาดทักษะการประยุกต์องค์
ความรู้ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายสู่
การลงมือปฏิบัติ  
2. ผู้สอนขาดการเตรียมตัวเชิงระบบ 
ท าให้ไม่สามารถน ารูปแบบการสอน
แบบ  Active learning มาใช้ ในการ
สอนทุกคาบ 
3. ผู้สอนขาดทักษะการวางแผนการ
เรียนการสอน ใน ม.ค.อ. 3 ให้ออกมา
ในรูปแบบ Active learning  
4. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning ไม่สามารถตอบโจทย์
ทักษะแต่ล่ ะ ช้ันปี  ตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
5. ผู้สอนขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
 
 

บุคคล ซึ่งได้มอบหมายให้นิสติค้นคว้า
หาข้อมูลในหัวข้อท่ีไดร้ับมอบหมาย
และมาท าเป็นแผนผังความรูส้่งเปน็
รายบุคคล และ วิชากฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา ให้นิสิตท างาน
เป็นกลุ่มโดยให้ค้นคว้าหาความรู้และ
มาเขียนเป็นบทเพื่อน าเสนอเป็นเรือ่ง
สั้นอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
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          รายงานการพัฒนารายบุคคลของนางสาวนฤมล  ฐานิสโร  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

จุดแข็ง 
      ผู้สอนมีความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่อง
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ บ แ บ บ  Active 
learning 

KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชมุชน
เป็นฐานการเรยีนรู้ จ านวน 1 รายวิชา 
(KR2)  

 

ผลการด าเนินงาน 
     ผลการด าเนินในภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 รายวิชาที่ได้รับ
มอบหมาย 0801314 กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยผูส้อนได้
มอบหมายชิ้นงานให้แก่นิสิต ซึ่ง
ช้ินงานนั้น มีความเกี่ยวพันกับการ
พัฒนาสินค้า OTOP ของชุมชนที่อาจ
เสนอแนะให้ทางชุมชนสามารถ
ยกระดับจนสามารถขอจดอนุ
สิทธิบัตรได ้

จุดอ่อน 
ผู้สอนขาดทักษะในการลงพื้นที่  และ
ไม่รู้จักผู้น าชุมชน 
 

ลดจุดอ่อน 
1. ติดต่อผู้น าชุมชน เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
คณะและชุมชน 
2. จัดท าโดยการให้นิสติลงพื้นที่
เพื่อสอบถามถึงความต้องการของ
ชุมชนเป็นส าคัญ 

1. จัดโครงการบริการวิชาการ  
เอาความรู้ทางกฎหมายลงชุมชน 

 

1. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
การวิจัยลงสู่ชุมชนกับโครงการบริการ
วิชาการ และจัดการเรียนการสอน 
และการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้  ผ่านรายวิชาของช้ันปีที่  2 
จัดเป็นกลุ่มรายวิชา และลงพื้นที่ทั้ง
พัทลุง และสงขลา โดยให้นิสิตลงพื้นที่
ชุมชนส ารวจความต้องการชุมชนใน
ความรู้ทางด้านกฎหมาย และน ามา
ผลิตสื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่ตรง
กับความต้องการของชุมชน เ ช่น 
โคร งการทั กษิณถิ่ นยุ ติ ธ รรม  น า
ยุติธรรมสู่สังคม : รอบรั้วมหาวิทยาลัย 
ในวันที่ 19 มกราคม 2563 โครงการ

ม.ค. – มี.ค. 63_ 
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          รายงานการพัฒนารายบุคคลของนางสาวนฤมล  ฐานิสโร  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

 
 
 
 
 

ทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม : 
การจัดท าสื่อ เผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมาย ในวันที่ 4-7 มีนาคม 2563 
นอกจากนี้ในราวิชาวิจัยทางนิติศาสตร์
ได้บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้  
2. รายวิชากฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา ได้มอบหมายให้นิสิตน าเสนอ
ความรู้ในข้ันตอนและการเตรียมความ
พร้อมเบื้องต้นในการขออนุสิทธิบัตร
จากสินค้าในชุมชน (OTOPs) ต่างๆ  

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บณัฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (KR3) 
Key results:   
KR3 จัดการเรยีนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ จ านวน 1 
รายวิชา (KR3) 
 

ผลการด าเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นให้บัณฑติมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
1. ไม่มีความรู้ในการจดัการเรียนการ
สอนแบบเน้นทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการในด้านกฎหมาย 

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษา
จากแหล่งสื่อออนไลน์ 
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอน
ในรูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑิต
เป็นผู้ประกอบการ 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แกผู่้สอน 

1. หากรณีตัวอยา่งในการศึกษาจาก
แหล่งสื่อออนไลน ์เช่น YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศกึษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
14-19 ก.พ. 63 
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          รายงานการพัฒนารายบุคคลของนางสาวนฤมล  ฐานิสโร  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

 2 .  ไ ม่ มี ทั ก ษ ะ ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 

 

3. ดูงานในหน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอน หรือมีแนวทางใน
การด าเนินการดังกลา่ว 

กระบวนการด้านการวิจัย 
Objectives 2: พัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจยัที่มีคณุภาพ
สามารถน าไปใช้ประโยชน ์ในเชิงวิชาการ
เชิง สังคมหรือเชิงโดยรับสนับสนนุจาก
แหล่งทุนภายนอก โดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน (KR4, KR5, KR6) 
Key results:   
KR4 จ านวนงานวิจัยทุนภายนอก 1 เรื่อง
ในปีการศึกษา 2562 (RK4, KR5) 
KR5  จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ 1 เรื่อง ในปีการศึกษา 2562 
(KR6) 

ผลการด าเนินงาน 
        ได้มีการตีพิมพ์ proceedingณ 
Phayao Research Conference ใ น
วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ในหัวข้อ
เรื่อง “การรับรองและบังคับตามค า
พิพากษาต่างประเทศในการล้มละลาย
ข้ามชาติ :  มุมมองเชิงเปรียบเทียบ
กฎหมายสิงคโปร์และกฎหมายไทย” 
และได้รับรางวัลการน าเสนอดีเด่นจาก
การน าเสนอในคราวนั้น 
จุดอ่อน 
1. ไม่ตดิตามการประชาสมัพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งทุนเท่าท่ีควร 
2. เตรียมตัวส าหรับการไปศึกษาต่อ 

ลดจุดอ่อน 
     หาแหล่งทุนจากภายนอก เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการผลิต
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

 

    จ า ก ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ จ า ก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

    เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
จากแหล่งทุนภายนอก ร่วมกับทีมวิจัย
คณะนติิศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

พ.ย. 62 – มี.ค.63 



 

 

44 

          รายงานการพัฒนารายบุคคลของนางสาวนฤมล  ฐานิสโร  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR6 จัดการเรียนการสอนโดยบรูณาการ
การจัดการเรยีนการสอนกับงานวิจัยท่ี 1 
รายวิชา  (KR7) 

ผลการด าเนินงาน 
     ได้น าส่วนหนึ่งของงานวิจัย การ
ล้มละลายข้ามชาติ: ศึกษากรณีรับรอง
แ ล ะ บั ง คั บ ต า ม ค า พิ พ า ก ษ า
ต่างประเทศในคดีล้มละลายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน มาประกอบการสอน
ในรายวิชา  0801459 กฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ซึ่ง
ประกอบในส่วนหัวข้อของการบังคับ
และรับรองตามค าพิพากษาของศาล
ต่างประเทศ 

จุดอ่อน 
     ตั วอย่ า งอาจจะยั ง ไ ม่ ม ากพอ 
เพื่อให้ผู้ เรียนเห็นภาพและเข้าใจใน
กระบวนการรับรองและบังคับตามค า
พิพากษาของศาลต่างประเทศยังไม่
กระจ่างชัด 

ลดจุดอ่อน 
     ค้นหาข่าวและเหตุการณ์ใกล้
ตัวทันต่อโลก เพื่อให้นสิิตเกดิ
ความเข้าใจได้อย่างกระจ่างชัด
มากยิ่งข้ึน 

 1. ได้น าส่วนหนึ่งของงานวิจัยการ
ล้มละลายข้ามชาติ: ศึกษากรณีรับรอง
แ ล ะ บั ง คั บ ต า ม ค า พิ พ า ก ษ า
ต่างประเทศในคดีล้มละลายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน มาประกอบการสอน
ในรายวิ ชา 0801459 กฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล มา
เป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายในหัวข้อ
การบังคับและรับรองค าพิพากษาที่มา
จากต่ า งปร ะ เทศมาบั งคั บ ใ ช้ ใ น
ประเทศไทย 
2. ค้นหาข่าวและเหตุการณ์ใกลต้ัวทัน
ต่อโลก เพื่อให้นิสติเกิดความเข้าใจได้
อย่างกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเอกราช สุวรรณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรูด้้วยกระบวนการ Active 
Learning หรือ e Learning (KR1, 
KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 1 รายวิชา ในปี
การศึกษา 2562 (KR1) 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบเดิมทีเ่น้นการ
บรรยาย 

จุดอ่อน 
ยังไม่มีความรู้ดา้นการจดัการเรียน

การสอนแบบ project base learning 
 
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมการสอนแบบ 
project base learning 
2. ทดลองใช้การสอนแบบ 
project base learning ในวิชา
เลือก 
3. แลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ ี
4. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ  project 
base learning 
5. ทดลองจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ใน
รายวิชา กฎหมายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (0801439) 

     สนับสนุนส่งไปอบรมการ
เรียนการสอนแบบ project 
base learning 
 

1. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนแบบ  project base 
learning ผ่าน YouTube และเวบ็ไซต์
ที่เกี่ยวข้อง 
2. ทดลองจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ในรายวิชา 
กฎหมายอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (0801439) 
3. เรียนรู้จาก Case Study 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีกับคณาจารย์ภายใน
คณะอย่างต่อเนื่อง 
5. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารย์ใน                  

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 

 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 

 
 

13 พ.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเอกราช สุวรรณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

6. เรียนรูจ้าก Case Study คณะนติิศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลิศไพฑรูย์ 

KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จ านวน 1 รายวิชา 
(KR2) 
 

      ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ จ านวน 2 รายวิชา คือ  
0801439 - กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ  0801413 – 
การวิจัยทางนิติศาสตร ์

จุดแข็ง 
1. มีความเข้าใจพื้นที่ และฐานข้อมูล
ในพื้นที่ 
2. มีความสมัพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

เสริมจุดแข็ง 
เป็นวิทยากรภายในน า

กิจกรรม KM การจัดการเรยีนการ
สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู ้

สนับสนุนงบประมาณการ 
KM การจัดการเรยีนการสอนโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู ้

 พ.ย. 62 - มี.ค. 63 

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บณัฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ(KR3) 
KR3 จัดการเรยีนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ จ านวน 1 
รายวิชา (KR3) 

      ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีการ
น าเทคนิคการสอนแบบ OBEs มาใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน 

จุดอ่อน 
1. ขาดความรูค้วามเข้าใจเรื่อง OBEs 
2. ไม่มีทักษะและประสบการณ์
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรม 
2. ศึกษาดูงาน 
3. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 
Learning) 

1. อนุญาตให้เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสตูรที่มหาวิทยาลัยจัดใน
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2562 
2. สนับสนุนงบประมาณศึกษาดู
งาน 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศกึษา
ต่อและการประกอบอาชีพ  
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 

14-19 ก.พ. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเอกราช สุวรรณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการด้านการวิจัย 
Objectives 3:  พัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจยัที่มีคณุภาพ
สามารถน าไปใช้ประโยชน ์ในเชิงวิชาการ
เชิง สังคมหรือเชิงโดยรับสนับสนนุจาก
แหล่งทุนภายนอก โดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน (KR4, KR5, KR6) 
Key results: 
KR4 จ านวนงานวิจัยทุนภายนอก 1 เรื่อง
ในปีการศึกษา 2562 (RK4, KR5) 
KR5  จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ 1 เรื่อง ในปีการศึกษา 2562 
(KR6) 
KR6 จัดการเรียนการสอนโดยบรูณาการ
การจัดการเรยีนการสอนกับงานวิจัยท่ี 1 
รายวิชา  (KR7) 

      ในปีการศึกษา 2561 ได้รับทุน
สนับสนุนวิจัยจาก สกว. จ านวน 1 
เรื่อง คือธรรมนญูชุมชนกับการบรหิาร
จัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ าอยา่งยั่งยืน 
กรณีศึกษาคลองท่าแนะ จังหวัดพทัลุง 
แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการเผยแพร่
ผลงานในการตีพิมพ์ในวารสารระดับ 
TCI และมีการน าผลการวิจัยไปบูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชา
กฎหมายปกครองและกฎหมายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จุดอ่อน 
1. ยังขาดความรู้และประสบการณ์ใน
การเขียนบทความวิชากร/บทความวิจัย 
ในระดับ TCI 
2. ยังไม่มผีลงานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชน ์
จุดแข็ง 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกเขียนบทความวิจยัเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารฐาน TCI 
2. อบรมการเขียนบทความเพื่อ
พัฒนาบทความวิจัยให้สามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารฐาน TCI 
เสริมจุดแข็ง 
1. เพิ่มการบรูณาการงานวิจัยกับ
การเรยีนการสอนมากยิ่งข้ึ 
2. บูรณาการการวิจยักับการ
บริการวิชาการ 

 

1. งบประมาณในการสนับสนุน
การอบรมการเขียนบทความเพื่อ
พัฒนาบทความวิจัยให้สามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารฐาน TCI 
2. สนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งไปอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์
ความรู ้
3. งบประมาณสนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัในระดับชาติ
และนานาชาต 
 

1. ฝึกเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารฐาน TCI 
2. ศึกษาการเขียนบทความเพื่อพัฒนา
บทความวิจัยให้สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารฐาน TCI ด้วยตนเอง ผ่านทาง 
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเอกราช สุวรรณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

     มีการบูรณาการการจดัการเรยีน
การสอนกับการวจิัย โดยน าผลการวิจัย
เรื่องธรรมนญูชุมชนกับการบริหาร
จัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ าอยา่งยั่งยืน 
กรณีศึกษาคลองท่าแนะ จังหวัดพทัลุง
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชารายวิชากฎหมายปกครองและ
กฎหมายอนรุักษ ์
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายศรุต จุ๋ยมณี  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรูด้้วย
กระบวนการ Active Learning โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Active 

learning จ านวน 3 รายวิชา ในปีการศึกษา 

2562 (KR1) 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 เริ่มใช้การ
จัดการเรียนการสอนแบบ  Active 
Learning แต่ยังไม่เด่นชัด 

จุดอ่อน 
ยังมีความรู้น้อยในเรื่อง  Active 
Learning หรือ e Learning 

 
 

ลดจุดอ่อน 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ ี
2. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

 
 

 

   จัดอบรมการใช้ การจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ีกับคณาจารย์
ภายในและภายนอกคณะ 
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Active learning ในรายวิชา 
กฎหมายปกครอง 1 และรายวิชา 
กฎหมายปกครอง 1 
 
 
 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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50 

แผนการพัฒนารายบุคคลของนายศรุต จุ๋ยมณี  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

 
KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น

ฐานการเรยีนรู้ จ านวน 1 รายวิชา (KR2) 

 

      ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีมี
การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียน 

 

เสริมจุดแข็ง 
เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 

Learning) เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู ้

จัดให้มีการ KM การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรยีนรู ้

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู ้ผ่าน YouTube และเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ ในรายวิชา
กฎหมายปกครอง1และรายวิชา
กฎหมายปกครอง 2 ใช้ปัญหาการ
ตราพรฎ.ก าหนดเขตพื้นท่ีป่าสงวน
ทับซ้อนกับพ้ืนท่ีของชาวบ้าน
ชุมชนตโหมตามนโยบายของสภา
มหาวิทยาลยั 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายศรุต จุ๋ยมณี  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

 
 
 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านผลิตบณัฑติ 
Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการเรียน

การสอนให้บณัฑิตมีทักษะการเปน็

ผู้ประกอบการ(KR3) 

Key results:  
KR3 จัดการเรยีนการสอนส่งเสริมทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ จ านวน 1 รายวิชา (KR3) 

      ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีการ
น าเทคนิคการสอนให้บัณฑติมีทักษะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
 ขาดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการสอนให้นิสิตมี
ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ลดจุดอ่อน 
4. ฝึกอบรม 
5. ศึกษาดูงาน 
6. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 

Learning) 

 จัดอบรมเทคนิคการสอนให้
บัณฑิตมีทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู ้ผ่าน YouTube และเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
3. จัดการเรียนการสอนส่งเสรมิ
ทักษะความเป็นผูป้ระกอบการใน 
รายวิชากฎหมายปกครอง 2 โดย
ศึกษาดูงานศาลปกครอง  
 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 

 
 
14 – 19 ก.พ. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายศรุต จุ๋ยมณี  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

กระบวนการด้านการวิจัย 
Objectives 3:  พัฒนาสมรรถนะด้านการ

วิจัยเพื่อผลติผลงานวิจัยที่มีคณุภาพสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ ในเชิงวิชาการเชิง สังคม

หรือเชิงโดยรับสนับสนุนจากแหล่งทุน

ภายนอก โดยบรูณาการกับการจัดการเรยีน

การสอน (KR4, KR5, KR6) 

Key results: 
KR1 จ านวนงานวิจัยทุนภายนอก 1 เรื่องในปี

การศึกษา 2562 (RK4, KR5) 

KR2  จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 1 

เรื่อง ในปีการศึกษา 2562 (KR6) 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยบรูณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับงานวิจัยท่ี 1 รายวิชา  
(KR7) 

   จุดอ่อน 
5. ยังขาดความรู้และประสบการณ์ใน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ขอ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
6. ยังไม่มผีลงานวิจัยท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชน์ 
จุดแข็ง 

     มีการบูรณาการการจดัการเรยีน
การสอนกับการวจิัย โดยน า
ผลการวิจัยมาใช้ในการจดัการเรียน
การสอน 

ลดจุดอ่อน 
4. ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 
5. การท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 
(นักวิจัยพี่เลี้ยง) 
6. เน้นการบูรณาการการวิจยักับ
การจัดการเรยีนการสอน 

 

6. จัดอบรมเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
7. ระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 
8. คลินิกให้ค าปรึกษาด้านการ
วิจัย 
9. งบประมาณสนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

1. ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
2. การท างานร่วมกับผูเ้ชี่ยวชาญ 
(นักวิจัยพี่เลี้ยง) เรื่องมาตราการทาง
กฎหมายในการตราพรฎ.ก าหนดเขต
พื้นที่ป่าศึกษากรณีพื้นที่ตะโหมด 
3. การบูรณาการการวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอนในราวิชา
กฎหมายปกครอง 1 และกฎหมาย
ปกครอง2 กับงานวิจัยเรื่องการฟอ้ง
คดีปกครองและเง่ือนไขคดีปกครอง
ศึกษากรณีศึกษาทางปกครองใส
มหาวิทยาลยัของรัฐใช้ประกอบการ
เรียนปกครอง1และ2 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของอาจารย์ ดร.ศาสตรา  แก้วแพง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลติบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรูด้้วยกระบวนการ Active 
Learning (KR1, KR2) 
Key results  
KR1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 1 รายวิชา ในปี
การศึกษา 2562 (KR1) 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 มีการ
จัดการเรียนการสอนด้วยระบบเดมิที่
เน้นการบรรยาย 

จุดอ่อน 
ยังไม่มีความรู้เรื่อง  Active 

Learning หรือ e Learning 
จุดแข็ง 

ลดจุดอ่อน 
1. แลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ ี
2. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
3. ทดลองจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 
4. เรียนรูจ้าก Case Study 

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ ี
2. เรียนรู้จาก Case Study 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
และ Case Study ผ่าน YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ีกับคณาจารย์
ภายในและภายนอกคณะ 
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Active learning ในรายวิชา (โปรด
ระบุ 0801112 รายวิชานิติกรรม
และสญัญา 0801251 รายวิชา 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 
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  แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวจิดาภา พรยิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
objectives 1 : พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรูด้้วย
กระบวนการ Active Learning หรือe  
Learning  (KR1, KR2)                      
Key results:                              
KR1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 1 รายวิชา ในปีการศึกษา
2562 (KR1)       
                               
 
 
 
   

ผลการด าเนินงาน 
     ในปีการศึกษา 2562 เทอม 2 มี
การจัดการเรยีนการสอนด้วยระบบ
การใช้ Active Learning หรือ e 
Learning  
จุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้ต้องการ
พัฒนาตนเอง 
จุดแข็ง  
มีความรูเ้รื่องระบบการเรียนการสอน
แบบ Active Learning หรือ e - 
Learning  

ลดจุดอ่อน ต้องการเติมเต็ม
ความรู้ ความเข้าใจ 
1. ฝึกอบรม MOOC 
2. ทดลองใช้ MOOC ในวิชา
เลือก 
3. แลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM)เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ ี

 
 

จัดอบรมการใช้ TSU MOOC 
 
 

1. ศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนด้วย MOOC 
และWebex Meeting 
2. ร่วมแลกเปลี่ยนร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่องการจดัการเรียนการสอน
แบบ Active Learning  
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  แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวจิดาภา พรยิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู้ จ านวน 1 รายวิชา (KR2)                                      

     ในปีการศึกษา 2562 เทอม 2  
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู้ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
0801411หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
จุดแข็ง  
1. มีความเข้าใจบริบทของ
ผู้ประกอบการและฐานข้อมูลในพืน้ท่ี 

2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชุนและ
ผู้ประกอบการ 

เสริมจุดแข็ง  
   เป็นวิทยากรภายในน ากิจกรรม 
KM การจัดการเรยีนการสอนโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู ้
 
 
 
 
 

   สนับสนุนงบประมาณการ KM  
การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 

1. เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เรื่องการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
ระหว่างอาจารย์ในคณะนิติศาสตร ์ณ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ -
เลิศไพฑูรย ์
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ในรายวิชา คือ 
0801411หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

13 พ.ย. 63 
 
 
 
 
 

พ.ย. - มี.ค. 63 
 

 
Objectives2 : พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนให้บณัฑิตมีทักษะการเปน็
ผู้ประกอบการ  (KR3) 
Key results:                              
KR3 จัดการเรยีนการสอนส่งเสริมทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการจ านวน 1 รายวิชา (KR3) 

      ในปีการศึกษา2562 ยังไม่มีการ
น าเทคนิคการสอนแบบ OBEs มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน  

จุดอ่อน 
  1. ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง  
OBEs  
  2. ไม่มีทักษะและประสบการณ์
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 

ลดจุดอ่อน  
1. ฝึกอบรม 
2. ศึกษาดูงาน 
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) 

1.อนุญาตให้เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสตูรที่มหาวิทยาลัยจัดในวันท่ี 
24 ธันวาคม 2562 
2. สนับสนุนงบประมาณศึกษาดู
งาน 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. จัดการเรียนการสอนส่งเสรมิทักษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ ในรายวชิา 
0801411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
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  แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวจิดาภา พรยิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการด้านการวิจัย  
objectives 3 : พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
เพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ ในเชิงวิชาการเชิง สังคม
หรือเชิงโดยรับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
(KR4, KR5, KR6) 
Key results: 
KR1 จ านวนงานวิจัยทุนภายนอก 1 เรื่องในปี
การศึกษา 2562 (RK4, KR5) 
KR2  จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 1 
เรื่อง ในปีการศึกษา 2562 (KR6) 
KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยบรูณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับงานวิจัยท่ี 1 รายวิชา  
(KR7)                            

จุดอ่อน  
1. การเรียนรู้ทักษะประสบการณ์ใน
การขอทุนสนับสนุนวิจยัจากแหล่งทุน
ภายนอก 
2. การเรียนรู้ทักษะด้านการเขียนงาน
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 

 จุดแข็ง 
       สามารถบูรณาการจัดการเรยีน
การสอนกับการวจิัย โดยน า
ประสบการณ์การวิจัยมาใช้กับการ
จัดการเรียนการสอนได ้

ลดจุดอ่อน 
1. ต้องการเติมเต็มความรู้ความ
เข้าใจเชิงทักษะและประสบการณ์
ด้านการขอทุนสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก 
     ต้องการเพิ่มทักษะการเขียน
โครงการและน าเสนอเพื่อขอรับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
เสริมจุดแข็ง 
1.เป็นวิทยากรให้ความรู้กับ
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
2.บูรณาการวิชาการกับการบริการ
ทางวิชาการ 

1. จัดอบรมเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

2. งบประมาณสนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

1. เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
ร่วมกับทีมวิจัยคณะนติิศาสตร์อยา่ง
ต่อเนื่อง 
2. การท างานร่วมกับผูเ้ชี่ยวชาญ 
(นักวิจัยพี่เลี้ยง) คือ รศ.ดร.กรกฎ  
ทองขะโชค 
1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ผ่าน 
Youtube 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับ
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ใน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสรา้ง
งานวิจัยรับใช้สังคม 
3. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
การจัดการเรยีนการสอนกับงานวิจัย
ในรายวิชา 0801412 นิติปรัชญา 
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             แผนการพัฒนารายบุคคลของนายศิริชัย  กุมารจนัทร์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการ
ประเมินตนเองท่ีสะท้อน

จุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้ต้องการ
พัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือใน

ปัจจุบนั 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรูด้้วย
กระบวนการ Active Learning หรือ                
e - Learning (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 2 รายวิชา ในปีการศึกษา 
2562 (KR1) 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 มีการ
จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
เดิมที่เน้นการบรรยาย 

จุดอ่อน 
ยังไม่มีความรู้ดา้นการ

จัดการเรียนการสอนแบบ 
project base learning 
จุดแข็ง 
 
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมการสอนแบบ 
project base learning 
2. ทดลองใช้การสอนแบบ 
project base learning ใน
วิชาเลือก 
3. แลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ ี
4. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ  project 
base learning 
5. ทดลองจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ใน
รายวิชา กฎหมายปกครอง
ท้องถิ่น(0801334) 
6. เรียนรูจ้าก Case Study 

สนับสนุนส่งไปอบรมการเรียนการ
สอนแบบ project base 
learning 
 

1. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนแบบ  
project base learning ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารย์ในคณะ
นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
ดร.สมคิด –เลิศไพฑูรย ์
3. ทดลองจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ในรายวิชากฎหมาย
ปกครองท้องถิ่น 0801334 
4. เรียนรูจ้าก Case Study 
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             แผนการพัฒนารายบุคคลของนายศิริชัย  กุมารจนัทร์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการ
ประเมินตนเองท่ีสะท้อน

จุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้ต้องการ
พัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือใน

ปัจจุบนั 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู้ จ านวน 2 รายวิชา (KR2) 
 

      ในปีการศึกษา 2561 มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรยีนรู้ 
จ านวน 2 รายวิชา คือ  
0801334 – กฎหมายปกครอง
ท้องถิ่น และ  0801214 - 
ละเมิด การจดัการงานนอกสั่ง
และลาภมิควรได ้

จุดแข็ง 
1. มีความเข้าใจพื้นที่ และ
ฐานข้อมูลในพ้ืนท่ี 
2. มีความสมัพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 
 
 
 
 

เสริมจุดแข็ง 
1. เป็นวิทยากรภายในน า
กิจกรรม KM การจัดการเรยีน
การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรยีนรู ้
2. อบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปกครอง
ปกครองท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณการ KM การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู ้
และเนื่องจากกฎหมายปกครอง
ท้องถิ่นมีการแก้ไขเปลีย่นแปลง 
อยากให้จัดสรรค์งบประมาณอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกครองปกครองท้องถิ่น 

1. เป็นวิทยากรภายในน ากิจกรรม KM 
การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
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             แผนการพัฒนารายบุคคลของนายศิริชัย  กุมารจนัทร์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการ
ประเมินตนเองท่ีสะท้อน

จุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้ต้องการ
พัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือใน

ปัจจุบนั 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนให้บณัฑิตมีทักษะการเปน็
ผู้ประกอบการ(KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรยีนการสอนส่งเสริมทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการ จ านวน 1 รายวิชา (KR3) 

      ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่
มีการน าเทคนิคการสอนแบบ 
OBEs มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

จุดอ่อน 
1. ขาดความรูค้วามเข้าใจเรื่อง 
OBEs 
2. ไม่มีทักษะและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรม 
2. ศึกษาดูงาน 
3. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 
Learning) 

1. อนุญาตให้เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสตูรที่มหาวิทยาลัยจัดในวันที ่
24 พฤศจิกายน 2562 
2. สนับสนุนงบประมาณศึกษาดู
งาน 

1. เรียนรูด้้วยตนเองเกี่ยวกับทักษะ
ผู้ประกอบการ (Self Learning) ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 
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                   แผนการพัฒนารายบุคคลของนายภาณุวัฒน์  ปานแก้ว ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรูด้้วยกระบวนการ Active Learning 
หรือ e-Learning (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 2 รายวิชา ในปีการศึกษา 
2562 (KR1) 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
     จัดการเรียนการสอนโดยใช้ใช้
ทักษะการเรยีนรู้ด้วยกระบวน  
Active Learning หรือ E Learning 

จุดอ่อน 
    ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ทักษะการเรยีนรู้ด้วยกระบวน  
Active Learning หรือ E Learning 

   
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมการใช้ Active 
Learning หรือ E Learning 
 2. เรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ภาคเรยีน
การศึกษา 
  3. แลกเปลี่ยนเรียนรูจ้าก
ประสบการณ ์
4. เรียนรู้จาก  case study 
5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้  
Active Learning หรือ E 
Learning จ านวน 3 วิชา ในปี
การศึกษา 2/2562  
 
 
 
 

 1. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนแบบ  Active Learning 
และ E Learning ผ่าน YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารย์ใน              
คณะนติิศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลิศไพฑรูย์
ทดลองจัดการเรียน 
3. เรียนรูจ้าก  case study 
4. จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning หรือ E Learning 
ในวิชากฎหมายอาญา1 วิชาหุ้นส่วน
บริษัท วิชานิติปรัญญา 
5. เรียนรูจ้าก Case Study 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
 
 

13 พ.ย. 62 
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                   แผนการพัฒนารายบุคคลของนายภาณุวัฒน์  ปานแก้ว ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู้ จ านวน 2 รายวิชา (KR2) 
 

 ผลการด าเนินงาน 
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

2 .อาจารย์ในรายวิชามีความสมัพันธ์
อันดีกับชุมชน โดยผู้น าชุมชนให้
ความร่วมมือ พร้อมทั้งนิสิต 

จุดอ่อน 
     ผู้สอนไม่มีความเช่ียวชาญดา้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
จุดแข็ง 
     จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จ านวน 2 รายวิชา 
ในปีการศึกษา 2/2562 
 
 
 

ลดจุดอ่อน 
1. เรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ภาคเรียน
การศึกษา 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์
3. เรียนรู้จาก  case study 
เสริมจุดแข็ง 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จ านวน 3 วิชา 
ในปีการศึกษา 2/2562 
 

1. ให้มหาลัยท างานร่วมมือกับ
ชุมชน 
2. คณะควรจัดโครงการอบรม
ด้านทักษะในการเก็บข้อมลูชุมชน 
มหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญั
กับกระบวนการในรายวิชาที่มี
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

1. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ร่วมกับคณาจารย์
ภายในและภายนอกคณะ 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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                   แผนการพัฒนารายบุคคลของนายภาณุวัฒน์  ปานแก้ว ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บณัฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ(KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรยีนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ จ านวน 1 รายวิชา 
(KR3) 

ผลการด าเนินงาน 
จัดการเรียนการสอนบูรณาการใน

รายวิชาที่สอนโดยให้นิสติเข้าใจค าว่าผู้
ประกอบ ให้สามารถน าไปใช้ได้จรงิ
ผู้ประกอบการ 1 วิชา  
จุดอ่อน 
ผู้สอนไม่มีความเช่ียวชาญดา้นการ
ส่งเสริมทักษะผูป้ระกอบการ 
จุดแข็ง จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผูป้ระกอบการ 1 วิชา 
ในปีการศึกษา 2/2562 

ลดจุดอ่อน 
1. เรียนรูด้้วยตนเอง 
2. เรียนรูจ้ากผู้ประกอบการ 
เสริมจุดแข็ง 
การเรยีนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ 1 วิชา 
ในปีการศึกษา 2/2562 

 1. เรียนรูด้้วยตนเองเกี่ยวกับทักษะ
ผู้ประกอบการ (Self Learning) 
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
3. จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผูป้ระกอบการใน
วิชาหุ้นส่วนบริษัท 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของนายณฐกันต์ ด้วงปาน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็ง
ของผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อ
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาหรือใน

ปัจจุบนั 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลติบัณฑิต 
objectives  
1.พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดย
ใ ช้ ชุ ม ช น เ ป็ น ฐ า น ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย
ก ร ะ บ ว น ก า ร Active Learning ห รื อ                            
e-Learning 
Key results : 
1.จัดการ เรี ยนการสอนโดยใช้  Active 
Learning จ านวน  2  รายวิชา  ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562   
2.จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้ จ านวน 2 รายวิชา ในภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2562 
 -วิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
 -วิชาการว่าความและศาลจ าลอง  
 

ผลการด าเนินงาน 
   ในปีการศึกษา 2561 มีการเรียน
การสอนโดยระบบเดมิที่เน้นการ
บรรยายร้อยละ 90 
จุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้ต้องการ
พัฒนาตนเอง 

จุดอ่อน 
1.ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ ยวกับการสอนแบบ  Active 
Learning  

2.เนื้อหาของวิชาวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 2จ าเป็นต้องเน้นการบรรยาย
เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจเบื้องต้นก่อน 

3.ไม่มีชุมชนเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับรายวิชา 

จุดแข็ง 
1.ในการสอนมีกิจกรรมนอกจากการ
บรรยายเพียงอย่างเดียว 

ลดจุดอ่อน 
1.อบรมการสอนแบบ  Active 
Learning 
2.ดูงานด้านการสอนแบบ  
Active Learning 
3.ปรับกิจกรรมและเนื้อหา
รายวิชาให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคมและวิถีชุมชนในปัจจุบัน 
โดยใช้ภาพข่าวและข้อมูลจาก
อินเตอร์เนต็แทนการลงพื้นที ่
เสริมจุดแข็ง 
1. จัด ให้ นิ สิ ต ไปดู ง านที่ ศ าล 
ส านักงานอัยการ หน่วยงานใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรม  หรื อ
หน่วยงานอ่ืนๆตามความต้องการ
ของรายวิชา 
2. เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

ความต้องการ 
1. จัดให้มีการอบรมการสอนแบบ   
Active Learning 
2. จัดให้มีการดูงานคณะนิติศาสตร์ที่
ใช้การเรียนการสอนแบบ  Active 
Learning 
3. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ดูงานของนิสิต 
4. ให้การสนับสนุนอาจารย์เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนตามที่ต้องการ 
 
 
 
 
 

1. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนแบบ  Active Learning 
และ E Learning ผ่าน YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
2. อบรมการสอนแบบ  Active 
Learning ด้วย Webex Meeting 
3.ปรับ มคอ. 3 ให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมและวิถีชุมชนในปัจจุบัน 
โดยใช้ภาพข่าวและข้อมูลจาก
อินเตอร์เนต็แทนการลงพื้นที ่
4. จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning หรือ                   
e - Learning ในวิชาการว่าความ
และศาลจ าลอง 
5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็ นฐานการ เรี ยนรู้ ใน  วิ ชาวิ ธี

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของนายณฐกันต์ ด้วงปาน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็ง
ของผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อ
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาหรือใน

ปัจจุบนั 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

2.ในรายวิชาการว่าความและศาล
จ าลอง มีการฝึกให้นิสิตได้ปฏิบัติ
ด้วยแบบฟอร์มที่ใช้ในการท างาน
จริง 

 พิจารณาความแพ่ง 2 และวิชาการ
ว่าความและศาลจ าลอง  

objectives  
2.พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้
บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 
Key results  
3.จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการ จ านวน  1  รายวิชา  ใน
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562   
      -วิชาการว่าความและศาลจ าลอง  
 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2561 ยังมีการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ 
จุดอ่อน 
1.ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เ กี่ ย ว กั บ ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ  

2.เนื้อหาของรายวิชาอาจไม่เหมาะ
กับการสอนให้มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3.ไ ม่ ท ร า บ ว่ า ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการในแต่ละรายวิชาเป็น
อย่างไร  

 

ลดจุดอ่อน 
1.อบรมการให้ความรู้ทักษะใน
การเป็นผู้ประกอบการ 
2.จัดการเรียนการสอน  โดยมี
ผู้ปฏิบัติงานจริงมาบรรยาย และ
จัดกิจกรรมให้นิสิตได้มีส่วนร่วม  

ความต้องการ 
1.จัดให้มีการอบรมการใช้ทักษะการ
เป็นผู้ประกอบให้เหมาะสมกับรายวิชา  
2.ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้  และ
สนับสนุนงบประมาณในการจั ด
กิจกรรมต่างๆ 

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับทักษะ
ผู้ประกอบการ (Self Learning) 
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
3. จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผูป้ระกอบการใน
วิชาวิชาการว่าความและศาลจ าลอง 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
 

14-19 ก.พ. 63 
 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายวิรัตน์ นาทิพเวทย์  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการผลิตบัณฑิต 
objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรูด้้วยกระบวนการ Active Learning 
หรือ e - Learning ให้บัณฑิตมีทกัษะ
ผู้ประกอบการ (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 2 รายวิชา ในปีการศึกษา 
2562 (KR1) 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 รายวิชาที่ ได้ รับ
มอบหมาย 

1. 0801221 กฎหมายอาญา 2:ภาค
ความผิด 

2. 1502142  กฎหมายเบื้องต้น  
มีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้คือ ใน
รายวิชากฎหมายอาญา 2  

      ประการแรก ได้มีการจัดการเรียน
การสอนโดยให้นิสิตได้ค้นคว้าความรู้
ทางกฎหมายอาญา ในภาคความผิด  
และให้นิสิตถ่ายทอดเนื้อหาออกมาใน
รูปของการแสดงบทบาทสมมุติ หรือ
การอธิบาย  โดยอาศัยสื่อบันทึกภาพ
และบันทึกเสียง 

  ประการที่สอง ให้นิสิตได้เผยแพร่
ความรู้ออกสู่สังคมโดยอาศัยช่องทาง 
Face book 

ลดจุดอ่อน 
1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการเรียนการ
สอนแบบ  Active learning ในเชิง
ปฏิบัติ 
2 .  เ ข้ า ศึ ก ษา อบร ม เ รี ย น รู้ ใ น 
โครงการอบรมที่ ให้องค์ความรู้
ใ ห ม่ ๆ ที่ เ ป็ น ทั ก ษ ะ ขั้ น สู ง ที่ ไ ม่
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองไดโ้ดยง่าย 
เสริมจุดแข็ง 
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
จัดเรียนการสอนของอาจารย์ใน
คณะ ที่ไม่ใช่การคุยในรูปแบบห้อง
ประ ชุม   เพร าะการพู ดคุ ย ใน
รูปแบบการประชุมมักจะทราบแต่
ข้อดี  แต่ไม่ทราบอุปสรรคในการจัด
เรียนสอนในรูปแบบนี้ 
 

1. เวลาในการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ ที่สอดคล้องกับงานที่
ได้รับมอบหมายในแต่ล่ะด้าน 

2.  ระยะเวลาในการวางรูปแบบ
การเรียนการสอน แบบ Active 
Learning ห รื อ  e-  Learning  
เพราะการวางรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อให้ตอบโจทย์ทักษะ
การเรียนการสอนในแต่ ช้ันปี   
ข้าพเจ้ามองว่าต้องใช้เวลานาน  
ต้องมีระยะเวลาของการทดลอง   
ปรับปรุงแก้ไข  และประเมินผล 

 

1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ ระบบการเรียนการ
สอนแบบ  Active learning ในเชิง
ปฏิบัติ ผ่าน YouTube และเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้อง 
2. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการ
สอน โดย Webex Meeting  
3. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารย์ในคณะ
นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลิศไพฑรูย ์
4. แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการจัดเรียนการ
สอนของอาจารย์ในคณะแบบไม่เป็น
ทางการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

พ.ย.62 - มี.ค. 63 
 
 
 
 

มี.ค. 2563 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 

 
พ.ย.62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายวิรัตน์ นาทิพเวทย์  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

ในรายวิชากฎหมายเบื้องต้น 
 ประการแรก ได้มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยการให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลใน
หัวข้อที่อาจารย์ก าหนดไว้ และเขียน
สรุปออกในรูปแบบ  Infographic 

ประการที่สอง  นิสิตออกรายงานหน้า
ช้ันเรียน  

ประการที่สาม อาจารย์วิพากษ์งานของ
นิสิต และให้นิสิตปรับปรุงแก้ไขงาน
ใหม ่

จุดอ่อน 
1. ผู้สอนขาดทักษะการประยุกต์องค์
ความรู้ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย สู่
การลงมือปฏิบัติ  
2. ผู้สอนขาดการเตรียมตัวเชิงระบบ 
ท าให้ไม่สามารถน ารูปแบบการสอน
แบบ  Active learning มา ใ ช้ ในการ
สอนทุกคาบ 

5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Active learning  จ านวน 2 
รายวิชา คือ 0801221 กฎหมาย
อาญา 2:ภาคความผิด และ  
1502142  กฎหมายเบื้องต้น 

พ.ย.62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายวิรัตน์ นาทิพเวทย์  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

3. ผู้สอนขาดทักษะการวางแผนการ
เรียนการสอน ใน ม.ค.อ. 3 ให้ออกมา
ในรูปแบบ Active learning  
4. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning ไม่สามารถตอบโจทย์
ทักษะแต่ ล่ ะ ช้ันปี  ตามที่ หลั กสู ตร
ก าหนด 
5. ผู้สอนขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
จุดแข็ง 
    ผู้สอนมีความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอบแบบ Active 
learning 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายวิรัตน์ นาทิพเวทย์  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู้ จ านวน 2 รายวิชา (KR2)  
 

ผลการด าเนินงาน 
     ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 รายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

1. 0801221 กฎหมายอาญา 2:ภาค
ความผิด 

2. 1502142  กฎหมายเบื้องต้น 
    ไม่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

 
จุดอ่อน 
     ผู้สอนขาดทักษะในการลงพื้นที่  
และไม่รู้จักผู้น าชุมชน 
 
 
 
 
 

ลดจุดอ่อน 
1. ติดต่อผู้น าชุมชน เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ
และชุมชน 
2.แสวงหาความรู้จากปราชญ์ชุมชน 
และน ามาบูรณาการกับวิชาที่ได้รบั
มอบหมาย 

1. จัดโครงการบริการวิชาการ เอา
ความรู้ทางกฎหมายลงชุมชน 

 

1. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
การการวิจัยลงสู่ชุมชนกับโครงการ
บริการวิชาการ และจดัการเรียน
การสอน และการโดยใช้ชุมชนเปน็
ฐานการเรยีนรู้ ผา่นรายวิชา วิจัย
ทางนิติศาสตร ์
 

พ.ย.62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายวิรัตน์ นาทิพเวทย์  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

Objectives 2:  พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บณัฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรยีนการสอนส่งเสรมิทักษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ จ านวน 1 รายวิชา 
(KR3) 

ผลการด าเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นให้บัณฑติมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
1. ไม่มีความรู้ในการจัดการเรียนการ
ส อ น แ บ บ เ น้ น ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการในด้านกฎหมาย 

2 .  ไ ม่ มี ทั ก ษ ะ ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษาจาก
แหล่งสื่อออนไลน์ 
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอนใน
รูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการ 
3. ดูงานในหน่วยงานที่จัดการเรยีน
การสอน หรือมีแนวทางในการ
ด าเนินการดังกล่าว 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แกผู่้สอน 

1. หากรณีตัวอยา่งในการศึกษาจาก
แหล่งสื่อออนไลน์ เช่น YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายพงค์ศักดิ์ เจ๊ะพงค์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1:  พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการ Active 
Learning หรือ e Learning ให้บัณฑิตมี
ทักษะผู้ประกอบการ (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ า นวน  2  ร าย วิ ช า  ใน ปี
การศึกษา 2562 (KR1) 
 

ผลการด าเนินงาน 
     จากการท างานปฏิบัติงานมาเป็น
เวลา 3 เดือน ได้มีการน าการเรียน
การสอนแบบ Active Learning มา
ใช้อยู่บ้าง เช่น การท ากิจกรรมในช้ัน
เรียน หรือการใช้สื่อหรือเกมในการ
เรี ยนการสอน แต่ ยั ง ไ ม่ มี ความ
หลากหลาย ส่วน e learning มีเพียง
แค่การจัดท าเอกสารประกอบการ
สอนแบบ Mimi e-book  

จุดอ่อน 
     1 .  มี ก า ร เ รี ยนการสอนแบบ 
Active Learning  อยู่บ้าง แต่ยังไม่มี
ความหลากหลาย 
     2. ไม่มีทักษะการท า e Learning 
ที่ต้องมีการใช้เทคโนโลยี เช่น MOOC 
      

ลดจุดอ่อน 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก
อาจารย์ภายในคณะที่มีการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  Active 
Learning และ   e Learning 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และ                            
e Learning จากสื่อการเรียนต่าง 
ๆ เช่น youtube 
3.  จัดการ เรี ยนการสอนแบบ
Active Learning ใ น วิ ธี ที่
หลากหลาย ในรายวิชากฎหมาย
เอกเทศ 2 และ ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักกฎหมาย 2  
เสริมจุดแข็ง 
1 .  แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ใ ห้ แ ก่
บุคลากรภายในในการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
และ E learning ในบางกรณีได้ 

     1. จัดอบรม หรือการ KM การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

     2. การจัดอบรมการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
เช่น Mooc หรือ การใช้โปรแกรม
ในการท าสื่อการเรียนการสอนทีม่ี
ความทันสมัย 

1. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารย์ในคณะ
นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์ 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอน
แบActive Learning และ e - 
Learning จากสื่อการเรยีนต่าง ๆ เช่น 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่บุคลากร
ภายในในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ  e - learning ใน
บางกรณีได้ เช่นการใช้เกมส์ในการเรียน
การสอน หรือการท า Mini Ebook โดย
โปรแกรม EPub 
4. จัดการเรียนการสอนแบบActive 
Learning ใ น วิ ธี ที่ ห ล า ก ห ล า ย  ใ น
รายวิ ช ากฎหมาย เอกเทศ 2 และ 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2  

13 พ.ย. 62 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายพงค์ศักดิ์ เจ๊ะพงค์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

เช่นการใช้เกมในการเรียนการ
สอน หรือการท า  Mini Ebook 
โดยโปรแกรม EPub 

 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จ านวน 2 รายวิชา 
(KR2) 

ผลการด าเนินงาน 
    การเรียนการสอนยังเน้นการเรียน
การสอนตามแนวทางทฤษฎีและหลัก
กฎหมาย ยังไม่มีการน าประเด็นปัญหา
ของชุมชนมาเป็นฐานการเรียนรู้ 
จุดอ่อน. ยังไม่มคีวามเข้าใจท่ีมากพอ
ในการจัดเรียนรูโ้ดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
แห่งการเรียนรู ้

 

ลดจุดอ่อน 
1. การเรียนรู้ จากอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนแบบการใช้ชุมชนเป็นฐาน
แห่งการเรียนรู้ 
2 .  เ รี ยนรู้ จ ากสื่ อการ เ รี ยน รู้
ออนไลน์ในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบดังกล่าว 
3. จัดรายวิชาเพื่อทดลองการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้  
 
 
 

1. จัดระบบพี่เลี้ยงที่มีแบบอย่าง
การเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ 
2. จัดอบรมการเรียนการสอนที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

1. เรียนรูจ้ากสื่อการเรยีนรู้ออนไลน์ใน
การจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบ
ดังกล่าว ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. เรียนรู้จากอาจารย์ที่มปีระสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนแบบการใช้
ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรยีนรู ้
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู้ในวิชากฎหมายเอกเทศ 2 
และ ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายพงค์ศักดิ์ เจ๊ะพงค์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

Objectives 2: พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนให้บณัฑิตมีทักษะ
การเป็นผูป้ระกอบการ (KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 1 
รายวิชา (KR3) 
 

ผลการด าเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นให้บัณฑติมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
    1. ไม่มีความรู้ในการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการในด้านกฎหมาย 

     2 .  ไ ม่ มี ทั กษะของคว าม เป็ น
ผู้ประกอบการ 

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษา
จากแหล่งสื่อออนไลน์ 
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอน
ในรูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑิต
เป็นผู้ประกอบการ 
3. ดูงานในหน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอน หรือมีแนวทางใน
การด าเนินการดังกล่าว 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับทักษะ
ผู้ประกอบการ (Self Learning) ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 
 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
14-19 ก.พ. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายสนัน  ยามาเจริญ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรูด้้วยกระบวนการ Active 
Learning หรือ e -Learning ให้บัณฑิต
มีทักษะผู้ประกอบการ (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ า นวน  2  ร าย วิ ช า  ใน ปี
การศึกษา 2562 (KR1) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 -การจัดการ เรี ยนการสอนระบบ 
Active Leaning การจัดการเรียนการ
สอนยังไม่มีความหลากหลายโดยยัง
เน้นการจัดการ เรี ยนการสอนให้
ความรู้ การคิดวิเคราะห์ ปรับใช้ 

-ส่วน e learning มีเพียงแค่การจัดท า
เอกสารประกอบการสอนแบบ Mimi 
e-book  

จุดอ่อน 
1. มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning  บ้ า ง แ ต่ ยั ง ไ ม่ มี
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Leaning แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ประเมินผลลัพธ์ที่หลายหลายมากข้ึน 

ลดจุดอ่อน 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
อาจารย์ภายในคณะที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ E 
Learning 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการ
ส อ น แ บ บ  Active Learning 
และ E Learning จากสื่อการ
เ รี ย น ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น สื่ อ วิ ดี โ อ
ออนไลน์ 
3. จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ใ น วิ ธี ที่
หลากหลาย ในรายวิชากฎหมาย
ลักษณะยืมและการประกันหนี้ 
และกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 2 
 
 

1. จัดอบรม หรือการ KM การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

2. การจัดอบรมการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ 
การใช้โปรแกรมในการท าสื่อการ
เรียนการสอนที่มีความทันสมัย 

1. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนแบบ  
Active Learning และ E Learning ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจดัการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
ระหว่างอาจารย์ในคณะนิติศาสตร ์ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลิศไพฑรูย์ 
ทดลองจัดการเรียน 
3. ได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ในภาคการศึกษา 
2/2562 จ านวน 2 รายวิชาดังนี้  
       - 0801216 วิชากฎหมายลักษณะยืม
และการประกันหนี้โดยวิธีการน านิสิตลง
พื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
การยืมและการค้ าประกันเพื่อให้นิสิตฝึก
การค้นหาข้อมูลและสรุปน ามาเป็นประเด็น
จากการเก็บข้อมูลและน ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันภายในช้ันเรียนทั้งได้ด าเนินการ

20 พ.ย. 62 –  
20 ก.พ. 63 

 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 
 

5 ม.ค. 63 
3 ก.พ. 63 
7 ก.พ. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายสนัน  ยามาเจริญ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

2. การเพิ่มทักษะการท า e Learning 
ส าหรับการใช้เทคโนโลยีในการจัดท า
สื่อการเรียน แบบ E Leaning 

เสริมจุดแข็ง 
1.  แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ให้ แก่
บุคลากรภายในในการจัดการ
เ รี ย น กา รส อน แบ บ  Active 
Learning และ E learning ใน
บางกรณีได้ เช่นการใช้หลักการ
จ าลองในการปฏิบัติงานทาง
กฎหมาย ในการจัดการเรียน
การสอน  หรื อกา รท า  Mini                      
e-book 

จัดท างานกลุ่มสร้างสรรค์เป็นสื่อวิดีโอจาก
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการลงพื้นที่เพื่อน าเสนอ
ปัญหากฎหมายและแนวทางแก้ไข                  
     -รายวิชารหัส0801322 วิชากฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 2 ได้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบActive Learning โดย
วิธีการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหา
เกี่ยวกับการบรรยายฟ้องเป็นรูปแบบในการ
ปฏิบั ติ จ ริ งนอกเหนื อจากหลั ก เ กณฑ์
กฎหมายก าหนด ท าให้นิสิตสามารถร่าง
ฟ้องคดีอาญาที่ไม่ซับซ้อนได้นอกจากการ
เข้าใจและปรับวิเคราะห์กฎหมายได้ถูกต้อง  
       ทั้ ง ได้ จัดการ เรี ยนการสอนโดยมี
กิ จ ก ร รม เ ส ริ ม ร าย วิ ช า โ ดยวิ ทย าก ร
ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
คดีอาญามาบรรยายเพื่อให้เห็นถึงแนว
ทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีอาญาในทาง
ปฏิบัติเพื่อให้นิสิตเห็นถึงวิธีการปฏิบัติงาน
จริงในคดีอาญามากยิ่งขึ้น 

 
 
 

17 ธ.ค. 62 
24 ธ.ค. 62 
22 ก.พ. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายสนัน  ยามาเจริญ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จ านวน 2 รายวิชา 
(KR2) 

ผลการด าเนินงาน 
    การเรียนการสอนยังเน้นการเรียน
การสอนตามแนวทางทฤษฎีและหลัก
กฎหมาย และประเด็นปัญหาที่เป็น
ฐานการเรียนการสอนยังมาจากหลัก
วิชาการ ตัวบทกฎหมาย กรณีศึกษา 
แต่ยังไม่มีการน าประเด็นปัญหาของ
ชุมชนมาเป็นฐานการจัดการเรียนรู้
หรือใช้ชุมชนเป็นห้องเรียน 
จุดอ่อน 
       ยังไม่มีความเข้าใจที่มากพอใน
การจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
แห่งการเรียนรู้ 

ลดจุดอ่อน 
1. การเรียนรู้จากอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนแบบการใช้ชุมชนเป็น
ฐานแห่งการเรียนรู้ 
2. เรียนรู้ จากสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบดังกล่าว 
3. จัดรายวิชาเพื่อทดลองการ
จัดการ เรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้  

1. จัดระบบพี่เลี้ยงที่มีแบบอย่าง
การเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ 
2. จัดอบรมการเรียนการสอนที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

1. เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ร่วมกับคณาจารยภ์ายในและ
ภายนอกคณะ 
3. ได้ด าเนินการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรยีนรู้ในรายวิชา 
0801216วิชากฎหมายลักษณะยมืและการ
ประกันหน้ี โดยการน าประเด็นปัญหาจาก
การลงพื้นที่ต าบลเขารูปช้างมาก าหนดเป็น
ปัญหาและวิเคราะห์กับหลักการทาง
กฎหมายในรายวิชากฎหมายยืมและ
หลักประกันหนี้ในภาคการศึกษา 2/2562  

23 พ.ย. 62 –  
3 ม.ค. 63 
 
 
27 พ.ย. 62  
 
   
5 ม.ค. 63 
20,14 ม.ค.63 
 



 

 

76 

แผนการพัฒนารายบุคคลของนายสนัน  ยามาเจริญ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

Objectives 3: 
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้
บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
(KR3) 
Key results:   
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 1 
รายวิชา (KR3) 

ผลการด าเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่ ง เน้นให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
 1. ไม่มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ
วิธีการ การจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ให้กับนิสิต 

2 .  ไ ม่ มี ทั ก ษ ะ ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ    

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษา
จากแหล่งสื่อออนไลน์ 
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอน
ในรูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑิต
เป็นผู้ประกอบการ 
3. ดูงานในหน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอน หรือมีแนวทางใน
การด าเนินการดังกล่าว 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับทักษะ
ผู้ประกอบการ (Self Learning) ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
2.เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศกึษาต่อ
และการประกอบอาชีพ ด้านต่างๆ เช่น การ
เข้าสู่อาชีพต ารวจ ทนายความ ผูพ้ิพากษา 
และการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
3.ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
ให้กับนิสิตในวิชากฎหมายลักษณะยืมและ
การประกันหนี้โดยการรับฟังการบรรยาย
จากผู้ประกอบการวิชาชีพด้านต่างๆ   

9 ธ.ค. 63 
 
 

14-19 ก.พ. 63 
 
 
 

5 ม.ค. 63 – 
6 มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเกริกเกียรติ ทิพย์ชัย  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการผลิตบัณฑิต 
objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรูด้้วยกระบวนการ Active Learning 
หรือ e Learning ให้บัณฑิตมีทักษะ
ผู้ประกอบการ (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ า น ว น  2  ร า ย วิ ช า  ใ น ปี
การศึกษา 2562 (KR1) 
 

ผลการด าเนินงาน 
     จากการท างานที่ผ่านมาเป็นเวลา 
1 สัปดาห์เศษ ได้มีการน าการเรียน
การสอนแบบ Active Learning มา
ใช้อยู่บ้าง เช่น ให้นิสิตตอบค าถามใน
ช้ันเรียนแล้วส่งค าตอบ เพื่อทบทวน
ก่อนเข้าเนื้อหาในแต่ละเรื่อง แต่ยังไม่
มีความหลากหลาย ส่วน e learning 
ยังไม่ได้น ามาใช้ในการเรียนการสอน  

จุดอ่อน/ จุดแข็งของ ผู้ ต้องการ
พัฒนาตนเอง 

จุดอ่อน 
1. มีการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  อยู่บ้าง แต่ยังไม่มีความ
หลากหลาย 
2. ไม่มีทักษะการท า e Learning ที่
ต้องมีการใช้เทคโนโลยี เช่น MOOC 
      

ลดจุดอ่อน 
     1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากอาจารยภ์ายในคณะที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ  
E Learning 
     2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
และ E Learning จากสื่อการ
เรียนต่าง ๆ เช่น youtube 
     3.  จัดการเรียนการสอน
แบบActive Learning ในวิธีที่
หลากหลาย ในรายวิชากฎหมาย
ปกครอง 2 และหลักกฎหมาย
มหาชน 
เสริมจุดแข็ง 
     1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่
บุคลากรภายในในการจัดการ
เ รี ย น กา รส อน แบ บ  Active 

1. จัดอบรม หรือการ KM การ
จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร ส อน แ บ บ 
Active Learning 

2. การจัดอบรมการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น 
Mooc หรือ การใช้โปรแกรมใน
การท าสื่อการเรียนการสอนที่มี
ความทันสมัย 

1. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารย์ในคณะ
นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
ดร.สมคิด -เลิศไพฑูรย์ทดลองจัดการ
เรียน 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอน
แ บ บ  Active Learning แ ล ะ                 
e Learning จากสื่อการเรียนต่าง ๆ 
เช่น YouTube และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากร
ภายในในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ E learning ใน
บางกรณีได้ เช่นการใช้เกมในการเรียน
การสอน หรือการท า Mini Ebook โดย
โปรแกรม EPub 
4. จัดการเรียนการสอนแบบActive 
Learning ใ น วิ ธี ที่ ห ล า ก ห ล า ย  ใ น
รายวิชากฎหมายปกครอง 2 และหลัก

13 พ.ย. 62 
 
 
 
 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 
 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 



 

 

78 

แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเกริกเกียรติ ทิพย์ชัย  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

Learning และ E learning ใน
บางกรณีได้ เช่นการใช้เกมใน
การเรียนการสอน หรือการท า 
Mini Ebook โ ด ย โ ป ร แ ก ร ม 
EPub 

กฎหมายมหาชนโดยการแบ่งกลุ่มนิสิต
ออกเป็นหลายๆ กลุ่ม ให้ตัวแทนกลุ่ม
ออกมาตอบค าถามและแลกเปลี่ยน
ความเห็นกับผู้สอน และเปิดวีดีโอจาก 
Youtube เพื่อใช้ประกอบการสอน 

 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้  จ านวน 2 รายวิชา 
(KR2) 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการท างานท่ีผ่านมาเป็นเวลา 1 
สัปดาหเ์ศษ การเรียนการสอนยังเน้น
การเรยีนการสอนตามแนวทางทฤษฎี
และหลักกฎหมาย ยังไมม่ีการน า
ประเด็นปัญหาของชุมชนมาเป็นฐาน
การเรยีนรู ้
จุดอ่อน 
     ยังไม่มีความเข้าใจที่มากพอในการ
จัดเรยีนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแหง่
การเรยีนรู ้

 

ลดจุดอ่อน 
     1. การเรียนรู้จากอาจารย์ที่
มีประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบการใช้ชุมชน
เป็นฐานแห่งการเรียนรู้ 
     2. เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบดังกล่าว 
     3. จัดรายวิชาเพื่อทดลอง
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้  
 
 

1. จัดระบบพี่เลี้ยงที่มีแบบอย่าง
การเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ 
2. จัดอบรมการเรียนการสอนที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

1. เรียนรูจ้ากสื่อการเรยีนรู้ออนไลน์
ในการจัดการเรียนการสอนในรปูแบบ
ดังกล่าว ผ่าน YouTube และเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้อง 
2. เรียนรู้จากอาจารย์ที่มปีระสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนแบบการใช้
ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรยีนรู ้
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเกริกเกียรติ ทิพย์ชัย  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บณัฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความ เป็นผู้ ประกอบการ จ านวน 1 
รายวิชา (KR3) 
 

ผลการด าเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นให้บัณฑติมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
    ไม่มีความรู้ในการจัดการเรียนการ
ส อ น แ บ บ เ น้ น ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการในด้านกฎหมาย 

     2 .  ไ ม่ มี ทั กษะของคว าม เป็ น
ผู้ประกอบการ 

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษา
จากแหล่งสื่อออนไลน์ 
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอน
ในรูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑิต
เป็นผู้ประกอบการ 
 3. ดูงานในหน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอน หรือมีแนวทางใน
การด าเนินการดังกล่าว 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

1. เรียนรูด้้วยตนเองเกี่ยวกับทักษะ
ผู้ประกอบการ (Self Learning) ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
14-19 ก.พ. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวมาตา  สินด า  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรูด้้วยกระบวนการ Active Learning 
หรือ e - Learning (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 2 รายวิชา ในปีการศึกษา 
2562 (KR1) 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ใช้ทักษะ
การเรยีนรู้ด้วยกระบวน  Active 
Learning หรือ E Learning 

จุดอ่อน 
    ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ทักษะการเรยีนรู้ด้วยกระบวน  
Active Learning หรือ E Learning 

   
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมการใช้ Active 
Learning หรือ E Learning 
2. เรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ภาคเรียน
การศึกษา 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์
4. เรียนรู้จาก  case study 
5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้  
Active Learning หรือ E 
Learning จ านวน 3 วิชา ในปี
การศึกษา 2/2562  
 
 
 
 

 1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ ระบบการเรียนการ
สอนแบบ  Active learning ในเชิง
ปฏิบัติ ผ่าน YouTube และเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้อง 
2. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการ
สอน โดย Webex Meeting  
3. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารย์ใน               
คณะนติิศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลิศไพฑรูย์ 
4. แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการจัดเรียนการ
สอนของอาจารย์ในคณะแบบไม่เป็น
ทางการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 
5. เรียนรู้จาก  case study 

พ.ย.62 - มี.ค. 63 
 
 
 
 

มี.ค. 2563 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 

 
พ.ย.62 - มี.ค. 63 

 
 
 
 
พ.ย.62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวมาตา  สินด า  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

6. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Active learning ในรายวิชา คือ 
วิชากฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา, 
วิชากฎหมายมรดก, วิชาวิธีพิจารณา
ความอาญา 2, วิชาสัมมนากฎหมาย
อาญา  
 

พ.ย.62 - มี.ค. 63 
 
 
 
 
 

KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู้ จ านวน 2 รายวิชา (KR2) 
 

 ผลการด าเนินงาน 
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

2 .อาจารย์ในรายวิชามีความสมัพันธ์
อันดีกับชุมชน โดยผู้น าชุมชนให้ความ
ร่วมมือ พร้อมท้ังนิสติ 

จุดแข็ง  จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรยีนรู้ จ านวน 2 
รายวิชา ในปีการศึกษา 2/2562 

จุดอ่อน ผูส้อนไมม่ีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู ้

เสริมจุดแข็ง 
     จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรยีนรู้ จ านวน
3 วิชา ในปีการศึกษา 2/2562 
 

1. ให้มหาวิทยาลยัท างานร่วมมือ
กับชุมชน 
2. คณะควรจัดโครงการอบรม
ด้านทักษะในการเก็บข้อมลูชุมชน 
มหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญักบั
กระบวนการในรายวิชาที่มีชุมชน
เป็นศูนย์กลาง 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวมาตา  สินด า  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บณัฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ(KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรยีนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ จ านวน 1 รายวิชา 
(KR3) 

ผลการด าเนินงาน 
จัดการเรียนการสอนบูรณาการใน

รายวิชาที่สอนโดยให้นิสติเข้าใจค าว่าผู้
ประกอบ ให้สามารถน าไปใช้ได้จรงิ
ผู้ประกอบการ 1 วิชา  
จุดอ่อน 
ผู้สอนไม่มีความเช่ียวชาญดา้นการ
ส่งเสริมทักษะผูป้ระกอบการ 
จุดแข็ง 
จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ 1 วิชา ในปี
การศึกษา 2/2562 

เสริมจุดแข็ง 
     การเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผูป้ระกอบการ 1 
วิชา ในปีการศึกษา 2/2562 

     จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผูป้ระกอบการ ใน
วิชากฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา 

พ.ย.62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกัญญารัตน์  สวัสดิวงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการ

ประเมินตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ 
จุดแข็งของผู้ต้องการพัฒนา

ตนเองท่ีมีต่อผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการ Active 
Learning หรือ                               
e - Learning (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 2 รายวิชา ในปี
การศึกษา 2562 (KR1) 
KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จ านวน                 
2 รายวิชา (KR2) 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

2 .อาจารย์ในรายวิชามี
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดย
ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือ พร้อม
ทั้งนิสิต 

จุดอ่อน 
    ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ทักษะการเรยีนรู้ด้วย
กระบวน  Active Learning 
หรือ E Learning 

   
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมการใช้ Active 
Learning หรือ e Learning 
2. เรียนรูด้้วยตนเอง 1 ภาคเรียน
การศึกษา 
3. แลกเปลีย่นเรยีนรู้จาก
ประสบการณ ์
4. เรียนรูจ้าก  case study 
5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้  
Active Learning หรือ E Learning 
จ านวน 3 วิชา ในปีการศึกษา 
2/2562 
 

1. ให้มหาลัยท างานร่วมมือกับ
ชุมชน 
2. คณะควรจัดโครงการอบรมดา้น
ทักษะในการเก็บข้อมูลชุมชน 
3. มหาวิทยาลยัควรให้
ความส าคญักับกระบวนการใน
รายวิชาที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

1. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนแบบ  
Active Learning และ E Learning ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจดัการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
ระหว่างอาจารย์ในคณะนิติศาสตร ์ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลิศไพฑรูย์
ทดลองจัดการเรียน 
3. เรียนรูจ้าก  case study 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกัญญารัตน์  สวัสดิวงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการ

ประเมินตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ 
จุดแข็งของผู้ต้องการพัฒนา

ตนเองท่ีมีต่อผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

Objectives 2: พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนให้บณัฑิตมีทักษะ
การเป็นผูป้ระกอบการ (KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรยีนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ จ านวน 1 
รายวิชา (KR3) 

ผลการด าเนินงาน  
    จัดการเรียนการสอนบรูณาการ
ในรายวิชาที่สอนโดยให้นิสิตเข้าใจ
ค าว่าผู้ประกอบ ให้สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 
จุดอ่อน  
     ผู้สอนมีความรูด้้านผู้ประกอบ
น้อย ท่ีจะถ่ายถอดได ้
จุดแข็ง  
จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผูป้ระกอบการ 1 
วิชา ในปีการศึกษา 2/2562 

ลดจุดอ่อน 
1. เรียนรูด้้วยตนเอง 
2. เรียนรูจ้ากผู้ประกอบการ 
เสริมจุดแข็ง 
จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ 1 วิชา ใน
ปีการศึกษา 2/2562 

 1. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้อง 
2. แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากประสบการณ์
ร่วมกับคณาจารย์ภายในและภายนอกคณะ 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกรรณภัทร  ชิตวงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการ Active 
Learning หรือ e Learning (KR1, 
KR2) 
Key results: 
KR1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 2 รายวิชา ในปี
การศึกษา 2562 (KR1) 

ผลการด าเนินงาน 
     มีการจั ดการ เรี ยนการสอนแบบ 
Active Learning ในรายวิชา 0801218 - 
หุ้นส่วน-บริษัทในเทอม 2/2562  

จุดแข็ง  
1. มีประสบการณ์ในการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning มา
เป็นเวลาหลายปี และในหลายวิชา เช่น  
081312 กฎหมายครอบครัว 0801215 
เอกเทศสัญญา 2 และ 0801426 กฎหมาย
แรงงาน 1 
จุดอ่อน 

ไม่มีทักษะการท าe - Learning ที่ต้อง
มีการใช้เทคโนโลยี เช่น TSU MOOC 

เสริมจุดแข็ง 
1. เป็นวิทยากรในการแลก
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากอาจารย์
ภายในคณะที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
2. เป็นพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใน
คณะ 
3. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 
Learning) 
ลดจุดอ่อน 
1. อบรม TSU MOOC  
2. พัฒนาสื่อสารรายวิชาหุ่นส่วน
บริ ษั ท  ด้ วยระบบ MOOC ใน
รายวิชากฎหมายแรงงาน 
 
 

1. การ KM การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 
2. การจัดอบรมการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น 
Mooc หรือ การใช้โปรแกรมใน
การท าสื่อการเรียนการสอนที่มี
ความทันสมัย 

1. เป็นวิทยากรในการแลก
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากอาจารยภ์ายใน
คณะที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 
2. เป็นพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ในคณะ 
3. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 
Learning)  ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้อง 
4. อบรม TSU MOOC และ Webex 
Meeting 
5. พัฒนาสื่อสารรายวิชาหุ้นส่วน
บริษัท ด้วยระบบ MOOC ในรายวิชา
กฎหมายแรงงาน และจดัการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ใน
รายวิชา 0801218 หุ้นส่วนบริษัท โดย
การ   
     1) แบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มๆ ละ
ประมาณ 9-10 คน เพื่อจัดตั้งห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทจ าลอง  

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกรรณภัทร  ชิตวงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

     2) ร่วมประชุมกับผู้น าชุมชนและ
พานิสิตลงพื้นที่เพ่ือหาข้อมลูและ
ปัญหามาเรียบเรียงประเด็นใน
ห้องเรียน ท าให้นิสิตได้ประสบการณ์
และสามารถน าข้อเท็จจริงมาปรับใช้
กับกฎหมายได้              
     3) ให้นิสิตน าปัญหาทีไ่ด้จากพืน้
ที่มาท าคลิป VDO บทบาทสมมตุิ
ประกอบหลักกฎหมาย 

KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จ านวน 2 รายวิชา 
(KR2) 

ผลการด าเนินงาน 
    มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ ในรายวิชา 0801218 
- หุ้นส่วน-บริษัทในเทอม 2/2562 โดย
อาจารย์ได้เชิญผู้น าชุมชนหารือก าหนด
พื้นที่ เป้าหมายและประเด็นเพื่อ เป็น
แนวทางด าเนินการน านิสิตลงพื้นที่ เพื่อให้
นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากชุมชน 
ร่วมแก้ปัญหา และบูรณาการสู่การบริการ
วิชาการกลับคืนสู่ชุมชน 

เสริมจุดแข็ง 
1. เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
2. เป็นพี่ เลี้ยงให้กับอาจารย์ใน
คณะ 

1. การ KM การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 
2. สนับสนุนงบประมาณในการ

จัดลงพื้นที่ชุมชน 

1. เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
2. เป็นพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ในคณะ 
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ในวิชา 0801218 
หุ้นส่วนบริษัท โดยการร่วมประชุมกับ
ผู้น าชุมชนเพื่อก าหนดพื้นท่ีและ
กลุ่มเป้าหมาย และพานิสติลงพื้นที่
เพื่อหาข้อมูลและปัญหามาเรียบเรยีง
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกรรณภัทร  ชิตวงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

จุดแข็ง 
1. มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และบูรณาการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้น าชุมชน และ
ศิษย์เก่าในพื้นที ่

ประเด็นในห้องเรียน ท าให้นิสติได้
ประสบการณ์และสามารถน า
ข้อเท็จจริงมาปรับใช้กับกฎหมายได้ 

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (KR3) 
Key results: 
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 1 
รายวิชา (KR3) 

ผลการด าเนินงาน 
     ให้นิสิตแบ่งกลุ่มเพื่อจัดตั้งองค์กร
ธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนและบรษิัท
จ าลอง โดยมีการสอนกระบวนการในการ
เป็นผู้ประกอบการในการจัดตั้งองค์กร
ธุรกิจ 

 จุดแข็ง 
1. มีความรู้ในทักษะผู้ประกอบการ 
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติเกีย่วกับ
การจดทะเบียนองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ  
 

เสริมจุดแข็ง 
เป็นวิทยากรในการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการเรยีน
การสอนที่ส่งเสรมิทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

     ต้องการ ให้ เ จ้ าหน้ าที่ จ าก
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้ า
จังหวัดสงขลามาร่วมเป็นวิทยากร 
เ พื่ อ ใ ห้ นิ สิ ต มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์จากผู้ประกอบการ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจริง 

1. เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจดัการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ 
2. จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผูป้ระกอบการในวิชา
0801218 หุ้นส่วนบริษัท โดยการเชิญ 
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดสงขลามาบรรยายให้
นิสิตได้รับฟังถึงหลักกฎหมายและ
หลักปฏิบตัิเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางชลีรัตน์ มเหสักขกลุ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการผลิตบัณฑิต 
Objectives1: พัฒนาระบบการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรูด้้วยกระบวนการ Active 
Learning หรือ  e Learning (KR1, 
KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 2 รายวิชา ในปี
การศึกษา 2562 (KR1) 
 

ผลการด าเนินงาน 
     จากการท างานท่ีมหาวิทยาลัยเดิม
ได้มีการน าการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning มาใช้อยู่บ้าง เช่น 
การท ากิจกรรมในช้ันเรียน หรือการ
ใช้สื่อหรือเกมในการเรียนการสอน 
แต่ยังไมม่ีความหลากหลาย ส่วน e 
Learning มีเพียงแค่การจัดท า
เอกสารประกอบการสอนแบบ Mimi 
e-book  

จุดอ่อน 
     1. มีการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning  อยู่บ้าง แต่ยังไม่มี
ความหลากหลาย 
     2. ไม่มีทักษะการท า e Learning 
ที่ต้องมีการใช้เทคโนโลยี เช่น MOOC 
      

ลดจุดอ่อน 
1.  การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ จาก
อาจารย์ภายในคณะที่มีการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  Active 
Learning และ E Learning 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และ E 
Learning จากสื่อการเรียนต่าง ๆ 
เช่น youtube 
3. จัดการเรียนการสอนแบบActive 
Learning ในวิธีที่หลากหลาย ใน
รายวิชากฎหมายลักษณะยืมและ
การประกันหนี้  และกฎหมาย
ลักษณะล้มละลายและการฟื้นฟู
กิจการ 
 
 

1. จัดอบรม หรือการ KM การ
จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร สอน แ บ บ 
Active Learning 

2. การจัดอบรมการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น 
MOOC หรือ การใช้โปรแกรมใน
การท าสื่อการเรียนการสอนที่มี
ความทันสมัย 

1. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่องการ
จั ดการ เ รี ยนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่ า งอาจารย์ ในคณะ
นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
2.  เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอน
แ บ บ  Active Learning แ ล ะ                   
e - Learning จากสื่อการเรียนต่าง ๆ 
เช่น YouTube และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่บุคลากร
ภายในในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ E learning ใน
บางกรณีได้ เช่นการใช้เกมในการเรียน
การสอน หรือการท า Mini Ebook โดย
โปรแกรม EPub 

13 พ.ย. 62 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางชลีรัตน์ มเหสักขกลุ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

เสริมจุดแข็ง 
     1.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่
บุคลากรภายในในการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
และ E learning ในบางกรณีได้  
เช่นการใช้เกมในการเรียนการสอน 
ห รื อ ก า ร ท า  Mini Ebook โ ด ย
โปรแกรม EPub 

4. จัดการเรียนการสอนแบบActive 
Learning ในรายวิชากฎหมายลักษณะ
ยืมและการประกันหนี้ โดยการให้นิสิตลง
พื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนเก้าเส้ง เกี่ยวกับ
เรื่องการกู้ยืม ค้ าประกัน จ านองและ
จ าน า  

-เตรียมความพร้อม
ก่อนการลงชุมชน
ช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.

62 
-นิสิตลงพื้นที่ 19 

ม.ค.63 
 

KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จ านวน 2 รายวิชา 
(KR2) 

ผลการด าเนินงาน 
    การเรียนการสอนยังเน้นการเรียน
การสอนตามแนวทางทฤษฎีและหลัก
กฎหมาย ยังไม่มีการน าประเด็นปัญหา
ของชุมชนมาเป็นฐานการเรียนรู้ 
จุดอ่อน 
     ยังไม่มีความเข้าใจที่มากพอในการ
จัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแห่ง
การเรียนรู้ 

 

ลดจุดอ่อน 
1.  การ เรี ยนรู้ จ ากอาจารย์ที่ มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนแบบการใช้ชุมชนเป็นฐาน
แห่งการเรียนรู้ 
2 .  เ รี ย น รู้ จ า กสื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้
ออนไลน์ในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบดังกล่าว 
3.  จัดรายวิชา เพื่ อทดลองการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้  

1. จัดระบบพี่เลี้ยงที่มีแบบอย่าง
การเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ 
2. จัดอบรมการเรียนการสอนที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ใน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ดังกล่าว ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. เรียนรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนแบบการใช้
ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ 
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ในวิชากฎหมายลักษณะ
ยืมและการประกันหนี้  โดยให้นิสิตลง

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
 
นิสิตลงพื้นที่ 19 
ม.ค.63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางชลีรัตน์ มเหสักขกลุ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

พื้นที่ในชุมชนเก้าเส้งสอบถามปัญหาด้าน
การกู้ยืมเงิน การค้ าประกัน จ านองและ
จ าน า 

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 1 
รายวิชา (KR3) 

ผลการด าเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นให้บัณฑติมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
    1. ไม่มีความรู้ในการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการในด้านกฎหมาย 

     2 .  ไ ม่ มี ทั กษะของความ เป็ น
ผู้ประกอบการ 

 
      

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษา
จากแหล่งสื่อออนไลน์ 
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอนใน
รูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการ 
3. ดูงานในหน่วยงานที่จัดการเรียน
การสอน หรือมีแนวทางในการ
ด าเนินการดังกล่าว 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับทักษะ
ผู้ประกอบการ (Self Learning) ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 
3. จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการในวิชากฎหมาย
ลักษณะยืมและการประกันหนี้ให้แก่
นิสิต ในโครงการส่งเสริมทักษะการ
ปฏิบั ติ ง านด้ านกฎหมาย โดย เ ชิญ
ทนายความมาให้ความรู้และทักษะต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการท าคดีในเรื่องการกู้ยืมเงิน 
ค้ าประกัน จ านอง และจ าน า และทักษะ
ของการเป็นทนายความ 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
14-19 ก.พ. 63 
 
26 ก.พ. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวริญญาภัทร์  ณ สงขลา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

ทัศนคติ ฯลฯ ที่ต้องการพัฒนา รวมถึง
วิธีการในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 

(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรูด้้วยกระบวนการ Active Learning 
หรือ e Learning ให้บัณฑิตมีทักษะ
ผู้ประกอบการ (KR1, KR2) 
Key results: 
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 1 รายวิชา ในปีการศึกษา 
2562 (KR1) 
 

ผลการด าเนินงาน 
     จากการท างานท่ีมหาวิทยาลัยเดิม
ได้มีการน าการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning มาใช้อยู่บ้าง เช่น 
การท ากิจกรรมในช้ันเรียน หรือการ
ใช้สื่อหรือเกมส์ในการเรยีนการสอน 
แต่ยังไมม่ีความหลากหลาย ส่วนสือ่
การเรยีนการสอน e learning มี
เพียงแค่การจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนแบบ Mimi                             
e-book  

จุดอ่อน 
1. มีการเรยีนการสอนแบบ Active 
Learning  อยู่บ้าง แต่ยังไม่มีความ
หลากหลาย 
2. ไม่มีทักษะการท า e Learning ที่
ต้องมีการใช้เทคโนโลยี เช่น MOOC 

ลดจุดอ่อน 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์
ภายในคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน
แ บ บ  Active Learning แ ล ะ                                 
e -Learning 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอน
แ บ บ Active Learning แ ล ะ                     
e - Learning จากสื่อการเรียนต่าง ๆ 
เช่น youtube 
3. จัดการเรียนการสอนแบบActive 
Learning ใ น วิ ธี ที่ ห ล า ก ห ล า ย  ใ น
รายวิชากฎหมายนิติกรรมและสัญญา  
เสริมจุดแข็ง 
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่บุคลากร
ภายในในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ                     e 
- learning ในบางกรณีได้ เช่นการใช้

1. จัดอบรม หรือการ KM การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

2. การจัดอบรมการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น 
MOOC หรือ การใช้โปรแกรมใน
การท าสื่อการเรียนการสอนที่มี
ความทันสมัย 

 
 

1. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
การจัดการเรยีนการสอนแบบ 
Active Learning ระหว่าง
อาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ ณ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.
สมคิด -เลิศไพฑูรย ์ 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning และ  e - Learning
จากสื่อการเรียนต่าง ๆ เช่น 
YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
3.  แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ให้ แก่
บุคลากรภายในในการจัดการ
เ รี ย น กา รส อน แบ บ  Active 
Learning และ e - learning ใน
บางกรณีได้ เช่นการใช้เกมส์ใน
การเรียนการสอน หรือการท า 

13 พ.ย. 62 
 
 
 
 

 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 

 
 
 
 

 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวริญญาภัทร์  ณ สงขลา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

ทัศนคติ ฯลฯ ที่ต้องการพัฒนา รวมถึง
วิธีการในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 

(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

เกมส์ในการเรียนการสอน หรือการท า 
Mini Ebook โดยโปรแกรม EPub 
 
 
 
 

Mini Ebook โ ด ย โ ป ร แ ก ร ม 
EPub 
4. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ในวิธีที่
หลากหลาย ในรายวิชา 
0801112 - นิติกรรมและสัญญา 

 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ จ านวน 1 รายวิชา (KR2) 

ผลการด าเนินงาน 
    การเรียนการสอนยังเน้นการเรียน
การสอนตามแนวทางทฤษฎีและหลัก
กฎหมาย ยังไม่มีการน าประเด็นปัญหา
ของชุมชนมาเป็นฐานการเรียนรู้ 
จุดอ่อน 
     ยังไม่มีความเข้าใจท่ีมากพอในการ
จัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแห่ง
การเรียนรู้ 

ลดจุดอ่อน 
1 .  ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก อ า จ า ร ย์ ที่ มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานแห่งการ
เรียนรู้ 
2. เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ใน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ดังกล่าว 
 3. จัดรายวิชาเพื่อทดลองการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้  
 
 

1. จัดระบบพี่เลี้ยงที่มีแบบอย่าง
การเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ 
2. จัดอบรมการเรียนการสอนที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

1. เรียนรูจ้ากสื่อการเรยีนรู้
ออนไลน์ในการจดัการเรียนการ
สอนในรูปแบบดังกลา่ว ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. เรียนรู้จากอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนแบบการใช้ชุมชนเป็น
ฐานแห่งการเรยีนรู ้
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวริญญาภัทร์  ณ สงขลา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

ทัศนคติ ฯลฯ ที่ต้องการพัฒนา รวมถึง
วิธีการในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 

(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บณัฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 1 รายวิชา 
(KR3) 

ผลการด าเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นให้บัณฑติมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
1. ไม่มีความรู้ในการจดัการเรียนการ
สอนแบบเน้นทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการในด้านกฎหมาย 

2. ไม่มีทักษะของความเป็น
ผู้ประกอบการ 

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษาจาก
แหล่งสื่อออนไลน์ 
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอนใน
รูปแบบสร้ า งทักษะ ให้ บัณฑิต เป็ น
ผู้ประกอบการ 
3. ดูงานในหน่วยงานที่จัดการเรียนการ
สอน หรือมีแนวทางในการด าเนินการ
ดังกล่าว 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

1. เรียนรูด้้วยตนเองเกี่ยวกับ
ทักษะผู้ประกอบการ (Self 
Learning) ผ่าน YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
3. จัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการในวิชา0801112 
- นิติกรรมและสัญญา 
 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
 
14-19 ก.พ. 63 
 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาววีณา  สุวรรณโณ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการผลิตบัณฑิต 
objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรูด้้วยกระบวนการ Active 
Learning หรือ e- Learning ให้บัณฑิต
มีทักษะผู้ประกอบการ (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ า น วน  2  ร าย วิ ช า  ใน ปี
การศึกษา 2562 (KR1) 
 

ผลการด าเนินงาน 
     จากการท างานได้มีการน าการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
มาใช้อยู่บ้าง เช่น การท ากิจกรรมใน
ช้ันเรียน แต่ยังไม่มีความหลากหลาย 
ส่วน e learning ยังไม่ได้น ามาใช้ใน
การเรียนการสอน 

จุดอ่อน 
 1. มีการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning อยู่บ้ าง แต่ยั งไม่มีความ
หลากหลาย 
2. ไม่มีทักษะการท า e Learning ที่
ต้องมีการใช้เทคโนโลยี เช่น MOOC 

ลดจุดอ่อน 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
อาจารย์ภายในคณะที่มีการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  Active 
Learning และ e - Learning 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และ
e - Learning จากสื่ อการ เรี ยน
ต่าง ๆ เช่น youtube 
3.  จัดการ เรี ยนการสอนแบบ
Active Learning ใ น วิ ธี ที่
หลากหลาย ในรายวิชากฎหมาย
อาญา และกฎหมายประกันภัย 
เสริมจุดแข็ง 
     แล ก เ ปลี่ ย น เ รี ย น รู้ ใ ห้ แ ก่
บุคลากรภายในในการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
และ e - learning ในบางกรณีได้ 
เช่นการใช้เกมในการเรียนการ

1. จัดอบรม หรือการ KM การ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ 
Active Learning 

2. การจัดอบรมการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น 
MOOC หรือ การใช้โปรแกรมใน
การท าสื่อการเรียนการสอนที่มี
ความทันสมัย 

1. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารย์ใน                    
คณะนติิศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ –เลิศไพฑูรย์
ทดลองจัดการเรียน 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และ                           
e -  Learning จากสื่อการเรียนตา่ง ๆ 
เช่น YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
3. แลกเปลีย่นเรยีนรู้ให้แก่บุคลากร
ภายในในการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และ E 
learning ในบางกรณไีด้ เช่นการใช้
เกมในการเรียนการสอน หรือการท า 
Mini Ebook โดยโปรแกรม EPub 
4. จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ใน วิ ธี ที่ ห ล าก ห ลา ย  ใ น

13 พ.ย. 62 
 
 
 
 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 
 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาววีณา  สุวรรณโณ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

สอน หรือการท า  Mini Ebook 
โดยโปรแกรม EPub 
 
 

รายวิ ชากฎหมายประกันภั ยและ
กฎหมายอาญา โดยให้ท า power 
point แล้วออกมาpresentงานหน้าช้ัน
เรียนและอัดคลิปลงในfacebookกลุ่ม  

 
 
 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จ านวน 2 รายวิชา 
(KR2) 

ผลการด าเนินงาน 
    การเรียนการสอนยังเน้นการเรียน
การสอนตามแนวทางทฤษฎีและหลัก
กฎหมาย ยังไม่มีการน าประเด็นปัญหา
ของชุมชนมาเป็นฐานการเรียนรู้ 
จุดอ่อน 
     ยังไม่มีความเข้าใจที่มากพอในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
แห่งการเรียนรู้ 

 
 

ลดจุดอ่อน 
1. การเรียนรู้จากอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนแบบการใช้ชุมชนเป็นฐาน
แห่งการเรียนรู้ 
2 .  เ รี ยนรู้ จ า กสื่ อกา ร เ รี ยน รู้
ออนไลน์ในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบดังกล่าว 
3. จัดรายวิชาเพื่อทดลองการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้  
 
 
 

1. จัดระบบพี่เลี้ยงที่มีแบบอย่าง
การเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ 
2. จัดอบรมการเรียนการสอนที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

1. เรียนรูจ้ากสื่อการเรยีนรู้ออนไลน์
ในการจัดการเรียนการสอนในรปูแบบ
ดังกล่าว ผ่าน YouTube และเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้อง 
2. เรียนรูจ้ากอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานแหง่
การเรยีนรู ้
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ในวิชากฎหมาย
ประกันภัยโดยน านิสิตลงพื้นที่ชุมชน
เพื่อศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงมาปรบัใช้
กับปัญหาข้อกฎหมายแล้วน ามา
ประยุกตไ์ปแสดงละครเพื่อเป็น
กรณีศึกษาในปัญหาข้อกฎหมาย 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาววีณา  สุวรรณโณ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บณัฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรยีนการสอนส่งเสรมิทักษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ จ านวน 1 
รายวิชา (KR3) 
 

ผลการด าเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นให้บัณฑติมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
1. ไม่มีความรู้ในการจัดการเรียนการ
ส อ น แ บ บ เ น้ น ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการในด้านกฎหมาย 

2 .  ไ ม่ มี ทั ก ษ ะ ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษา
จากแหล่งสื่อออนไลน์ 
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอน
ในรูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑิต
เป็นผู้ประกอบการ 
3. ดูงานในหน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอน หรือมีแนวทางใน
การด าเนินการดังกล่าว 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

1. เรียนรูด้้วยตนเองเกี่ยวกับทักษะ
ผู้ประกอบการ (Self Learning) ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
14-19 ก.พ. 63 
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รายบุคคลของนางสาวอจิรวดี  เหลาอ่อน ลูกจ้างของมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ Active Learning หรือ e-Learning 
(KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Active 
learning จ านวน 2 รายวิชา ในปีการศึกษา 2562 
(KR1) 
KR2 จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรยีนรู้ จ านวน 2 รายวิชา (KR2) 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

2 .อาจารย์ในรายวิชามีความสมัพันธ์
อันดีกับชุมชน โดยผู้น าชุมชนให้
ความร่วมมือ พร้อมทั้งนิสิต 

จุดอ่อน 
    ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ทักษะการเรยีนรู้ด้วยกระบวน  
Active Learning หรือ E Learning 

   
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมการใช้ Active 
Learning หรือ E Learning 
 2. เรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ภาคเรยีน
การศึกษา 
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์
4. เรียนรู้จาก  case study 
5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้  
Active Learning หรือ E 
Learning จ านวน 3 วิชา ในปี
การศึกษา 2/2562 
 

1. ให้มหาวิทยาลยัท างานร่วมมือ
กับชุมชน 
2. คณะควรจัดโครงการอบรม
ด้านทักษะในการเก็บข้อมลู
ชุมชน 
3. มหาวิทยาลยัควรให้
ความส าคญักับกระบวนการใน
รายวิชาที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

1. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และ   
e- Learning จากสื่อการเรียน
ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  YouTube แ ล ะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. ฝึ ก อ ก ร ม ก า ร ใ ช้  Webex 
Meeting 
3. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ร ะ ห ว่ า ง
อาจารย์ในคณะนิติศาสตร์  ณ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
4. เรียนรู้จาก case study 
5. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ในวิธีที่
หลากหลาย ในรายวิชาว่าความ
และศาลจ าลอง ,วิชากฎหมาย
พยาน 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 
 

มี.ค. 63 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 

 
 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
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รายบุคคลของนางสาวอจิรวดี  เหลาอ่อน ลูกจ้างของมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนให้บัณฑติมีทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 
(KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรยีนการสอนส่งเสริมทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ จ านวน 1 รายวิชา (KR3) 

ผลการด าเนินงาน 
จัดการเรียนการสอนบูรณาการใน

รายวิชาที่สอน โดยให้นิสิตเข้าใจค าว่า
ผู้ประกอบ ใหส้ามารถน าไปใช้ได้จริง
ผู้ประกอบการ 1 วิชา  
จุดอ่อน 
 ผู้สอนไมม่ีความเชี่ยวชาญด้านการ
ส่งเสริมทักษะผูป้ระกอบการ 
จุดแข็ง จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผูป้ระกอบการ 1 วิชา 
ในปีการศึกษา 2/2562 
 

ลดจุดอ่อน 
1.เรียนรูด้้วยตนเอง 
2.เรียนรู้จากผู้ประกอบการ 
เสริมจุดแข็ง 
1.จัดการเรียนการสอนส่งเสรมิ
ทักษะความเป็นผูป้ระกอบการ 1 
วิชา ในปีการศึกษา 2/2562 
2.หากรณตีัวอย่างในการศึกษา
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
3.ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่
จัดการเรียนการสอน หรือ
หน่วยงานท่ีด าเนินงานโดยตรง 

1.จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แกผู่้สอน 

1. เรียนรูด้้วยตนเองเกี่ยวกับ
ทักษะผู้ประกอบการ (Self 
Learning) ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
3. หากรณตีัวอย่างในการศึกษา
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
4. จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผูป้ระกอบการ
ในรายวิชากฎหมายล้มละลาย
และฟื้นฟูกิจการ 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางชาโลมา  กองสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช านาญการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
Objectives 1: พัฒนาระงานหมวด 5 
บุคลากรเพื่อรองรับ การประเมิน EdPEx 200 
ในปีการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 
(KR16) 
Key results  
KR1 พัฒนากระบวนงานในหมวด 5 บุคลากร 
ร้อยละ 100  ในปีการศึกษา 2562  
KR2 เพิ่มระดับความผูกของบุคลกร จาก 
3.68 เป็น 3.90 ในปีการศึกษา 2562 
 

ผลการด าเนินงาน 
   ในปีการศึกษา 2561 ผลการ
ด าเนินงานในหมวด 5.1 ก                     
ด้านขีดความสามารถและอัตรา
ก าลังคน บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ ดังนี ้

ตัวบ่งชี ้ ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

7.3ก-1 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
8.33  

(2 คน) 

ร้อยละ 
8.33 

(บรรลุ) 
7.3ก-2 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
12.50  
(3 คน) 

ร้อยละ 
22.22 
(บรรลุ) 

7.3ก-4 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับรางวัล 

ร้อยละ 
4.71 

ร้อยละ 
16.67 
(บรรลุ) 

7.3ก-5 ร้อยละอาจารย์
ประจ าและนกัวิจัยที่
ได้รับทุนเงินทุนวจิัย
หรืองานสร้างสรรค์จาก
แหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละ 8  
(2 คน) 

ร้อยละ 
12.5 

(บรรลุ) 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน
ทางการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
2. ศึกษาด้วยตนเอง (Self 
Learning) 
3. การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
เสริมจุดแข็ง  
1. จัดท าบทวิเคราะห์เพื่อทราบ
ข้อมูลระดับความผูกพันของ
บุคลากร 
2. จัดท าวิจัยเพื่อหาแนวทางเพิ่ม
ระดับความผูกพันของบุคลากร 
3. จัดท าแผนเสรมิสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร 
4. พัฒนาระบบงานหมวด 5 ด้วย
กระบวนการ LEAN, SIPOC หรือ 
PDCA 

1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
2. สนับสนุนงบประมาณในการ
ท าวิจัยสถาบัน และวิจัยเพื่อ
พัฒนางานในหมวด 5 ด้าน
บุคลากร 
3. สนับสนุนงบประมาณในการ
น าเสนอผลงานวิจัยในหมวด 5 

1. ศึกษาด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับความรู้
พื้นฐานทางการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยผ์่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
โดยจดัท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่งงานจัดการความรู้เพื่อท า
ภาพรวมเผยแพรบุ่คลากร และ
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในโครง
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
สร้างงานวิจัยรับใช้สังคม/
พัฒนางานประจ า 
3. จัดท าวิจัยเรื่องแนว
ทางการพัฒนาความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรคณะ
นิติศาสตร ์
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางชาโลมา  กองสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช านาญการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

     ผลการด าเนินงาน หมวด 5.1 ข 
ด้านบรรยากาศในการท างาน ผลการ
ด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้  

ตัวบ่งชี ้ ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

7.3ก-6 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรด้าน
บรรยากาศการท างาน 

ค่าเฉลี่ย 
3.35 

ค่าเฉลี่ย 
3.08  

(ไม่บรรลุ) 

     ผลการด าเนินงานหมวด 5.2 ข การ
ประเมินความผูกพันของบุคลากร ผล
การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ี ค่า
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

7.3ก-7 อัตราการคงอยู่
ของบุคลากร 

ร้อยละ 
98 

ร้อยละ 94.44  
(ไม่บรรลุ) 

7.3ก-8 ระดับความ
ผูกพันของบุคลากร 

ค่าเฉลี่ย 
3.90 

ค่าเฉลี่ย 3.68 (ไม่
บรรลุ) 

7.3ก-9 ค่าเฉลี่ยดัชนี
ความสุขของบุคลากร
ในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
68 

ร้อยละ 63.7  
(ไม่บรรลุ) 

 

 
 

4. จัดท าแผนเสรมิสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร 
5. พัฒนาระบบงานหมวด 5 
ด้วยกระบวนการ PDCA ได้แก่ 
ระบบการการพัฒนาบุคลากร 
ระบบการบริหารควาเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ระบบการ
เสรมิสร้างองค์กรแห่งความสุข 
และความผูกพัน ระบบการ
รายงานผลการด าเนินงาน 
EdPEx 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางชาโลมา  กองสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช านาญการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

จุดอ่อน  
ขาดความรู้และความเข้าใจใน

พื้นฐานทางการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์(ได้รับมอบหมายงาน
หมวด 5 ด้านบุคลากร ในเดือน
พฤศจิกายน 2561)  
จุดแข็ง 
1. มีความรู้และประสบการณ์ในการ
จัดท าแผนพัฒนา และแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าป ี
มีความรู้และประสบการณ์ในการท า
ผลงานวิจัย และบทวิเคราะห ์
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของ นายวีระ  ชุมช่วย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนงานด้านงานแผนงาน 
objectives 1: พัฒนากระงานหมวด 2 กล
ยุทธ์ เพื่อรองรับการประเมิน EdPEx200 ใน
ปีการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562 
(KR16) 
Key results:  
KR1 มีกระบวนการตดิตามแผนการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 
2562 
 

ผลการด าเนินงาน 
      ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2561 ผ ล ก า ร
ประเมินร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
(ปีงบประมาณ) คิดเป็นร้อยละ 72.34 
(บรรลุ  จ านวน 34 ตัว จากตัว ช้ีวัด 
จ านวน 47 ตัว) ซึ่งไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 81)  

จุดอ่อน 
1.ผู้ปฏิบัติ งานขาดความรู้ ด้ านการ
ติดตามแผนที่สอดคล้องกับการประเมิน 
EdPEx200 
2.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เกี่ยวกับการน า 
OKRs มาใช้ในการจัดท า ด าเนินการ 
และติดตามแผนการด าเนินงาน 
 
 
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรม EdPex และ OKRs  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท า 
การด าเนินการและการติดตาม
แผนการด าเนินงาน 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ ี
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับ EdPEx และ 
OKRs 

 

จัดอบรม EdPEx และ OKR ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานและ
การติดตามการด าเนินงานตาม
แผน 
 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับ EdPEx และ 
OKRs ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้อง 
2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม/
พัฒนางานประจ า 
3. จัดโครงการจัดท าแนวปฏิบตัิ
ที่ดีในการวิจัย 
 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของ นายวีระ  ชุมช่วย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่
น้อยกว่า 4.25ในปีการศึกษา 2562 (KR17) 
 

ผลการด าเนินงาน 
     ในปีการศึกษา 2561 ผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  คะแนนเฉลี่ย 4.31 บรรลุ
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ท่ี 4.25  

จุดอ่อน 
1.  ผู้ให้บริการไม่รู้ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 
2.  ผู้รับบริการไมเ่ข้าใจกระบวนการ
ด าเนินการในแต่ละเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลดจุดอ่อน 
1.  ฝึกอบรม การให้บริการที่เป็น
เลิศ 
2.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี
ร่วมกัน 
3.  การก าหนดขั้นตอน แนว
ทางการด าเนินงานแตล่ะเรื่องให้
ชัดเจน และรับรูร้่วมกัน 

 1.  จัดอบรม การใช้บริการที่เป็น
เลิศ 

 2.  สนับสนุนงบประมาณ
การศึกษาดูงานการให้บริการที่
เป็นเลิศ   
 

1.  เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการ
ให้บริการที่เป็นเลิศผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2.  จัดโครงการจดัท าแนวปฏิบตัิ
ที่ดีในการพัฒนางานประจ า 
3.  การก าหนดขั้นตอน แนว
ทางการด าเนินงานแตล่ะเรื่องให้
ชัดเจน และรับรูร้่วมกัน 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของ นายวีระ  ชุมช่วย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย 
จ านวน 1 ระบบ ในปีการศึกษา 2562 
(KR18) 
 

ผลการด าเนินงาน 
     ไม่มีระบบสารสนเทศดา้นการวิจัยที่
สามารถให้ข้อมูลเพื่อสนับสนับการ
บริหาร แบบ Real Time  
จุดอ่อน 
1.  ไมม่ีระบบสารสนเทศด้านการวิจัยที่
สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยั การ
ติดตามงานวิจัย และการประเมิน
ผลการวิจัยของคณะนิติศาสตร ์
2. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการ
วิจัย 

ลดจุดอ่อน 
1.  ผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรมและ
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย 
2.  มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ีด้านการ
วิจัยและหาความต้องการร่วมกัน
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการวิจัย 
3.  เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศด้านการวิจัย 

 จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจดั
จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การวิจัยของคณะนติิศาสตร์  

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศด้านการวิจัย 
2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม/
พัฒนางานประจ า 
3. จัดโครงการจัดท าแนวปฏิบตัิ
ที่ดีในการวิจัย 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคต ิฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการเงินและจัดหารายได้ 
หน้าท่ีงานการเงิน หน้าท่ีหลัก คือ การ
เบิกจ่าย การควบคุม และรายงานผล 
รวมถึงการบริการให้ค าปรึกษา มุ่งเน้น
ความถูกต้อง รวดเร็ว และการบรกิารที่ดี 
ยกเว้นการจดัหารายได้ของส่วนงานจาก
การเก็บค่าลงทะเบียนซึ่งเป็นงานท้าทายที่
ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บรหิาร 
objectives: พัฒนากระบวนการงาน
การเงิน และการจัดหารายไดเ้พื่อรองรับ
การประเมิน EdPEx ร้อย 200 ในปี
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 
(KR16) 
Key results : 
KR1 กระบวนงานท่ีรับผิดชอบมีการพัฒนา
ระงาน ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2562 
(KR16) 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปี งบประมาณ พ.ศ .  2562 
พบว่า กระบวนการท างานด้านการเงิน
ยังตอบสนองการน าไปใช้ของผู้บริหาร
และผู้รับบริการไม่เต็มรูปแบบ และ
บ า ง อ ย่ า ง ยั ง มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น ใ น
กระบวนการท างาน ดังนั้นเพื่อให้ตอบ
โจทย์หน้าที่หลักของงานการเงินในส่วน
ของ การเบิกจ่าย การควบคุม การ
รายงานผล ที่รวดเร็ว สามารถน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้วิเคราะห์
จุดอ่อนและจุดแข็งความสามารถในการ
ท างานของตนเอง ได้ดังนี้ 
จุดอ่อน 
1. ขาดความรูเ้รื่อง LEAN หรือ Kizen 
ที่จะน ามาใช้กับกระบวนการท างาน 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมความรู้เรื่อง LEAN 
หรือ Kizen  
2. ฝึกอบรมด้านการบริหาร
โครงการ เพื่อรองรับโครงการ
จัดหารายได้ของส่วนงาน 
3. เรียนรูด้้วยตนเอง 
4. ท างานร่วมกับผู้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการใช้งาน 
เสริมจุดแข็ง  
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การเงิน ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริหาร 
2. พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือท่ี
ใช้ในปัจจุบันให้มีความเสถียรและ
น าไปสู่การใช้งานท่ีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรม 
2. คณะจดัอบรมความรูเ้กี่ยวกับ
กระบวนการ LEAN หรือ Kizen  
3. สนับสนุนงบประมาณส าหรับ
ศึกษาดูงาน 

 

1. เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับ LEAN และ 
Kizen ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้อง 
2.  เรียนรูด้้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการบริหาร
โครงการ ผา่น YouTube และ
เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้อง 
3. ท างานร่วมกับผู้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการใช้งาน 
4. รายงานข้อมูลทางการเงิน
ผ่าน Google Drive Group 
Real time 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคต ิฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ไม่น้อยกว่า 4.25 ในปีการศึกษา 2562 
(KR17) 
KR3 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน 
จ านวน 1 ระบบ ในปีการศึกษา 2562 
(KR18) 
KR4 รายงานข้อมลูทางการเงินผา่น 
Google Drive Group Real time 
(KR18) 

2. ขาดความรู้เรื่องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อน ามาใช้กับงาน
การเงินและงานจดัหารายได ้

3. ขาดระบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้านการเงินและจดัหา
รายได ้
 

3. พัฒนาระบบงานการเงิน 
ด้วยกระบวนการ LEAN หรือ 
Kizen 
4. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อ
เน้นการดรูะบบและขั้นตอนเพ่ือ
น าแนวคิดมาปรับปรุงใช้ให้ตรง
กับงานท่ีจะพัฒนา 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายธานินทร์ เงินถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการบริหารหลักสูตร 
     การพัฒนางาน ปรับปรุง/พัฒนา
หลักสตูรให้มีความทันสมัย เพื่อตอบโจทก์
ความต้องการของของลูกค้า  
objectives: พัฒนากระบวนงานบริหาร
หลักสตูรเพื่อรองรบัการ EdPEx 200 ในปี
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2567 
(KR16, KR17, KR18) 
Key results:  
KR1 กระบวนงานท่ีรับผิดชอบมีการพัฒนา
งาน ร้อยละ 100  ในปีการศึกษา 2562 
(KR16) 
KR2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ไม่น้อยกว่า 4.25 ในปีการศึกษา 2562 
(KR17) 
KR3 มีฐานข้อมลูตามตัวชีวัด AUN QA ใน
ปีการศึกษา 2562 (KR18) 

ผลการด าเนินงาน 
รายการประเมิน ผล

ประเมิน
ตนเอง 

ผลประเมิน
กรรมการ 

AUN 1 Expected 
Learning Outcomes 

3 3 

AUN 2 Programme 
Specification 

3 3 

AUN 3 Programme 
Structure and Content 

3 3 

AUN 4 Teaching and 
Learning Approach 

3 3 

AUN 5 Student 
Assessment 

3 3 

AUN 6 Academic Staff 
Quality 

3 3 

AUN 7 Support Staff 
Quality 

3 3 

AUN 8 Student Quality 
and Support 

3 4 

AUN 9 Facilities and 
Infrastructure 

3 4 

AUN 10 Quality 
Enhancement 

3 3 

AUN 11 Output 3 2 
ผลการประเมินภาพรวม 3.00 3.09 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจใน
พื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ AUN QA 
2. ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจใน
พื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
3 . ศึ ก ษ า ด้ ว ย ต น เ อ ง  ( Self 
Learning) 
4.การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
เสริมจุดแข็ง  
1.จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตร 
2 . จั ดท า บทวิ เ ค ร า ะห์ ข้ อมู ล
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ของแผนพัฒนา ย้อนหลัง 2 ปี3. 
จัดท าบทวิเคราะห์การพัฒนา/
การปรับปรุงหลักสูตร  

1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเรื่อง
เกณฑ์คณุภาพระดบัหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ AUN QA 
2. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเรื่อง
ฐานความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
3. สนับสนุนงบประมาณในการท า
บทวิเคราะหร์ายงานเปรียบเทยีบ
ผลการด าเนินงานของแผนพัฒนา 
ย้อนหลัง 2 ป ีและบทวิเคราะห์
การพัฒนา/การปรับปรุงหลักสตูร 

 

1. การฝึกอบรม: การส่งเสรมิการใช้
กระบวนการ Active Learning ใน
การจัดการเรยีนการสอน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการ
เรียนรู้กับการท างาน (WIL: Work-
Integrated Learning) 
3.ศึกษาด้วยตนเอง (Self Learning) 
เ กี่ ย ว กั บก า รพัฒนา /ป รั บปรุ ง
หลักสูตร ผ่านทาง YouTube และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
การศึกษา และการจัดท ามคอ.2 
ในชาวงเดือนพ.ย.62 
5.จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตร 
 

25 พ.ค. 62 
 
 
 

14-15 ก.พ. 63 
 
 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 

 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 

 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายธานินทร์ เงินถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

      ในปีการศึกษา 2561 ผลการ
ด า เนินงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ AUN QA 3.09 และมีการ
ปรับปรุ งหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ตาม 
มคอ.1และมีการพัฒนาหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

จุดอ่อน  
1. ขาดความรู้และความเข้าใจในพื้น

ฐานความรู้ความเข้ าใจเรื่ อง เกณฑ์
คุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์                        
AUN QA 
2. ขาความรู้ แ ละความ เข้ า ใจ ใน

พื้ น ฐ านทางการพัฒนา /ปรั บปรุ ง
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายธานินทร์ เงินถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

จุดแข็ง มีความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดท าแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติ
การหลักสูตรประจ าป ี
ความรู้และประสบการณ์ในการ
ท าผลงานวิจัย หรือบทวิเคราะห ์
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางเมวดี  ขวัญศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านพัสดุ 
Objectives: พัฒนาระงานพัสดพุัฒนากระ
งานพัสดุและงานสวัสดิการเพื่อรองรับการ
ประเมิน EdPEx 200 ในปีการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2562 2562 (KR16) 
Key results:   
KR1 กระบวนงานท่ีรับผิดชอบมีการพัฒนา
ระงาน ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2562 
(KR16) 
KR2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ไม่น้อยกว่า 4.25 ในปีการศึกษา 2562 
(KR17) 
KR3 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านพัสดุ 
จ านวน 1 ระบบ ในปีการศึกษา 2562 
(KR18) 
KR4 รายงานข้อมลูทางพัสดผุ่าน Google 
Drive Group Real time (KR18) 
 

ผลการด าเนินงาน 
     ในปีการศึกษา 2561 จาก
ข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยในการ
จัดท าเอกสารเบิกจ่ายในส่วนของการ
ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจดัจ้าง ยังมี
เอกสารบางอย่างยังไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560   

 จุดอ่อน 
1. ขาดความรูค้วามเข้าใจ พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560   

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัสด ุ
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
เสริมจุดแข็ง  
1. พัฒนาระบบงาน LEAN  
2. สร้างกลุม่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 
และจัดกจิกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ และแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในการปฏิบตัิงานพัสด ุ

   สนับสนุนงบประมาณในการฝึก
อบเรื่องเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง 
ตาม พรบ.การจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

   เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุผ่าน YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางเมวดี  ขวัญศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

2. ขาดเครื่องมือในการวดัระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
จุดแข็ง 
        มีการพัฒนากระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงานพัฒนา 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายณัฐวุฒิ คงไข่ ลูกจ้างของมหาวทิยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการบริการการศึกษา :ขั้นตอน
การบริการค าร้องแก่นิสิต 
Objectives 1 : พัฒนากระงานบริหาร
หลักสตูร การพัฒนานสิิต การบรกิาร
วิชาการ เพื่อรองรับการประเมิน EdPEx 
200 ในปีการศึกษาภายในปีการศกึษา 
2563 (KR16 
Key results:  
KR1 กระบวนงานท่ีรับผิดชอบมีการ
พัฒนาระงาน ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 
2562 (KR16) 
KR2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ไม่น้อยกว่า 4.25 ในปีการศึกษา 2562 
(KR17) 
KR3 มีฐานข้อมูลตามตัวช้ีวัด AUN QA 
ในปีการศึกษา 2562 ทุกตัวช้ีวัดที่
รับผิดชอบ (KR18) 
 

ผลการด าเนินงาน 
   บริการค าร้องต่างๆ แก่นิสิตจ านวน
มากส่วนใหญ่นิสิตจะมาด าเนินการ
ติดต่อในช่วงวันสุดท้ายซึ่งการใช้ระบบ
กระดาษท าให้การบริการนิสิตล่าช้า 

จุดอ่อน 
     การบริการไม่ได้น าระบบเทคโนโลยี
มาใช้ ท าให้ต้องเพิ่มกระบวนการและ
ขั้นตอน ท าให้ เพิ่มระยะเวลาในการ
ท างานของตนเอง 
จุดแข็ง  
     การบริการต่อนิสิตเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ไม่มีผิดพลาดในขั้นตอนและ
กระบวนการ 

ลดจุดอ่อน 
     น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
ตนเอง เพราะเนื่องจากปัจจุบัน
ยังใช้วิธีการแบบเดิมคือ บริการ
ค าร้องผ่านกระดาษ ท าให้อาจ
เกิดข้อผิดพลาด และยากแก่การ
เก็บข้อมูลย้อนหลัง 

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอื่น 
เพื่อทราบและเปรียบเทียบขั้นตอน
และกระบวนการและน ามาพัฒนา 
งานท่ีท า 

1. น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อปรับปรุง
ขั้นตอนการท างาน ได้แก่ บริการนิสิต
ผ่านระบบออนไลนเ์พิ่มมากข้ึน เชน่ 
การตอบค าถาม การยื่นแบบฟอรม์ค า
ร้องต่างๆช่วยประหยัดเวลาและ
สามารถติตามผลได ้
2. มกีารพัฒนากระบวนงาน ให้
สามารถเข้าถึงนิสิตทุกคน และสะดวก
ในการใช้บริการในรูปแบบของเพจ
คณะที่นสิิตสามารถเข้ามาสอบถามข้อ
สงสัยได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 
 
3. มีฐานข้อมูลตามตัวช้ีวัด AUN QA 
ในปีการศึกษา 2562 ทุกตัวช้ีวัดที่
รับผิดชอบได้แก่ ข้อมูลสถิติของนสิิต 
อัตราการคงอยู่ อัตราการลาออก และ
การส าเร็จการศึกษาของนิสิต 
 

ม.ค. - มี.ค. 63 
 
 
 
 
 

ม.ค. - มี.ค. 63 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายณัฐวุฒิ คงไข่ ลูกจ้างของมหาวทิยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการพัฒนานิสิต : จัดโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้เสริมหลักสูตรแก่
นิสิต 
Objectives 2: พัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนิสิต (KR3) 
Key results:  
KR9 เพิ่มจ านวนนิสิตที่ได้รับการพฒันา
ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการของนัก
กฎหมาย จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 
ในปีการศึกษา 2562 (KR3) 

ผลการด าเนินงาน 
   จัดโครงการ/กิจกรรม เสริมหลกัสูตร
แก่นิสิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทกุปี 

จุดอ่อน  
     ยังขาดความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวกับองค์กรภาคธุรกิจและ
ไม่สามารถหาข้อมูลและวิทยากรทีม่ี
ความสามารถเกีย่วกับการเสรมิทักษะ
การเป็นผูป้ระกอบการแก่นิสติได ้

ลดจุดอ่อน 
     ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่
เกี่ยวกับภาคธรุกิจที่สามารถ
พัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนิสิต 
 

ท าความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อที่จะให้มผีู้เชี่ยวชาญ
ร่วมให้ความรู้แก่นิสิต 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายอนุชา ขนุแก้ว ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะทอ้นจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจากองค์กร/ 
หน่วยงานในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์งานของ

บุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่
รับผิดชอบ 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
Objectives: พัฒนาระบบสารสนเทศ
ตามความต้องการของคณะ (KR18) 
Key results:  
KR1 พัฒนาระบบสารสนเทศตามความ
ต้องการของคณะ จ านวน 2 ระบบ ในปี
การศึกษา 2562 (KR18) 

ผลการด าเนินงาน 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับ
มอบหมายให้พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการบริการนสิิต โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แก่นิสิต ซึ่งได้
พัฒนาไปแล้วเป็นบางส่วนยังไม่แล้ว
เสร็จ ผลการด าเนินงานประมาณ 
40% เนื่องจากได้ออกแบบระบบให้
รองรับการพัฒนาต่อยอดในระบบ
สารสนเทศอ่ืนๆ เช่นข้อมลูของ
อาจารย์ และปัญหาในการท างานคือ
ไม่มเีวลาเพยีงพอในการพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน 
1. ไม่ได้พัฒนาตนเอง 
2. ไม่ได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ลดจุดอ่อน 
1. พัฒนาตนเองด้านการเขยีน
เว็บไซตเ์พื่อกลับพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
2. ต้องการเวลาในการพัฒนา
ระบบอย่างต่อเนื่อง 
เสริมจุดแข็ง 
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน  

1. งบประมาณในการสนับสนุนการอบรม
พัฒนาตนเอง 
2. เดินทางไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน 
3. เวลาในการพัฒนาระบบท่ีมากขึ้น 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการ
ออกแบบพัฒนาเวบไซต์ ผา่น 
YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมอบรม
ตามหลักสูตรที่เปิดออนไลน ์
 
 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายอนุชา ขนุแก้ว ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะทอ้นจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจากองค์กร/ 
หน่วยงานในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์งานของ

บุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

จุดแข็ง 
1. มีความรู้และตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ 
2. พัฒนาระบบให้รองรับกับระบบท่ี
จะพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคต 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายกรีฑา รักเล่ง ต าแหน่ง นักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้

ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษา : ขั้นตอนการ
บริการค าร้องแก่นิสิต 
Objectives1 : พัฒนากระงานบริหาร
หลักสตูร การพัฒนานสิิต การบรกิาร
วิชาการ เพื่อรองรับการประเมิน EdPEx 
200 ในปีการศึกษาภายในปีการศกึษา 
2563 (KR16) 
Key results:  
KR1 กระบวนงานท่ีรับผิดชอบมีการ
พัฒนาระงาน  ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 
2562 (KR16) 
KR2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ไม่น้อยกว่า 4.25 ในปีการศึกษา 2562 
(KR17) 
KR3 มีฐานข้อมูลตามตัวช้ีวัด AUN QA 
ในปีการศึกษา 2562 ทุกตัวช้ีวัดที่
รับผิดชอบ (KR18) 

ผลการด าเนินงาน 
     บริการค าร้องต่างๆ แก่นิสติ และ
ต้องส่งมายังวิทยาเขตสงขลาท าใหเ้กิด
ความล่าใช้ในการด าเนินงาน 

จุดอ่อน 
     เซ็นเอกสารค าร้องตา่งๆ ต้องผ่าน
ผู้บริหารที่รับผิดชอบในฝ่ายนั้นๆ ท าให้
ต้องเพิ่มกระบวนการและขั้นตอนรวมทั้ง
ระยะเวลาในการด าเนินการจัดส่งส่ง
เอกสารระหว่างวิทยาเขตพัทลุง – วิทยา
เขตสงขลา ท าให้เพิม่ระยะเวลาในการ
ท างานของตนเอง 
จุดแข็ง 
     การบริการต่อนิสติเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้องไม่มีข้อผดิพลาดใน
ขั้นตอนและกระบวนการและสามารถ
ตรวจสอบค าร้องต่างๆย้อนหลังไดผ้่าน
ระบบสารบรรณ 
 

ลดจุดอ่อน 
     น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
ตนเอง เพราะเนื่องจากปัจจุบัน
ยังใช้วิธีการแบบเดิมคือ บริการ
ค าร้องผ่านกระดาษ ท าให้อาจ
เกิดข้อผิดพลาด และยากแก่การ
เก็บข้อมูลย้อนหลังและเสีย่งต่อ
การสญูหายของเอกสารค าร้อง 

ศึ กษาดู ง าน เ กี่ ย วกั บก า รน า
เทคโนโลยีสารสนเทศการยื่นค า
ร้ อ ง ต่ า ง ๆ ผ่ า น ร ะ บ บ  ณ 
มหาวิทยาลัยที่มีการใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางและ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ขั้ น ต อ น แ ล ะ
กระบวนการและน ามาพัฒนา
ระบบงานท่ีท าต่อไป 

1. การฝึกอบรม : อบรมการใช้ 
Webex ในการจัดการเรียนการ
สอน 
2. การใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ใน
การยื่นค าร้องตา่งๆของนิสิต 
 
 
 

20 มี.ค. 63 
 
 

ม.ค. - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายกรีฑา รักเล่ง ต าแหน่ง นักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการประเมนิ
ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้

ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

งานพัฒนานิสิต : จัดโครงการเสริมสร้าง
การเรียนรู้เสริมหลักสูตรแก่นิสิต 
Objectives 2: พัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนิสิต (KR3) 
Key results:  
KR9 เพิ่มจ านวนนิสิตที่ได้รับการพฒันา
ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการของนัก
กฎหมาย จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 
ในปีการศึกษา 2562 (KR3) 

ผลการด าเนินงาน 
    จัดโครงการ/กจิกรรม เสริมหลกัสูตร
แก่นิสิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทกุปี 

จุดอ่อน  
      ยังขาดความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวกับองค์กรภาคธุรกิจ
และไม่สามารถหาข้อมูลและวิทยากรที่
มีความสามารถเกี่ยวกับการเสริมทักษะ
การเป็นผูป้ระกอบการแก่นิสติได ้

ลดจุดอ่อน 
ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่
เกี่ยวกับภาคธรุกิจที่สามารถ
พัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนิสิต 
      

คณะท าความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อที่จะให้มี
ผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้แก่นิสิต 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวอทิตา มู่สา ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
- งานธุรการ/สารบรรณ 
- งานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

นิติศาสตร์ 
objectives: พัฒนาระบบการประเมิน
ความพึงพอใจทุกกระบวนงานรองรับการ
ประเมิน EdPEx 200 ในปีการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2562 (KR16) 
KR1 กระบวนงานท่ีรับผิดชอบมีการพัฒนา
ระบบงาน ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2562 
(KR16) 
KR2 เพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทุกระบบงานไม่น้อยกว่า 4.25 ในปีการศึกษา 
2562 (KR17) 

ผลการด าเนินงาน 
งานธุรการ/สารบรรณ 
     ในปี การศึ กษา  2561  ผลการ

ด าเนินงานของงานธุรการ/สารบรรณ
ได้รับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
ในระดับ 4 มากกว่าหรือเท่ากับ 4.25 มี
การเผยแพร่ขั้นตอนงานสารบรรณอย่าง
แพร่หลาย ด าเนินงานทันตามระยะเวลา
ที่ ก าหนด  มี ก า รน า เทค โน โ ลยี อื่ น
นอกเหนือจาก E-doc มาใช้ ในการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ไม่มีข้อร้องเรียนในงาน
สารบรรณ 
จุดอ่อน  
     การส่งต่อเอกสารภายหลังจาก
ผู้บังคับบัญชาเกษียณมอบหมายถึง
ผู้รับผิดชอบ ยังมีบุคลากรบางส่วนท่ียัง
ไม่เปิดอ่านเอกสารในระบบ E-doc จึง
ท า ให้ ก า รประสานงานหรื อกา ร

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน
ทางด้านงานธุรการ/สารบรรณ 
และงานการประชุม 
2. ศึกษาด้วยตนเอง (Self 
Learning) 
3. การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
เสริมจุดแข็ง  
1. จัดท าสถิติในการใช้บริการ
และความผิดพลาดที่เกดิขึ้นใน
งานธุรการ/สารบรรณ จัดท า
วิจัยเพื่อหาแนวทางพัฒนา
ระบบงานธุรการ/สารบรรณ/
งานประชุม 
2. พัฒนาระบบงานด้วย
กระบวนการ LEAN  

 
 

1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางด้าน
งานธุรการ/สารบรรณ และงาน
ประชุม 
2. สนับสนุนงบประมาณในการ
ท าวิจัยเพื่อพัฒนางาน  

1. ศึกษาด้วยตนเอง (Self 
Learning) ความรู้พื้นฐานทางด้าน
งานธุรการ/สารบรรณ และงาน
การประชุม ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้อง 
2. คู่มือการปฏิบัติงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

พ.ย. 62 – มีค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวอทิตา มู่สา ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

ด าเนินงานในขั้นตอนต่อไปนั้นล่าช้า
หรือเกิดข้อผิดพลาด 
จุดแข็ง  
     การบริหารจัดการงานธุรการ/สาร
บรรณ จะด าเนินการรับ-ส่ง เอกสาร
ทุกประเภท ให้เสร็จสิ้นในวันต่อวัน 
โดยไม่มีเอกสารค้าง ทั้งนี้เพื่อความ
รวด เ ร็ ว ในการด า เนิ นการส่ งต่ อ
เอกสารให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

งานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะนิติศาสตร์ 
     ในปี การศึ กษา  2561  ผลการ
ด า เนินงานประ ชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะนิติศาสตร์มีการก าหนด
ปฏิทินและแจ้งระยะเวลาในการเสนอ
วาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วัน จัดท าเอกสารประกอบการประชุม
เสนอต่อประธานและเลขานุการฯ ก่อน
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวอทิตา มู่สา ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

การประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน  
จัดท ารายงานการประชุมและมติย่อแจง้
ผู้เกี่ยวข้อง ภายหลังจากวันที่ประชุมไม่
เ กิ น  3  วั น  มี ก า รติ ด ต ามผลกา ร
ด าเนินงานตามมติที่ประชุมฯ และ
รายงานต่อประธานที่ประชุมฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
นิติศาสตร์ ในครั้งถัดไป มีระบบการ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์
ทุก 6 10  และ 12 เดือน 
จุดอ่อน ความล่าช้าของการเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
นิติศาสตร์ ยังมีความล่าช้ากว่าก าหนดที่
ให้เสนอเรื่อง จึงส่งผลต่อการจัดท า
เอกสารประกอบการประชุมฯ  
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวอทิตา มู่สา ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

จุดแข็ง การวางแผนในการด าเนินงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
นิติศาสตร์ มีการด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ จึงส่งผลท าให้การส่ง
รายงานการประชุมฯ และการออกมติ
ย่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางจิราวรรณ คงเรือง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการด าเนินงานและการประเมนิ

ตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจบุัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขั้นตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการพัฒนาระบบการประเมิน
ความพึงพอใจทุกกระบวนงาน 
Objectives 1: พัฒนาระบบการประเมิน
ความพึงพอใจทุกกระบวนงาน รองรับการ
ประเมิน EdPEx 200  ในปีการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2562 (KR16)  
Key results:  
KR1 กระบวนงานท่ีรับผิดชอบมีการพัฒนา
ระงาน ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2562 
(KR16) 
KR2 เพิ่มระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทุกระบบงานไม่น้อยกว่า 4.25 
ในปีการศึกษา 2562 (KR17) 

ผลการด าเนินงาน 
     ในปีการศึกษา 2561 จากการ
ด าเนินงานพบว่ามีการพดูถึงการบริการ
ทีดีในส่วนวิทยาเขตพัทลุง แตย่ังไม่มี
การท าแบบสอบถามเพื่อเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทีส่ามารถตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริงได้   
     การการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายขอ
ซื้อขอจ้างโครงการยังไม่ถูกต้องตาม 
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างการบริการงาน
พัสดุ พ.ศ. 2560 
จุดอ่อน 
1. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการออกแบบสอบถาม 

 2. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
ระเบียบงานพัสด ุ

จุดแข็ง 
มีการบริการที่ด ี

ลดจุดอ่อน 
1.  ฝึกอบรมเรื่องระบบ
สารสนเทศการออกแบบ
สอบถาม ออนไลน ์
2.  ฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัสด ุ
เสริมจุดแข็ง 
1. จัดท าแบบสอบถามเพื่อได้
ทราบผลการประเมินในส่วน
ของการบริการที่แท้จริง 
2. จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการปฏิบตัิงานด้าน
พัสด ุ

1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมเรื่องระบบสารสนเทศการ
ออกแบบสอบถาม ออนไลน ์

2. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสด ุ

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับเรื่องระบบ
สารสนเทศการออกแบบสอบถาม
ออนไลน์ ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้อง 
2.  เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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    แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกาญจนรัตน์ วรพงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการ
ประเมินตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ 

จุดแข็งของผู้ต้องการพัฒนา
ตนเองท่ีมีต่อผลการด าเนินงานที่

ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองท่ีต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนนุจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ 
งานเลขานุการ สื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ 
และวิเทศสัมพันธ์ 
Objectives: พัฒนาระบบงานสื่อสารองค์กรและ
ห่วงโซ่อุปทานเพื่อรองรับการประเมิน EdPEx 
ร้อย 200 ในปีการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562  
Key results:   
KR1 เพิ่มช่องทางการสื่อสารองค์กรภายในองค์กร
เชิงรุกจาก จาก 3 ช่องทางเป็น 6 ช่องทางใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (KR12) 
KR1 เพิ่มช่องทางการสื่อสารองค์กรภายนอกเชิง
รุก จาก 2 ช่องทางเป็น 4 ชองทางใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (KR13) 
KR3 เพิ่มคู่ความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
พื้นท่ีพัทลุง 3 โรงเรียน และพื้นท่ีสงขลา 3 
โรงเรียน (KR14) 
KR3 เพิ่มคู่ความร่วมมือกับผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี
เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความต้องการของ
สังคม พื้นท่ีพัทลุง 3 โรงเรียน และพื้นท่ีสงขลา 3 
โรงเรียน (KR15) 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 การ
สื่อสารองค์กรยังไม่ถั่วถึง และ
บางอย่างยังไม่สามารถสื่อสารได้
อย่างตรงจุด และการ
ประชาสมัพันธ์ยังล่าช้า 

จุดอ่อน ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประชาสมัพันธ์ การ
ท าแบนเนอร์/อินโทรกราฟฟิค 
ประชาสมัพันธ์  
จุดแข็ง มีการพัฒนากระบวนการ
หรือข้ันตอนในการปฏิบตัิงาน เพือ่
ลดข้อผดิพลาดในการปฏิบตัิงาน
พัฒนา 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งานเลขานุการ และสื่อสารองค์กร 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. ฝึกภาษา 
4. ฝึกเรยีนการท าอินโฟกราฟฟิค 
เสริมจุดแข็ง 
1. มีช่องทางการสื่อสารองค์กรที่
มีระบบ และเข้าถึงผู้ทีต่้องการ
สื่อสารได้อย่างตรงจุด 
2. มีคู่ความร่วมมือกับโรงเรียน
มัธยม 

สนับสนุนงบประมาณ ในการฝึก
อ บ เ รื่ อ ง เ ล ข า นุ ก า ร  
ประชาสัมพันธ์ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับงานเลขานุการ 
และสื่อสารองค์กรผ่าน YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
2. ฝึกภาษาผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้อ 
4. ฝึกเรียนการท าอินโฟกราฟฟิผา่น 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อ 
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                                                  รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง  

รหัส เกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 

1 ความรู้ในด้านบญัช ี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
บัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านบัญชีให้มี ประสิทธิภาพ  

2 ความรู้ในการเป็นผูต้รวจสอบ  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการเป็นผู้
ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้
ตรวจสอบ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3 ความรู้ในด้านประมาณ  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน ใน
ด้านงบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
งบประมาณ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  

4 ความรู้ในด้านการเงิน  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน  ใน
ด้านนการเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการเงินใหมีประสิทธิภาพ  

5 ความรู้ในด้านการ ตรวจสอบ
ภายใน  

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการ ตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพ  

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

7 ทักษะในด้านการเงิน  การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงานรวมถึงการควบคุมดูแล
การใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณที่จัดสรรไว้  

8 การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล  

การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหาข้อมูล 
รวมทั้งการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหา และจัดเก็บข้อมูล 
ตลอดจนการวิเคราะห์หาข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้ อย่างเป็นระบบ  

9 ความรู้ในด้านกฎหมาย  ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้ค าปรึกษาแนะน าในประเด็นต่าง ๆ โดย
อ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้  

10 ความรู้ในด้านจดัซื้อ จัดจา้ง  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
งานจัดซื้อ จดจ้าง รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ 
จัดจ้าง ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านจัดซื้อ จัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพ  

11 ทักษะการบริหารงาน จัดซื้อ  การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการท างานในด้านงานจัดซื้อ  รวมทั้ง
การบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ราคา 
ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงาน จัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด  
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12 ความรู้ในด้านการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานใน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน ประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน HRD ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง ขั้นตอนการท างานด้าน HRD 
ให้มีประสิทธิภาพ  

13 ความรู้ในงานด้านระบบ 
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน 
บุคคล  

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

14 ความรู้ในด้านการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย ์ 

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

15 การสัมภาษณเ์พื่อการ 
คัดเลือก  

การก าหนดความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี  คุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้น รวมทั้งการบริหารและควบคุม งบประมาณที่ใช้ในการ
คัดเลือกผู้สมัครแต่ละครั้ง  

16 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/ 
ข้อบังคับของหน่วยงาน 

ความเข้าใจระเบียบ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบข้อ
ซักถามและให้ค าแนะน ากับผู้อื่นเกี่ยวกับระเบียบ ค าสั่ง และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น  

17 ความรูในด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
งานIT ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างาน ด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพ  

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

19 ความรู้ในด้านการบริหาร 
ความเสีย่ง  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานใน
ด้านนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพ  

20 ความรู้เกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ี
เป็นเลิศ (EdPEx) 

ความสามารถในการวางแผนและควบคุมดูแล และออกแบบการพัฒนาปรับปรุงกระ
บวนการท างานของทั้งองค์การ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับข้อก าหนด ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและ ภายนอก
องค์การในด้านการจัดการศึกษาเพื่อการด าเนินงานงานท่ีเป็นเลิศ   

21 การให้ค าปรึกษา  

 

ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้อื่น รวมถึง
การใค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น  

22 การสร้างเครือข่าย  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลต่าง ๆ ในทุกระดับต าแหน่งงานทั้ง 
ภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้งความสามารถในการขอความคิดเห็น  ความ
ช่วยเหลือ และความร่วมมือต่างๆ จากสมาชิกที่เป็นเครือข่ายเพื่อ  ตอบสนองต่อ
เป้าหมายของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้น  
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23 การวางแผนงานและการ 
จัดการ  

ความสามารถในการจัดล าดับความส าคัญของงานที่เร่งด่วน และการก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานส าหรับงานที่เป็นปกติประจ าวันและงานที่เร่งด่วนได้ รวมทั้งการก าหนดผลที่
คาดหวังของงานที่ปฏิบัติ และการหาวิธีประเมินผลการ ท างานของตนเองและของ
ทีมงาน  

24 การแก้ไขปัญหาตดัสินใจ  การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใดๆ เพื่อให้การตัดสินใจและการ  แก้ไข
ปัญหาได้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประ
สิทธผิ ลและมีประสิทธิภาพ  

25 ความเป็นผู้น า  ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และน าเสนอความคิดเห็นของตนแก่  
สมาชิกในทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้น าและพร้อมที่จะ 
น าเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม  

26 การบริหารต้นทุน  การตระหนักถึงความส าคัญของต้นทุนที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารงานหรือ โครงการ 
รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนให้เป็นไปตามแผนงบประมาณและ
แผนงานท่ีก าหนด ตลอดจนการก าหนดและติดตามผลที่ได้จากการลงทุนในแต่ละงาน/
โครงการ/กิจกรรม  

27 การบริหารความเสี่ยง  ความเข้าใจความหมาย ประเภท วงจรการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะ แนวทาง
ป้องกัน รวมทั้งความสามารถในการวางแผน และการตรวจสอบการ บริหารความเสี่ยง
ให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนการก าหนดแนวทางการ ด าเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานและองค์การ  

28 การบริหารโครงการ  ความสามารถในการก าหนดทิศทางของโครงการ แผนงานโครงสร้างของโครงการ 
และความสามารถบริหารจัดการการด าเนินโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
พร้อมท้ังสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ และให้ค าแนะน าแก่ผู้อื่นได้ 

29 ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน (Coaching 
Development Skills)  

การก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน รวมทั้งสอน
งานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่ก าหนดขึ้นโดยพิจารณา จากความแตกต่าง
ของผู้ถูกสอนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ 
ให้เหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จของงานรวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะการท างานของ
ตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง  

30 ทักษะในการน าเสนองาน  ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้ฟังใน ระดับที่
แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม  

31 การบริหารทรัพยากร  

 

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จ าเป็นจะต้อง
น ามาใช้ในกิจกรรม หรือโครงการที่ก าหนดขึ้น โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

28 ทักษะการประนีประนอม  ความสามารถในการก าหนดเง่ือนไขหรือผลประโยชน์ที่จะน าเสนอให้กบคู่กรณี                
ทั้งภายในและ/หรือภายนอกองค์การ รวมถึงความสามารถในการเจรจาต่อรอง  และ
ประนีประนอมกับผู้อื่นถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับของทั้งสองฝ่าย  

32 ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร ์

ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการสร้าง รูปแบบ
ของแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่างๆ ได้ รวมถึงการดึงฐานข้อมูลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานอ่ืนๆ ต่อไปได้  

33 การบริหารจัดการ ฐานข้อมูล  ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ช่ันงานใหม่ๆ โดยการดึงฐานข้อมูลที่มี
อยู่มาใช้เพื่อจัดท าเอกสารหรือรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของ
ผู้อื่นได้  
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34 การบริหารจัดการรายงาน 
และเอกสาร  

ความสามารถในการจัดเตรียมและจัดท าเอกสารและรายงานต่างๆ รวมทั้งการน า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดท าและจัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและ
รายงานต่าง ๆ ได้ 

35 การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ  การจัดหาและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือประเภทต่างๆ ได้ รวมถึง
ความสามารถในการใช้ การบ ารุงรักษา และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการ
ใช้อุปกรณ์ / เครื่องมือต่างๆ  

36 ความสามารถในการใช้ 
ภาษาอังกฤษ  

ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน 
และเขียน) เพื่อการติดต่อสื่อสารและการโต้ตอบทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

37 ทักษะในการใช้ภาษา  ความสามารถในการเลือกใช้ค าพูดและส านวนภาษาในการน าเสนองานให้ เหมาะสม
กับเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ รวมท้ีงความสามารถในการเลือกใช้ ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้อง
กับสายงานของตนและสายอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

38 ทักษะการเจรจาต่อรอง  ความเข้าใจในสถานการณช์ที่จ าป็นต้องเจรจาต่อรอง และความสามารถในการ หา
ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ประกอบการเจรจาต่อรองกับคู่กรณี รวมทั้งการก าหนด
และเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดโดยได้รับการยอมรับและการตกลงร่วมกันของ
ทั้งสองฝ่าย  

39 การบริหารงานส านักงาน/ 
ธุรการ  

ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบ ารุงรักษาข้อมูล เอกสาร และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรและหน่วยงานงานได้  

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

41 การวิจัยและพัฒนา  ความสามารถในการก าหนดกรอบหรือแนวทางในการวิจัยและพัฒนา และการ น า
ผลจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ เสนอแนะ และคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้น  

42 การเขียนรายงาน  ความสามารถในการออกแบบรูปแบบของรายงาน และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือเครื่องมือพิเศษในการสร้างรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

43 การวิเคราะห์ทางสถิต ิ ความสามารถในการก าหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ รวมทั้งสามารถน าสถิติที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดจนสามารถ
แปลและสรุปผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการทางสถิติ  

44 ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ ์ การวางแผนและก าหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อก่อให้เกิดสังคมภายใน 
โครงการที่มีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่องความ
ปลอดภัยและความเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างองค์การกับ
สมาชกิ โครงการเป็นอย่างดี  

45 ทักษะการบริหารจัดการ ด้าน 
Hardware  

การก าหนดและการพัฒนาระบบงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์การน า Hardware มา
ใช้ในองค์การ รวมทั้งสอนแนะ และให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้อื่น ถึงวิธีการดูแลรักษา
ระบบ Hardware ให้ปลอดภัยและสามารถน ามาใช้งานได้อย่างมี ประสทิ ธิภาพ  

46 ทักษะการบริหารจัดการ ด้าน 
Software  

ความเีาาใจในหลักการ และวิธีการจัดการด้าน Software รวมถึงความสามารถใน
การติดตั้ง ใช้ค าสั่ง แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ Software ตลอดจนการใช้ 
Software ได้อย่างเหมาะสมกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และองค์การ  
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47 ทักษะการติดต่อ ประสานงาน  การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอก 
หน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่ก าหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้าวสาร
และให้ค้าแนะน าแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

48 ทักษะด้านเลขานุการ  ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ อ านวยความสะดวก  ให้แก่
ผู้บริหารขององค์การและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการ
บริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น  

49 ความละเอียดรอบคอบ  ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปชัญหาหรืออุปสรรคที่ อาจจะ
เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียด
ต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้  

50 มนุษยสัมพันธ์  ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีห์เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเป้าหมายในการท างานร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ  

51 การควบคุมอารมณ์และ 
บุคลิกภาพ  

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพท่ี แสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้อืนได้ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่แตกต่าง
กันไป  

52 ความคิดสร้างสรรค ์ การน าเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ซึ่งน าไปสู่การออกแบบ ผลงานที่
มีความแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการ ขาย รวมถึงการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์การ  

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

54 ความคิดเชิงวิเคราะห ์ ความเข้าใจในการก าหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่ เกิดขึ้น 
รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจง  ข้อมูลออกเป็น
ปัจจัยย่อยๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ได้
อย่างเป็นระบบ  

55 การเรยีนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และ
เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  

56 จิตส านึกด้านบริการ  การให้ความส าคัญกับลูกค้าท้ังภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการ และ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการ ให้บริการที่ดี  

57 ความน่าเชื่อถือได ้ ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้ง 
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และคช้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ 
เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อื้นทั้งภายในและ
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 าหรือการแสดงออกของพนักงาน ที่องค์กร คาดหวังหรือต้องการ 
เพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

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

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

 
สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) ระดับ

อ านวยการ 
ระดับต้น 

1. ความเป็นผู้น า (Leadership)   
2. การมีวิสัยทัศน์ (Visioning)   
3. การวางกลยุทธ์ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย (Strategic Orientation)   
4. ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง (Change Management)   
5. การควบคุมตนเอง (Self Control)   
6. การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)   
 
3. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ ทักษะ

คุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่ง องค์กรคาดหวังให้
พนักงานในสายงานที่จ าเป็นต้องมีตามต าแหน่งที่ก าหนด โดยก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ไว้ 12 ตัว สามารถเลือก
สมรรถนะประจ าสายงานที่เหมาะสมในแต่ละต าแหน่งได้  
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   ตารางแสดงระดับความสามารถที่คาดหวังแบ่งตามประเภทต าแหน่งงาน (Competency Mapping) 
 

กลุ่มต าแหน่ง ระดับความสามารถที่คาดหวัง 
สมรรถนะ 

หลัก 
สมรรถนะ 

ทางการบริหาร 
สมรรถนะ 

สาย
คณาจารย ์

สมรรถนะ 
สายสนุน
วิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
- ผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ คณบดี ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - 
- ผู้บริหารระดับอ านวยการ ได้แก่          
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
ส านักงาน ประธานสาขาวิชา 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 - 

- ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ หัวหน้างาน ระดับ 3 ระดับ 3 - - 
กลุ่มวิชาการ 

- ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 - 
- อาจารย์ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 - 
- บุคลากรใหม่ (อายุงานน้อยกว่า 1 ปี) ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 - 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือเชยี่วชาญเฉพาะ 
- 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 
กระตุ้นและให้ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัตงิานเต็ม
ประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ระดับที่ 1 บริหารการประชุมได้ดีและคอยชี้แจงข่าวสารความเป็นไปอยู่เสมอ  
 ก าหนดประเด็นหัวข้อในการประชุม วัตถุประสงค์ ควบคุมเวลา และแจกแจงหน้าที่

รบัผิดชอบให้แก่บุคคลในกลุ่มได้  
 แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยู่เสมอแม้ไม่ได้ถูก

ก าหนดให้ต้องกระท า  
 อธิบายเหตผุลในการตัดสินใจใหผ้ีีทเีีก่ียวข้องทราบ  
 ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็นผู้น าในการท างานของกลุ่ม 
 ลงมอืกระท าการเพื่อช่วยให้กลุ่มปฏิบัตริหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  ก าหนดเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจน ใช้โครงสร้างที่เหมาะสม เลือกคนให้เหมาะกับ

งาน หรือใช้วิธีการอ่ืนๆ เพื่อช่วยสร้างสภาวะที่จะท าให้กลุ่มท างานได้ดีขึ้น  
 เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน หรือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาในการแสดง

ศักยภาพการ ท างานอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และใหก้ารดูแลและช่วยเหลอืทีมงาน  

 เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน  
 ปกป้องทีมงาน และชื่อเสียงของส่วนงาน มหาวิทยาลัย  
 จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลคัญมาให้ทีมงาน  
 ช่วยเหลือให้ทีมงานเข้าใจถึงการปรบัเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและความจ าเปน็

ในการปรับเปลีย่นนั้น ๆ 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และประพฤติตนเหมาะสมกับการเปน็ผู้น า  

 ก าหนดธรรมเนียมปฏิบัตปิระจ ากลุ่มและประพฤติตนเปน็แบบอย่างที่ดีแก่ทีมงาน  
 ยึดหลักธรรมาภบิาล ( Good Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมี

ส่วนร่วม ความรบัผิดชอบ ความคุ้มค่า) ในการปกครองทีมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา   

 สนับสนนุการมีส่วนร่วมของทมีงาน ผู้ใต้บังคบับัญชาในการอุทิศตนให้กับการ
ปฏิบัติงานเพื่อ สนองนโยบายขององค์กร 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และแสดงวิสัยทัศน์ทีช่ัดเจนต่อทีมงาน และผู้ใตบ้ังคับบัญชา  
 สื่อสารวิสัยทัศน์ที่มีพลัง สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผ้ีีใต้บังคับ

บัญชาสามารถ ปฏิบัตงิานให้ภารกิจส าเร็จลลุ่วงได้จรงิ  
 เป็นผู้น าในการปรับเปลีย่นขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปลีย่นด าเนนิไปได้อยา่ง

ราบรืน่และ ประสบความส าเร็จได้ด้วยกลยทธุ์และวิธีการด าเนนิการที่เหมาะสม  
 มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเตรียมการสร้างกลยุทธ์

ให้กับองค์กรในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนัน้ๆ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
1.2 การมีวิสัยทัศน์ (Visioning) ความสามารถในการก าหนดวสิยัทัศน์ ภารกิจ และเปา้หมายการท างานของหน่วยงานที่

ชัดเจนให้ ตอบสนองต่อวิสยัทัศน์และเปา้หมายของมหาวิทยาลยั และสามารถผลักดนัและ
กระตุ้นให้ผู้อื่น ความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์    

ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร  
 รู้เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ว่างานที่ท าอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือ

ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร  
 เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานกับเป้าหมาย วัตถุประสงคแีละกลยุทธ์ขององค์กร

โดยรวมได้ 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหผ้ีีอ่ืนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 

 อธิบายให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายการท างานของหน่วยงานภายใต้
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้  

 แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเพื่อประกอบการก าหนด
วิสัยทัศน์ 

 แบ่งปันความรับผิดชอบในการก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวโดยให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วม
หรือแสดงความคิดเห็นด้วย 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสร้างแรงจูงใจใหผ้ีีอ่ืนเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  
 โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของ

ตนเองเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  
 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สมาชิกในทมีถึงแนวทางในการท างานโดยยึดถือ

วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ  
 สามารถสอนงานและการปฏิบัติงานนของสมาชิกในทีมบรรลุเป้าหมายตาม

วิสัยทัศน์ได้  
 ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ด้วยวิธีสร้างแรงบันดาลใจ 

ความกระตือรือร้นและความร่วมแรงร่วมใจใหบ้รรลุวิสัยทัศน์นั้น 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้วิสัยทัศน์มาช่วยก าหนดนโยบายในงาน   

 มีการพัฒนาปรับปรงุนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการน า วิสัยทัศน์ 
  คิดนอกกรอบ น าเสนอความคิดใหม่เพื่อใช้ก าหนดนโยบายในงานเพื่อประโยชน์

หรือโอกาสขององค์กรโดยรวมอย่างที่ไมม่ีผู้ใดคิดมากอ่น 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่  4 และก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย   
 ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางงานในมหาวิทยาลัยด้วยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง

ว่าเป้าหมายเหล่านั้นสอดคล้องเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจมหาวิทยาลัย 
 คาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ในมหาวิทยาลัยอาจไดรับผลกระทบอย่างไรจากก

การเปลี่ยนแปลงทุกด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเสนอกลยุทธ์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รบัประโยชน์ สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลง 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
1.3 การวางกลยุทธ์ของ หน่วยงาน  
(Strategic Orientation) 

ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบาย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ 

ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย วา่มีความเก่ียวโยงกับหนา้ที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน  

 เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย วา่สัมพนัธ์เชื่อมโยงกับ
ภารกิจของหน่วยงานทีต่นดูแลรบัผิดชอบอย่างไร  

 สามารถวิเคราะห์ปัญหา อปุสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได้  
 สามารถอธบาิยความเก่ียวโยงของนโยบายมหาวิทยาลยั ภารกิจของหน่วยงานได้

อย่างถูกต้องเป็น รูปธรรม 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และน าประสบการณ์มาประยกุต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของ

หน่วยงานได้  
 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานทีต่นดูแลรับผิดชอบ

ให้สอดคล้องกับ          กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและสามารถบรรลุภารกิจ
ก าหนดไวไ้ด้  

 ใช้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารมาปรับกลยทุธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่ปลี่ยนแปลงได้  

 สามารถก าหนดกลยุทธ์ของหนว่ยงานที่สอดคล้องกับกลยทุธุ์ของมหาวิทยาลัย 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยกุต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซบัซ้อนมาใช้ในการก าหนด

กลยุทธ์ในการ ปฏิบัติงานในอนาคต  
 ประยุกตท์ฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของ

หน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ  
 คิดโครงการ แผนงานที่ผลสัมฤทธ์มีประโยชน์ระยะยาว หรือประยุกต์แนวทาง

ปฏิบัตที่ประสบความส าเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยต่าง ๆ มาก าหนด
แผนงานเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเชื่อมโยงสถานการณ์ในประเทศเพื่อก าหนดกลยุทธ์ใน
การปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

 ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ภายในประเทศที่ซับซ้อนโดยมองภาพในลักษณะองคร์วมเพื่อใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์  

 คิดแผนหรือกลยทุธ์เชิงรกุในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองโอกาส
หรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ของหน่วยงานทเีีปลี่ ยนแปลงไป 
ระดับที่ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรบัเปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง  

 มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยทุธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและมีการ
ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 สรรค์สร้างและบรูณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจาก
บริบทของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและปรับให้เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
1.4 ศักยภาพเพื่อน าการ
เปลี่ยนแปลง  (Change 
Management) 

ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันสมาชิกในองค์กรให้เกิดความ
ต้องการจะปรับเปลี่ยนไปในแนวทางการทเีีป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงการสื่อสารให้
ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และด าเนินการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจริง 

ระดับที่ 1 เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลี่ยน  
 เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลี่ยน สามารถก าหนดทิศทางและขอบเขตของการ

ปรับเปลี่ยนที่ควรเกิดขึ้นภายในองค์กรได้  
 เข้าใจถึงความจ าเป็นในการปรบัเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการ

ปรับเปลี่ยนนัน้  
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และสนับสนนุใหผ้ีีอ่ืนเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น 

 ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงนัน้  
 สนับสนนุความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการและ

มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และกระตุ้น และสรา้งแรงจงูใจใหผ้ีีอ่ืนเห็นความส าคัญของ

การปรับเปลี่ยนทเีีกิดขึ้น  
 กระตุ้น สร้างแรงจงูใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความ

ร่วมแรงร่วมใจ  
 เปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่ปฏิบตัิอยู่ในปัจจุบนักับสิง่ทจี่ะเปลี่ยนแปลงไปนั้น

แตกต่างกันในสาระส าคัญอย่างไร  
 สร้างความเข้าใจใหเีกิดขึ้นแก่ผู้ที่ยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และวางแผนงานที่ดีีพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร  
 สร้างวิสัยทัศน์และชี้ให้เห็นผลสมัฤทธิ์จากความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กร

ที่ก าลังจะด าเนนิการ  
 วางแผนอย่างเปน็ระบบและชี้ใหเีห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน  
 เตรียมแผน และติดตามการบรหิารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และด าเนินการตามแผนใหเีกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่ง
ประสิทธิภาพ  
 เป็นผู้น าในการปรบัเปลีย่นขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปลีย่นสามารถด าเนนิ

ไปได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ  
 สร้างขวัญก าลงัใจ และความเชือ่มั่นในการขับเคลื่อนใหเีกิดการปรับเปลี่ยน อย่าง

มีประสิทธิภาพ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

136 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
1.5 การควบคุมตนเอง (Self 
Control) 

   ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจถูกยั่วยุหรือ
เผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องท างานภายใตส้ภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอด
กลั้น เม่ืออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง 

ระดับที่ 1 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  
 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไมส่ีภาพหรอืไม่เหมาะสมในทกุสถานการณ ์ 
 อดกลั้นไม่แสดงพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และหลีกเลี่ยงหรือเบี่ยงเบนสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความ
รุนแรงทางอารมณ์  
 รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่างเหมาะสมอาจหลีกเลี่ยงจาก

สถานการณ์ (ที่ท าให้เกิดความรุนแรงทางอารมณ์) ชั่วคราวหากกระท าได้ หรืออาจ
เปลี่ยนหัวข้อสนทนาหรือหยุดพักชั่วคราวเพื่อสงบสติอารมณ์ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสงบ แม้จะถูกยั่วยุจากฝ่าย
ตรงข้าม  
 รู้สึกได้ถึงความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน เช่น 

ความโกรธ ความผิดหวังหรือความกดดัน แต่ไม่แสดงออกและไม่โต้ตอบรุนแรงแม
จ้ะถูกยั่วยุจากฝ่ายตรงข้าม และยังครองสติปฏิบัติตนต่อไปได้อย่างสงบ  

 สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกทเีีหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลในเชิงลบทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไข
สถานการณ์ที่ท าให้เกิดความรุนแรงทางอารมณ์  
 รู้สึกถงึความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน แต่

สามารถเลือกวิธีการแสดงออกในทางสร้างสรรคเีพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น  
 สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลทอ่ีาจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการกับความเครียดและ

ความกดดันทางอารมณ์ที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น  
 บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดของตนเอง

หรือผู้ร่วมงาน 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ  

 ละวางอารมณ์ ระงับอารมณ์รุนแรง โดยการพยายามท าความเข้าใจต้นเหตุ เข้าใจ
ตนเองเข้าใจ สถานการณ์ เข้าใจคู่กรณี ตลอดจนบริบทและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ 
อาจใหอ้ภัยหรือปล่อยวาง ได้ตามแต่กรณี สามารถแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา รวม
ทั้งบรบิทและปัจจัยแวดล้อมตา่งๆ  
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
1.6 การสอนงานและมอบหมายงาน 
(Coaching and Empowering 
Others) 

ความตั้งใจที่จะสง่เสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่น
ว่าจะสามารถ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนได้ 

ระดับที่ 1 สอนงานหรือให้ค าแนะน าเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน   
 สอนงานด้วยการให้ค าแนะน าอย่างละเอียด หรอืด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน  
 ชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  
 มีการใช้เทคนิคการสอนงานที่ดี 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และท าให้ผู้ใตบังคับบัญชารู้สึกวา่ตนมีศักยภาพ   
 เข้าใจข้อดีและข้อด้อยของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถใหค้าปรึกษาชี้แนะ

หนทางเพื่อสนบัสนุนสง่เสริมข้อดีให้โดดเด่นและปรบัปรุงข้อด้อยให้ลดลง  
 ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพด้านดีของตนเพอ่ืเสริมสร้างความมัน่ใจ

ในการปฏิบัติงาน 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่  2 และวางแผนเพื่อให้โอกาสผู้ ใต้บังคับบัญชาแสดง

ความสามารถในการท างาน  
 วางแผนในการพฒันาผู้ใต้บังคับบัญชาทงั้ในระยะสั้นและระยะยาว 
  มอบหมายงานที่ เหมาะสม ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นค าชี้แนะและการ

สนับสนุนต่าง ๆ เพื่อใหง้านส าเร็จ รวมทั้งให้โอกาสผู้ใต้บังคับที่จะได้รั บการ
ฝึกอบรม หรอืพัฒนาอย่างสม่ าเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 

 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบาง
เร่ืองเพื่อใหม่ โอกาสริเริ่มสิ่งใหม่ๆ หรือบรหิารจัดการด้วยตนเอง  

 พร้อมจะยอมเสี่ยง โดยยอมให้ผู้อื่นตัดสินใจในบางเร่ือง 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา  
 ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่ เป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา  
 มีจิตวิทยาในการเข้าถึงจิตใจและเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อ

น ามาสนับสนุนในการล้มล้างความเชื่อ และค่านิยมเชิงลบและพัฒนาศักยภาพใน
การท างานให้ดีขึ้น  

 เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ริเร่ิมสิ่งใหม่ด้วยตนเองโดยการมอบหมายอ านาจ
ตัดสินใจให้ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ให้อ านาจและสอนงาน  
 สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานที่ให้อ านาจและมีการสอนงานกันเองเพื่อ

พัฒนาการร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร   
 สร้างบรรยากาศการท างานที่เ อ้ือต่อวัฒนธรรมการท างาน ตลอดจนจัดหา

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

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

ความสามารถในการบรูณาการวิชาการ และความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา  การ
จัดเตรียมแผนการสอน การเลือกใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม รวมทั้งการ
กระตุ้น ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในชั้นเรียน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใหเีหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

ระดับที่ 1 สอนนิสิตให้ครบตามตารางเวลาการสอนที่ก าหนด  
 จัดเตรียมแผนการสอนและทรพัยากรประกอบการเรียนการสอนใหี้เหมาะสมกับเนื้อหา

ที่จะสอน  
 ถ่ายทอดเนื้อหา และตอบข้อซักถามของนิสิตได้ครบถ้วนชัดเจน  
 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อใหเีกิดการมสี่วนร่วมในชั้นเรียน  
 ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ  
 ปรับปรงุวิธีการและทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนใหเีหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ

กลุ่มผู้เรียน  
 ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบการสอนได้อย่างชัดเจน  
 กระตุ้นจงูใจให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
 กระตุ้นให้นสิีตเกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน 
 ประเมิน/ตรวจสอบวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และ   
 เลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และทรัพยากรที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ

ศักยภาพของผู้เรียน  
 บูรณาการความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน  
 พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

อยู่เสมอ  
 วิเคราะห์/วิพากษ์ และให้ค าแนะน าผเีีรียนในเร่ือง/ประเด็นต้องพัฒนาเพิ่มเติม 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และ  
 เป็นที่ปรึกษา/ให้ค าแนะน าในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ผู้อื่นภายใน

ส่วนงานได้  
 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยได้  
 ร่วมวางแผน/ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา/สว่นงาน

ได ้
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และ  

 สอนและถ่ายทอดความรู้เชิงวชิาการให้เกิดประโยชนต์่อสังคมสว่นรวมได้  
 สนับสนนุและส่งเสริมอาจารย/์นสิีตเข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย  
 สนับสนนุและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการ

สอน  
 สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง เพื่อพฒันากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนให้เกิดประโยชนต์่อสังคมสว่นรวม 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.2 ทักษะการวิจัย 
(Research skill) 

ความสามารถในการด าเนนิงานวิจัย ตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา/หัวข้อวิจัย เครื่องมือและ
วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผล การน าเสนอผลงาน การเผยแพร่และการน าไปใช้
ประโยชน์ ตลอดจนการส่งเสรมิใหเีกิดการเรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจัยอยา่งต่อเนอ่ืง 

ระดับที่ 1 ก าหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยได้  
 เขียนข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) ได้ถูกต้องครบถ้วนและน่าสนใจ  
 อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับงานวิจัยทรี่ีบผิดชอบได้  
 สามารถสืบค้นหาแหล่งข้อมลูสารสนเทศส าหรับการท าวิจัยได้ 
 ร่วม/ด าเนินการวิจัยตามขอบเขตที่ได้รบัมอบหมายได้ 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ  
 ก าหนดกรอบและแนวทางในการท าวิจัยได้ถูกต้อง ตรงตามหลักการวิจัย  
 ออกแบบกระบวนการวิจัยให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาหรือหารือหัวข้อวิจัยได้  
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้เทคนิควิธีการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  
 เขียนอภิปรายผลการวิจัยในส่วนที่ได้รับมอบหมายได้ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ  
 สามารถท าวจิียและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วิจัยเชิงพาณิชย์ วิจัยการพฒันาองค์กรหรือ

วิจัย จัดการเรียนรู้เพื่อชีวิตและชุมชน   
 ริเริ่ม/ต่อยอดโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง   
 น าเสนอ/เผยแพรผ่ลงานวิจัยในรูปแบบ/แหลง่ต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในศาสตร์ของ

ตนได้   
 ให้ค าแนะน าปรึกษาผู้อื่นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการวิจัยในสาขาที่ตนเองมีความ

เชี่ยวชาญได้  
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ  

 พัฒนาและด าเนินงานโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
 น าเสนอ/เผยแพรผ่ลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรอืเวทรีะดับนานาชาติได้ 
 เป็นทปี่รกึษา/นักวิจัยพี่เลี้ยงให้แก่อาจารยร์ีีนน้อง เกี่ยวกับการด าเนินโครงการวิจัยใน

สาขาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญได้  
 สนับสนุนให้มีการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ  
 เป็นวิทยากรผทู้รงคุณวุฒิในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้แกห่น่วยงานทงั้ภาย

ในและ ภายนอกได้  
 สร้าง/เข้าร่วม/พัฒนาเครือข่ายการวจิียในศาสตร์ที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ 
 ส่งเสริม และสนับสนุนใหม่การพัฒนางานวิจัยในส่วนงานอยาีงต่อเนื่อง 
  มีส่วนร่วมก าหนดแผนกลยทุธ์เก่ียวกับงานวิจัยในระดับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยได้ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.3 ทักษะการบริการวิชาการ 
(Academic service skill) 

ความสามารถในการน าเสนอแนวคิดในรูปเอกสาร บทความ หลักสูตรฝึกอบรม สื่ออเีล็คทรอนิคส์ 
การเป็นวิทยากรเพื่อผลิตผลงานบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ระดับที่ 1 แสดงออกถึงความสนใจที่จะเรียนรู้งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพฒันาความรู้ตามที่หน่วยงานมอบหมาย 
 รับฟังค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเพื่อน ามาพฒันาตนเองให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคม ตามความเชี่ยวชาญในสาขาวชิาของตน เพื่อสร้างประโยชนแีก่สว่นรวม 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และ  

 สามารถน าเสนอแนวคิดในรปูเอกสารบทความ หลักสูตรฝึกอบรม สื่ออเีล็คทรอนิคส์  
 สามารถเป็นวิทยากร เพื่อผลิตผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคม  
 มีความรู้เนื้อหาและติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของตนเองเพื่อน ามาใช้ในการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ   

 มีส่วนร่วมในกจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/ชุมชน  
 ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อน ามาออกแบบเนื้อหาและรูปแบบการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องตรงตามความต้องการ และ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 

 สามารถน าสื่ออิเล็คทรอนิคสม์าใช้ในการใหบ้รกิารวิชาการแก่สังคม เพื่อสนับสนุนต่อ
ระบบการศึกษาที่เน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ  
 น าผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตร การเรียน

การสอน และการวิจัย  
 สามารถถ่ายทอดความรู้เนื้อหาในศาสตร์ของตนเองเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม 

รวมทั้งสามารถส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและน ามาปรบัปรุงได้  
 ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท าโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนงานแก่

สังคมได้  
 ริเริ่มโครงการบริการวิชาการที่สนบัสนุนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสรู่ะดับประเทศ 

ระดับชาติ 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ  

 ส่งเสริม และสนับสนุนใหม่การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และผู้ที่กี่ยวข้องอยู่เสมอ  

 มีส่วนร่วมก าหนดแผนกลยทุธ์เกี่ยวกับการบริการวิชาการแกช่ีมชนสังคมในระดับส่วน
งาน/ มหาวิทยาลัยได้ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.4 การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 

การท าความเข้าใจสถานการณ์ อธิบายประเด็น สถานการณ์ ปัญหาโดยการแยกข้อมูลที่ได้รับ
ออกเป็นประเด็นย่อยๆ หรือการก าหนดกรอบแนวคิด ประเด็นหลัก โดยการเชื่อมต่อ
ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนต่างๆ                  ที่เก่ียวข้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้ีอสรุปใน
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 

ระดับที่ 1 มีความเข้าใจสถานการณ์ ประเด็นปัญหา โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือแตกประเด็น
ปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้  

 รู้ขอบเขต เข้าใจสถานการณ์ ผลที่ต้องการจากข้อมูลที่วิเคราะห์  
 ระบปุระเด็นย่อยๆ ของข้อมูล ปัญหา สถานการณ์ได ้

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และเข้าใจความสัมพนัธ์ขั้นพืน้ฐานของปัญหา หรอืงานโดยสามารถ
ระบุ เหตุและผล ข้อดี ข้อเสียในประเด็นตา่งๆ และวางแผนงานตามล าดบัความสาคัญ  

 รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องมาประกอบการวิเคราะห์  
 จัดล าดบัความส าคัญ/เร่งด่วน ความเป็นเหตเีป็นผล  
 แยกข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ได้  
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์และแตกประเด็นปัญหาของงาน ที่ตนเองรับผิดชอบ กับงานที่

เก่ียวข้อง ในกระบวนงานเดียวกันได ้
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 2 และเข้าใจความสัมพนัธ์ที่ซับซ้อนของปัญหาหรืองาน 

 เชื่อมโยงเหตปุีจจัยทับซ้อนของเหตุการณ์ ประเด็นต่างๆ ได้  
 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็นรายละเอียดที่มีผู้เกี่ยวขอ้งหลายฝ่ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
 วางแผนขั้นตอนการด าเนินงานทมี่ีผเีีก่ียวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ วางแผน และคาดการณ์ปัญหา พร้อมวาง
แนวทางป้องกันปัญหาล่วงหน้าในงานที่ซบัซ้อนได้  

 แยกประเด็นปัญหาที่ีีชื่อมโยงซบัซ้อนออกเป็นส่วนๆ  
 หาแนวทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการแก้ปัญหา  
 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานตา่งๆ ของงานที่ซับซ้อน และหาทางป้องกนัปัญหาไว้

ล่วงหน้า 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และสามารถใช้เทคนิคและรูปแบบตา่งๆ ในการก าหนดแผนงานการ 

ท างาน และหาทางเลือกส าหรับป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาทเีีกิดขึ้น 
 ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคที่เหมาะสม เปน็ระบบ หลากหลายรปูแบบในการแยก

ประเด็นปัญหาที่สลับซบัซ้อนออกเป็นส่วนๆ เพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหาและการ
พิจารณาข้อดี ข้อเสียของทางเลอืกแต่ละทาง 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.5 การมองภาพองค์รวม 
(Conceptual Thinking) 

การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองคร์วมจนได้เปน็กรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ อันเป็นผลมา
จากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่าง ๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานา
ทัศนะ 

ระดับที่ 1 ใช้กฎพื้นฐานทั่วไป  
 ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ตลอดจนหลักสามัญส านึกทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ระบุ

ประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญในงาน 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ประสบการณ์  

 พิจารณารปูแบบของข้อมูลแล้วสามารถระบุแนวโน้ม หรือระบุข้อมูลที่ขาดหายไปได้  
 ประยุกต์ประสบการณ์และบทเรียนในอดีตมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ระบุประเด็น

ปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยกุต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซบัซ้อน  

 ประยุกตท์ฤษฎีหรือแนวคิดที่ซับซ้อนมาใช้ในการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบัน ระบุ
ประเด็นปัญหาในงานได้อย่างลึกซึ้งแยบคาย แม้ในบางกรณี แนวคิดที่น ามาใช้และ
สถานการณ์ที่ ประสบอยู่ดูเหมือนจะไม่มีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายปัญหา/งานในภาพองค์รวม  
 พิจารณาสถานการณ์ ประเด็น หรือปญัหาซับซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณา

แบบมองภาพองค์รวม และอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย  
  จัดการสังเคราะห์ข้อมลู สรปุแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ ฯลฯ ที่ซับซ้อนเป็นค าอธิบาย

ที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย และเป็นประโยชน์ต่องาน 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 4 และคิดนอกกรอบเพื่อสร้างสรรคอ์งค์ความรู้ใหม่  

 คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งตา่งๆ ในงานด้วยมุมมองที่แตกตาีง อันน าไปสู่การประดิษฐ์
คิดค้น การสร้างสรรค์และการน าเสนอรูปแบบ วิธี ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน และเปน็ประโยชน์ต่องาน และมหาวิทยาลัย 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.6 การสืบหาข้อมูล 
(Information Seeking) 

ความสนใจใฝร่ีีเชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา 
ประเด็นปัญหา หรือเร่ืองราวต่างๆ ทเีีก่ียวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการท างาน 

ระดับที่ 1 สามารถใช้ข้อมลูที่มอียู่หรือหาข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการปฏบิีติงาน  
 สามารถน าข้อมลูทมี่ีอยู่มาปรบัปรุง แก้ไขเพื่อใช้ในการปฏิบัติได้  
 หาข้อมูลโดยซักถามผู้ทเีีก่ียวข้องโดยตรง  
 สามารถจัดเก็บข้อมลูที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบได้ 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดบัที่ 1 และสืบเสาะค้นหาข้อมลูจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้มาใช้ 
ในการปฏิบัติงาน  

 สามารถพจาิรณาและตัดสนิใจเลือกใช้ข้อมลูจากแหลง่ทมี่าของข้อมลูที่น่าเชื่อถือ  
 สามารถใช้วิธีการที่เหมาะสมในการค้นหาข้อมลูในการปฏิบัตงิานได้  
 สืบเสาะปัญหาหรือสถานการณ์ จากผู้ที่ใกล้ชิดกบัเหตุการณ์ หรือประเด็นปัญหามาก

ที่สุด  
 ใช้เทคนิคใหม่ๆ ในการสืบเสาะค้นหาข้อมลูในการปฏิบัตงิานได้ 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาข้อมลูเชิงลึกจากผู้รู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน
เร่ือง นั้น  

 ตั้งใจสืบเสาะ แสวงหาแหล่งของขอ้มูลเชิงลึกจากบริบท สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการ
ท างาน และผรู้ีีที่ไม่ได้มหีน้าทเีีก่ียวข้องโดยตรงเรื่องนั้น  

  มีจิตวิทยาในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้ได้มากที่สุด  

 ซักถามค าถามอย่างเจาะลึกต่อเนื่อง เพื่อหาต้นตอของสถานการณ์ ปัญหา หรือโอกาสที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมลูที่น่าเชื่อถืออย่างเป็นระบบ ด้วย
วิธีการต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวจิีย  

 ด าเนินการเก็บข้อมูลที่จ าป็นอย่างเป็นระบบ  
 สืบค้น/วิจัยข้อมลูจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
 ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลึกที่น่าเชื่อถืออย่างเป็นระบบใน

การท างานได้ 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบค้นเพื่อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่ทันเหตุการณ์

อย่างต่อเนื่อง  
 วางระบบการสืบค้น เพื่อใหม่ข้อมลูที่ทันเหตุการณ์ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
 ก าหนดมอบหมายใหผ้ีีอ่ืนท าการสืบค้นข้อมลูให้อย่างสม่ าเสมอ 
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สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.7 การด าเนินการเชิงรุก 
(Proactiveness) 

การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งลงมือจัดการปัญหานั้นๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เป็น
ประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ 

ระดับที่ 1 เห็นโอกาสหรอืปัญหาระยะสั้นและลงมือด าเนินการ  
 เล็งเห็นโอกาสในขณะนั้นและไมร่ีรอที่จะน าโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน 
 เล็งเห็นปัญหา อุปสรรคและลงมือหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์วิกฤต  
 ลงมอือย่างฉับไวเมื่อเกิดปัญหาหรือในเวลาวิกฤติ  
 กระท าการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะหส์ถานการณ์ก่อน 

และรอให้ปัญหาคลี่คลายไปเอง  
 รู้จักพลิกแพลง ยืดหยุ่น ประนปีระนอมเม่ือเผชิญอุปสรรค  
 มีใจเปิดกว้าง ยอมรับความคิดแปลกใหม่และแหวกแนวที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข

ปัญหา  
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และลงมอืกระท าการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหา 

ระยะสั้น  
 คาดการณ์และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ

เกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า  
 ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแกป้ีญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาในระยะ
ยาว  

 คาดการณ์และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนได้ ในระยะเวลา 4 – 12 เดือนข้างหน้า  

 คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต  

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการล่วงหน้า เพอ่ืสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาอย่าง
ยั่งยืน  

 คาดการณ์และลงมือกระท าการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า  

 สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงาน
เสนอความคิดใหม่ๆ ในการท างาน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว 
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2.8 การตรวจสอบความ
ถูกต้อง ตามกระบวนงาน 
(Concern for Order) 

ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาท หน้าที่ และลด
ข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม สามารถวางแผน ติดตาม ตรวจสอบการท างาน และ
การวิเคราะห์ถึงปัญหาและอปุสรรค์ที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมลู และ
รายละเอียดต่างๆ เพื่อความถูกต้องของกระบวนงาน 

ระดับที่ 1 ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยสามารถอธิบายข้อผิดพลาดได้  
 รู้และเข้าใจประเด็นที่จะต้องตรวจสอบของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 อธิบายได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท างานทผี่ีดพลาด  
 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ตามมาตรฐานที่หนด 

ระดับที่ 2 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 1 และค านึงถึงมาตรฐานผลงาน  
 สามารถตั้งข้อสงสัยกับข้อมลูที่ไม่ชัดเจน และหาข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมลูมีความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 มีการตรวจสอบ ตั้งค าถามหรือข้อสงสัยถึงความถูกต้องในมาตรฐานผลงาน  
 ติดตามความคืบหน้าของงานไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอ 

ระดับที่ 3  แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนป้องกันลดข้อผิดพลาด 
  สามารถค้นพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรอืผลงานทปี่ฏิบัติไดด้ีวยตนเอง 
  สามารถค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดในงานทเีีกิดขึ้น และวางแผนป้องกันลด

ข้อผิดพลาดใน งานที่อาจเกิดขึ้น  
 วางแผนการท างานของตนเองไว้ล่วงหน้าเสมอ 

ระดับที่ 4 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 3 และให้ค าแนะน าผู้อ่ืนถึงวิธีการป้องกันข้อผิดพลาดใน
งานที่อาจเกิดขึ้น  

 สามารถให้ค าแนะน าแก่เพื่อนร่วมงานถึงประเด็นหรือจุดที่จะต้องตรวจสอบข้อมลูใน
รายละเอียด  

 อธิบายให้เพอ่ืนร่วมงานเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานที่
ผิดพลาด 

 สามารถก าหนดมาตรฐานผลงานแบบใหม่ แตกต่าง หรือสูงขึ้น 
ระดับที่ 5 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 4 และก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางในการแกป้ีญหา  

 ก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏบัติในการตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเรียบร้อยของผลงาน  

 ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือองค์กร  
 ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และก าหนดทางเลือก

เพื่อการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า 
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2.9 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
(Flexibility 

ความสามารถในการปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่
หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อ 
สถานการณ์เปลี่ยนไป 

ระดับที่ 1  มีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวได้แม้ประสบความยากล าบากในการปฏิบัติบัติงาน 
สามารถปรับตัว และยอมรับและเข้าใจความคิดเห็นของผู้อ่ืนในการปฏิบัตงิาน 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรบั เข้าใจความเห็นของผู้อ่ืนหรือเต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด 
ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ๆ ทที่ทันสมัย และถูกต้อง  

 เต็มใจทจี่ะยอมรบัการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง  
 สามารถปรบัเปลี่ยนความคิด ทัศนคติเมื่อได้รับข้อมลูใหม่ๆ ที่ทันสมัย และถูกต้อง 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวจิารณญาณในการปรับใชก้ฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถาณ
การณ์ เพื่อผลส าเร็จของงานและองค์กร  

 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้กฎเกณฑ์ กระบวนการปฏิบัติงานอย่างยืดหยุ่น  
 มีการปรบัตัวให้เข้ากบัสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

หรอื เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ระดับที่ 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการท างานเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพของหน่วยงานได้  
 ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการท างานใหเีข้ากับสถานการณ์แต่ยังคงเป้าหมายเดิมไว้  
 ปรับแก้ไขกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการท างานที่ล้าสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรอืกระบวนงานเพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม  

 ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใหเีหมาะสมกับสถานการณเีฉพาะหน้า  
 ทบทวน กฎระเบียบและวิธีการท างานของหน่วยงานที่ดูแลรบัผิดชอบเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของหน่วยงาน  
 ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการท างาน สายการบังคับบัญชาเป็นการเฉพาะกิจ 

เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณเีฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

147 

สมรรถนะ ค าจ ากัดความ 
2.10 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  
(Communication & 
Influencing) 

ความตั้งใจที่จะสื่อสารด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่างๆ ตลอดจนการชักจูงหว่านล้อม โน้มน้าว 
บุคคลอื่น และท าให้ผู้อื่นประทับใจ หรือเพื่อใหส้นับสนุนความคิดของตน 

ระดับที่ 1 น าเสนออย่างตรงไปตรงมา  
 น าเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในการอภิปรายหรือน าเสนอผลงาน อาจยกเหตผุล

ความ เป็นมา ข้อมลู หรือความสนใจของผู้ฟังมาประกอบการพูดหรือการน าเสนอ หรือ
ยกตัวอย่าง อย่างเป็นรูปธรรมมาประกอบการน าเสนอ เช่น ภาพประกอบหรือการสาธิต 
เป็นต้น แต่ยังมิได้ ปรับรูปแบบการน าเสนอตามความสนใจและระดับของผู้ฟัง 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ  
 มีการเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการน าเสนออย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนอาจมีการน าเสนอ

ประเด็น ข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันในการบรรยายหรืออภิปราย เพื่อความกระจ่างหรือ
เพื่อจงูใจให้เห็นด้วย 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใช้ศิลปะการจูงใจ  
 ปรับรูปแบบการน าเสนอและอภิปรายใหเีหมาะสมกับความสนใจและระดับของผู้ฟัง 

คาดการณ์ถึงผลกระทบของสิ่งที่จะน าเสนอและภาพพจน์ของผู้พูดทจี่ะมีต่อผู้ฟัง 
 ใช้รูปแบบการน าเสนอที่วางแผนไว้ล่วงหน้ามาอย่างดี ตื่นตาตื่นใจและแปลกใหม่ เพื่อให้ 

เกิดผลกระทบต่อผู้ฟังในทิศทางที่ตนต้องการ อีกทั้งคาดการณ์และเตรียมการไว้ล่วงหน้า
เพื่อ รับมือกับปฏิกิริยาของผู้ฟังที่อาจเกิดขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใช้อิทธิพลทางอ้อมในการจงูใจ  
 โน้มน้าวใจผู้ฟงัทางอ้อมด้วยการชักจูงเป็นลูกโซ่ เช่น ให้ คุณ A แสดงให้คุณ B เห็น  

เพื่อให้คุณ B ไปบอกคุณ C ต่อไปอีกทอดหนึ่ง เป็นต้น มีการปรับแต่ละขั้นตอนในการ
สื่อสาร น าเสนอ และจูงใจใหเีหมาะสมกับผู้ฟงัแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย  

 ให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ มาช่วยให้การสื่อสารจงูใจได้ผลดียิ่งขึ้น 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจงูใจ  

 สร้างกลมุ่ผสู้นับสนุนอยเีีบื้องหลังหรือสร้างกลุ่มแนวร่วม เพื่อช่วยสนับสนุนผลกัดัน
แนวคิด แผนงาน โครงการ ฯลฯ ใหส้ีมฤทธผิ์ล  

 ใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้รับสาร พฤติกรรมกลุ่มจิตวิทยา
มวลชน ฯ ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารจงูใจ 
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2.11 การบริการที่ดี (Service 
Mind) 

ความตั้งใจ และความพยายามของบุคลากร ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ 
นิสิต ผู้รับบริการกลุ่มอื่น และ ประชาชนทั่วไป 

ระดับที่ 1 ให้บรกิารที่เป็นมิตร  
 ให้บรกิารที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับ   
 ให้ค าแนะน า ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง   

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาทเีีกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็วไม่บ่าย

เบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ  
 คอยติดตามเรื่องและแจ้งให้ผู้รับบรกิารทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่องหรือ

ขั้นตอนเร่ือง ต่างๆที่ให้บริการ  
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้ขอ้มูลข่าวสารทเีีก่ียวข้องกับงานที่ก าลังให้บริการ  

 ช่วยประสานงานภายในหน่วยงาน และกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
หาแนว ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับการอย่างรวดเร็วเต็มใจ  

 คอยดูแลให้ผรู้รับบริการได้รบัความพึงพอใจ และเมื่อพบข้อบกพร่องให้น าไปปรับปรุง
บริการให้ดีขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์  
 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความ

ต้องการที่แท้จรงิแก่ผู้รับบริการ  
 ก าหนดกรอบแนวทางการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับตามสิ่งที่ผู้รับบริการ

ต้องการ และสามารถช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหาต่างๆ 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจความจ าเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  

 พยายามท าความเข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  
 ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอน

การ ให้บริการ เพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้รับบริการ 
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2.12 สั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

สนใจใฝร่ีี สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยกุต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสมัฤทธิ์    

 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน  
 ติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบัติ

งาน  
 ทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และความรู้ ความสามารถของ

ตนในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และความรอบรู้ในเทคโนโลยี  

 รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ แนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัยในสาขาของ
ตน และที่เก่ียวข้องหรืออาจมผีลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตน 

 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถน าวิชาการ องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆใหมๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  

 ประยุกต์ใช้หลักวิชาการที่ต้องใช้ความช านาญในการปฏิบัติงาน  
 น าวิชาการความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ

ระบบงาน กลวิธีการใหบ้รกิารที่ตอ้งมีความช านาญใหม่คุณภาพอยู่เสมอ  
 สั่งสมความรู้ วิทยาการใหม่ๆ น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีความรู้อยู่เสมอ 

 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และและมีความรอบรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัตงิานและสามารถน า 
ความรู้ไป   บรูณาการและปรับใช้ได้  

 มีความรู้ เชี่ยวชาญในงานหลายด้าน และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
ได้อย่างครอบคลุม  

 น าความรู้เชิงบรูณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต  
 หาความรู้ทเีีก่ียวข้องกบังานทังเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 

 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนความเชี่ยวชาญในหน่วยงาน  
 สนับสนุนใหเีกิดบรรยากาศการเรียนรู้ และการพัฒนาความเชี่ยวชาญในหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย  
 ให้การสนับสนุน ชมเชยเมื่อมีผู้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน  
 มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ ต่อ

การ ปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการน ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 
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               เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร 

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

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียน หลากหลายกลุ่ม
ง าน /ต า แหน่ ง ง า น  โ ด ยมี ห น่ ว ย ง า น
ทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่ด าเนินการ จัด
อบรม/ส่งไปอบรมหน่วยงานภายนอก  

 

- ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนาของบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- พัฒนาความสามารถที่เป็นจุดแข็งของบุคลากรให้
ดีขึ้นกว่าเดิม 

- เตรียมความพร้อมส าหรับต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
ท าให้ผู้บังคับบัญชาและ บุคลากรเกิดความมั่นใจว่าจะ
สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รบมอบหมายเมื่อได้รับ
การเลื่อนต าแหน่งงานในอนาคต  

- ใ ช้ เป็น เครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น 
(Talented People) หรือผู้ สืบทอดต าแหน่ งงาน 
(Successors) ที่จะก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งงานระดับบริหาร
ต่อไป 

2. การสอนงาน (Coaching) เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่จ าเป็น
จะต้องอยู่ในภาคสนาม เท่านั้น อาจจะเป็น
การสอนงานนอกภาคสนาม โดยส่วนใหญ่
หัวหน้างาน โดยตรงจะท าหน้าที่สอนงาน
ให้กับบุคลากร  

- เพื่อแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นในการท างาน  ผู้สอน
ช้ีให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้บุคลากรคิดแก้ไข
ปัญหาต่อเอง  

- เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้พร้อมก่อนท่ีจะ
เ ลื่ อ น ต า แ ห น่ ง  ผู้ ส อ น ต้ อ ง ท บ ท ว น ผ ล ง า น
ความสามารถที่มีอยู่ และก าหนดเป้าหมายในการ
สอนงาน โดยเนินการพัฒนาความสามารถในต าแหน่ง
ที่บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป  

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มี ประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผู้สอนจะต้องค้นหาความสามารถที่โดดเด่น/ 
ที่ต้องปรับปรุ ง และจัดล าดับ  ความส าคัญของ
ความสามารถที่จะต้องพัฒนา หรือต้องการเสริมและ
พัฒนา  

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

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัต ิ
จริง โดยมผีูส้อนที่เป็นหัวหน้างานหรือ 
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ 
ประกบเพื่ออธิบายและชี้แนะ ซึ่ง เครื่องมือ
นี้จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับ การสอน
งาน  

ใ ช้ส าหรับบุ คลากร ใหม่ที่ เพิ่ ง เ ข้ ามาท า งาน 
สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนต าแหน่ง มีการปรับปรุงงาน
หรือต้อง อธิบายงานใหม่ๆ เพื่อสอนให้บุคลากรทราบ
และเรียนรู้ เกี่ยวกับคู่มือขั้นตอน  การปฏิบัติงาน 
(Procedure) วิธีการ ปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
คู่ มื อ  กา ร ท า ง าน  (Manual) ร ะ เ บี ยบ ปฏิ บั ติ ที่  
เกี่ยวข้องกับการท างาน (Rules & Regulation) หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถท างานตามที่ 
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. โปรแกรมพี่เลี้ยง (Mentoring 
Program)  

 

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ 
ท างานร่วมกับผู้อืนภายในองค์การ องค์การ
บางแห่งเรียก Buddy Program ซึ่งบุคลากร
จะมีพี่เลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้ ดูแลเอาใจใส่ 
และพูดคุยกับบุคลากร อย่างไม่เป็นทางการ  

 

- เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้  สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนในองค์การได้อย่างมีความสุข 
สามารถปรับตัวเข้ากับองค์การ เพื่อนร่วมงาน และ
สภาพแวดล้อม ในการท างานที่แตกต่างจากองค์การ 
เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพี่ เลี้ยงท าหน้าที่ใน
การสร้าง ความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย และ บรรยากาศ
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ที่ดี ในการท างาน รวมทั้ ง เป็นแบบอย่ าง  (Role 
Model) ที่ด ีให้แก่บุคลากรใหม่ 

- เพื่อช่วยบุคลากรที่ก าลังจะปรับ  ต าแหน่งให้
เติบโตขึ้นในองค์การ พี่เลี้ยงจะท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่
เป็น ประโยชน์ในการท างานรวมถึงข้อควรระวังและ
ความขัดแย้งที่อาจ  เกิดขึ้นจากงานใหม่ที่ ได้รับ 
มอบหมาย  

5. การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job 
Enrichment)  

 

เน้นการมอบหมายงานที่ยากหรือท้าทาย
มากขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม การคิดเชิง
วิเคราะห์ การวางแผนงาน มากกว่าเดิมที่
เคยปฏิบัติ  

 

- Renewal: การท าให้เกิดความแปลก ใหม่ไม่ให้
บุคลากรเกิดความเบื่อหน่าย โดยการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะงานบุคคลที่จะต้องติดต่อประสานงานด้วย
เปลี่ยนมุมมองหรือ ความคิดจากงานเดิม  

- Exploration: การพัฒนาและการแสวงหาทักษะ
ความช านาญมากข้ึน พัฒนาสัมพันธภาพท่ีเกิดขึ้นจาก
การ ท างานใหม่ ๆ  

- Specialization:  การข านาญในงานเป็นพิเศษ 
ก่อให้เกิดความสามารถในการบริหารจัดการงานนั้นที่
ลึกข้ึน  

6. การเพิ่มปริมาณงาน  (Job 
Enlargement)  

 

เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็นงานที่
มีขั้นตอนงานคล้ายกับงาน เดิมที่เคยปฏิบัติ
หรืออาจจะเป็นงานท่ี แตกต่างจากเดิมที่
เคยปฏิบัติ แต่งานท่ี ได้รับมอบหมายไม่ยาก
หรือไม่ต้องใช้ ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก  

 

- เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการท างานให้กับ บุคลากร
โดย เฉพาะทั กษะ ในด้ านการ  บริ หารจั ดการ 
(Managerial Competency) ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ก า ร 
บริหารงานที่มีปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมที่ เคยปฏิบัติ 
ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะการบริหารเวลา 
ทักษะการแก้ไข ปัญหาและตัดสินใจ การบริหาร
ทีมงาน การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะ 
ส าหรับบุคลากรที่ท างานเดิมๆ ซ้ีาๆ  มาเป็นระยะ
เวลานาน) 

7. การมอบหมาย  โครงการ 
(Project Assignment)  

 

เน้นการมอบหมายให้บุคลากร รับผิดชอบ
โครงการระยะยาว ไม่ สามารถท าให้เสร็จ
ภายในวันหรือสอง วัน เป็นโครงการพิเศษที่
บุคลากร จะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบตัิ
หรือ เป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงานประจ า
ที ่รับผิดชอบ  

 

- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุด แข็ง
และจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการ ที่มอบหมาย
ให้บุคลากรไปปฏิบัติ เป็น เครื่องมือในการฝึกทักษะ
ในการท างาน (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะ 
ด้านที่เกี่ยวข้องในงานนั้น บางองค์การน ามาใช้ในการ
เลื่อนระดับต าแหน่งงาน การคัดเลือกหาบุคลากรดาว
เด่น และการ หาผู้สืบทอดทายาทต าแหน่งงาน  

8.  ก า รหมุ น เ วี ยน งาน  (Job 
Rotation)  

 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง ไปยัง
อี ก งานหนึ่ ง  เพื่ อ เ รี ยนรู้ ง านนั้ น  ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่วนใหญ่ มักใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา ความสามารถของ
ผู้บริหารก่อนการ ปรับต าแหน่ง/ระดับ  

 

- เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิดการ
ท างานที่หลากหลายด้ าน เป็นการเสริมสร้ า ง
ประสบการณ์ของบุคลากรให้ เรียนรู้งานมากขึ้น จึง
เหมาะส าหรับ บุคลากรที่เตรียมความพร้อมในการ 
รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเป็นกลุ่มคนที่ มีผลงานดี
และมีศักยภาพสูง (High Performance and High 
Potential  
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9. การให้ค าปรึกษา  แนะน า 
(Consulting)  

 

เน้นการให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อ บุคลากรมี
ปัญหาที่ เกิ ดขึ้นจากงานที่  รับผิ ดชอบ 
หัวหน้างานจะต้องท า หน้าที่ให้แนวทาง 
เคล็ดลับ และวิธีการ  เพื่อ ให้บุคลากร
สามารถแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ้นนั้นได้  

 

- เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ในการท างาน และ
น ามาก าหนดแนวทางในการแก่ไขปัญหาร่วมกัน
ร ะ ห ว่ า ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า                  
ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องน าเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อให้ บุคลากรมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นกับตนเองได้มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรการป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา
ทักษะ และความรู้ต่างๆ  

10. การติดตาม/สังเกต  (Job 
Shadowing)  

 

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

 

- เพื่อให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะที่
จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 
การจัดการงานท่ีเกิดขึ้นจริง รวมถึงการแสดงออกและ
ทัศนคติของ  แม่แบบหรือ  Role Model ภายใน
ระยะ เวลาสั้น  (Shot-term Experienced) ระยะ
เวลาตง้ั แต่หนึ่งวนั ไปจนถึงเป็นเดือน หรือเป็นปีมัก
ใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มี ศักยภาพสูง (Talent) 
หรือการพัฒนาคนเก่ง หรือให้บุคลากรทั่วไปได้เรียนรู้
วิธีการท างาน ของผู้อื่นเพื่อน ามาปรบั ปรุงการท างาน
ของตนเองให้ดีขึ้น หรือใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้า
ในอาชีพของบุคลากร (Career Path)  

11. การท ากิจกรรม (Activity)  

 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้นไม่ต้อง
มีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ ด าเนินงาน
มากนัก ความส าเร็จของ เครื่องมือดังกล่าว
นี้ต้องอาศัยความ ร่วมมือจากบุคลากรใน
การรับผิดชอบ กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด  

 

- เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคีกัน           
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ มุมมองซึ่งกัน
และกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงช่วยสร้าง 
บรรยากาศและสร้างขวัญก าลังใจที่ดีในการท างาน  
ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึก สนุกสนานในระหวางวัน
ท างาน อัน ส่งผลให้ผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงาน 
เพิ่มสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด  

12. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 (Self Learning)  
 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก 
แหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น             
อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก 
Work Instruction ห รื อ  ค้ น ค ว้ า ผ่ า น 
Internet หรือเรียนรู้จาก e- Learning หรือ 
สอบถามผู้รู้ เป็นต้น  

 

- เพื่อให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ เรียนรู้
และพัฒนาตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการ
ปฏิบัติงานเท่านั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาส 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการ เรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ ที่ต้องการได้ วิธีนี้ เหมาะกับบุคลากรที่ชอบ
เ รี ย น รู้ แ ล ะ พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ยู่ เ ส ม อ  (Self 
Development) โดยเฉพาะกับ บุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติ งานดี  และมี  ศักยภาพในการท างานสู ง 
(Talented People 

13. การเป็นวิทยากร  ภายใน 
(Internal Trainer)  

 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มี ความสามารถใน
การถ่ายทอด รักการสอนและมีความรู้ใน
เรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายให้บุคคล
เหล่านี้ เป็น วิทยากรภายในองค์การท า

- เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ แ ล ะ พั ฒ น า 
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้บุคลากรได้
แสดงผลงานจากการเป็น  วิทยากรภายในให้ กับ
บุคลากรภายในองค์การ วิธีนี้เหมาะส าหรับบุคลากรที่
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เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
หน้าที่จัด อบรมให้ กับบุคลากรในหน้วย
งานต่าง ๆ  

 

มี ความเช่ียวชาญหรือรอบรู้ ในงานที่รับผิดชอบ            
มีความช านาญในงานเป็น อย่างมาก เช่น หัวหน้างาน 
หรือผู้บริหาร  

14. การดูงานนอก สถานท่ี  
(Site Visit)  
 

เน้นการดู ระบบและขั้ นตอนงานจาก 
องค์การที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice) ใน
เรื่องที่ต้องการดูงาน เพื่อให้บุคลากรเห็น
แ น วคิ ด  แ ล ะ ห ลั ก  ป ฏิ บั ติ ที่ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จ อัน  น าไปสู่การปรับใช้ใน
องค์การต่อไป 

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆ การได้
เห็นรูปแบบการท างานท่ีมีวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ หรือได้
เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ที่ดีจากองค์การภายนอกมาใช้เพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึ้น วิธีนี้ เหมาะกับ
บุคลากรตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้น ไป  

15. การ ให้ ข้ อมู ล  ป้ อนกลั บ 
(Feedback)  

 

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

 

เพื่อรับฟังข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท างาน
หรือเรื่องทั่วๆ ไปที่เกิดขึ้นของตัวบุคคลหรือกลุ่มคนมี 
3 รูปแบบ คือ 

- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell)  
- แบบแจงและรับฟัง (Tell and Listen)  
- แบบร่วมแก้ปัญหา (Problem Solving) 

16. การฝึกงานกับ ผู้เชี่ยวชาญ  

(Counterpart)  

 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เช่ียวชาญ ที่มี
ประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการ ฝึกงาน
ภายนอกสถานที่หรือการเชิญ ผู้เช่ียวชาญ
ให้ เ ข้ ามาฝึกงานกับ  บุ คลากรภายใต้
ระยะเวลาที่ก าหนด  

เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน และ
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมีความสามารถในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ภายในระยะเวลาที่จ ากัด 
เพื่อให้น าความรู้ที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญมาถ่ายทอด
ให้กับบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองค์กรต่อไป  

17. การเปรียบเทียบ กับคู่แข่ง/  
คู่เทียบ (Benchmarking)  
 

เน้นการน าตั วอย่ า งของขั้ นตอนหรื อ 
ระบบงานจากองค์การอื่นที่ป็น ตัวอย่าง 
(Best Practice) มา วิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับขั้นตอนหรือ ระบบงานปัจจุบัน เพื่อ
กระตุ้นจูงใจ บุคลากรให้เห็นถึงสถานะของ 
หน่วยงานเทียบกับองค์การที่ เป็น  Best 
Practice  

เพื่อหาวิธีการปฏิบัติต่างๆ ที่ดีท่ีสุด หรือได้เทียบเท่า 
หรือดีกว่า เหมาะกับบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือ
บุคลากรที่มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง ที่มีความ
พร้ อ ม ที่ จ ะ เ รี ย น รู้ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ผ ล ง า น แ ล ะ 
ความสามารถของตนเองให้เป็นไปตาม หรือสูงกว่า
มาตรฐานของคู่แข่งภายในหรือภายนอกหน่วยงาน
และองค์การ  

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

 

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

เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากผู้อื่น
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เป็นการเรียนรู้จาก
การรับฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ๆ รวมถึงการหารือ
หรือระดม ความคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง  

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

 

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผู้ เรียนมี  
ความรู้ ประสบการณ์มากขึ้นจาก อาจารย์
ผู้สอน รวมถึงการสร้าง เครือข่ายกับผู้เรียน
ด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่ ได้รับทุนจะต้องใช้เวลา
การท างานหรือ เวลาส่วนตัวในการขอรับ
ทุนจาก องค์การ  

เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาท างานปกติหรือนอก
เวลาท างานในการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่
สูงขึ้น โดยศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การท างานปัจจุบันของบุคลากร หรือการท างานใน
อนาคตหรือเป็นประโยชน์ต่อการเลื่อนระดับหรือ
ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้นต่อไปในอนาคต  

20. การน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

เน้นการน าเสนอผลงานวิจัย/งานวิชาการใน
การประ ชุมวิ ช าก ารระดั บชาติ  หรื อ
นานาชาติ 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความเช่ียวชาญ
ของบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับในวิชาชีพ  

 


