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ค าน า 
การพฒันาบุคลากร ถอืเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาองคก์รใหข้บัเคลื่อนการด าเนินงาน เพื่อไปสู่

การบรรลุวิสยัทศัน์ที่ก าหนดไว้ คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาบุคลากร โดยมคีวาม
ต้องการและความจ าเป็นทีจ่ะต้องพฒันาบุคลากรเพื่อสร้างฐานปัญญาที่เขม้แขง็ เตรยีมพรอ้มทีจ่ะใชฐ้านปัญญา
ทีม่ขีองบุคลากรอย่างชาญฉลาดส าหรบัการพฒันาคณะใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ทีก่ าหนดไว ้ 

งานพฒันาทรพัยากรบุคคลเป็นงานส าคญัในการพฒันาบุคลากรทุกระดบัของคณะ ให้มกีลไกใน
การด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มกีลยุทธ์ในการพฒันาบุคลากร เพื่อความส าเรจ็ 5 ประการ คอื พฒันา
ระบบ HRD ให้ได้ตามมาตรฐาน EdPEx  พฒันาขดีความสามารถของบุคลากรให้อยู่ในระดบัสูง  การจดัการ
ความรู้เพื่อการเป็นองค์กรชัน้น าแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้มขีีดความสามารถในเชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยรีองรบักบัการท างานในยุค 4.0 การน าความรู้จากการพฒันาไปใชก้ารปรบัปรุงและพฒันางานอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากรมคีุณภาพชีวิตที่ดี  มคีวามสุข และมคีุณธรรมจริยธรรม  โดยที่แนวทางการ
พฒันาบุคลากร  

รายงานผลการรายงานประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Evaluate Indivedual 
Development plan) ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ฉบับนี้  
เป็นการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมผีลการด าเนินงานในการพฒันาทรพัยากร
บุคคลรายบุคคลตามทิศทางและแนวโน้มที่คณะคาดหวงัอย่างมปีระสทิธิภาพ ทัง้ผลการด าเนินงานและความ
คุม้ค่าในการลงทุนพฒันา อย่างไรกต็ามความส าเรจ็ของการพฒันาทรพัยากรบุคคลของคณะจะบรรลุมไิด ้หาก
ขาดการบูรณาการ และความร่วมมอืกนัอย่างดใีนทุกระดบัและทุกส่วนงาน  

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมายังผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่มีด าเนินการพฒันาตนเองตามแผน และมกีาร
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะเพื่อจดัท ารายงานฉบบันี้เพื่อประโยชน์ในการพฒันาบุคลากรรายบุคคลใหม้ี
สมรรถนะตามทีค่ณะคาดหวงัต่อไป 
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ส่วนที ่2 กระบวนการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล        3    
ส่วนที ่3 ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563    5 
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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
งานพฒันาทรพัยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับขีดความสามารถหลัก (Core Competency) แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training 

Roadmap) และแผนพฒันาทรพัยากรบุคลประจ าปี ภายใต้การก ากบัดูแลของคณบดีและรองคณบดี ใน

ภาพรวมการพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Indivedual Development plan) ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563) พบว่า บุคลากรคณะนิติศาสตร์ไดร้บัการพฒันาคดิเป็น 

รอ้ยละ 100  สายคณาจารยจ์ านวน 32 คน และสายสนับสนุนวชิาการ จ านวน 12 คน รวม 44 คน โดยใช้

งบประมาณทัง้สิน้ 263,006.354 บาท ดงัตารางที ่1 และ 2 

ตารางที่ 1 สรุปอตัรากำลังจำแนกตามประเภท สายงาน และเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทบุคลากร 
 
  

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ/
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

สายคณาจารย ์ 13 7 5 7 32 72.73 
สายสนับสนุนวิชาการ 2 4 3 3 12 27.27 

รวม 15 11 8 10 44 100 
ร้อยละ 34.09 25.00 18.18 22.73 100  

ข้อมูล ณ  วันที่  30 กันยายน 2563 
 
ตารางที่ 2 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรจำแนกตามจำนวนและร้อยระความสำเร็จของแผน  

             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ แผน ผล คิดเป็นผลสำเร็จ (ร้อยละ) 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (คน) 37 44 100.00 

งบประมาณ (บาท) 1,077,580.00 263,006.354 24.41 

กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลาของคณะ 10 8 80.00  
ข้อมูล ณ  วันที่  30 กันยายน 2563 
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                                ส่วนท่ี 1  
                              ความเป็นมา 
 ปัจจุบันองค์กรต่างๆ จะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึน้ ส าหรบัหน่วยงานภาครฐัภายใต้การบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ทีม่กีารปรบัเปลี่ยนทัง้โครงสร้าง 
และการบริหารจัดการ   บุคลากรภาครัฐจะต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะใหส้ามารถปฏบิตังิานได้ตามทีอ่งค์กรคาดหวงั พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 มาตรา 72  ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากร  เพื่อใหม้คีุณภาพ  คุณธรรม  คุณภาพชวีติ มขีวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิานใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อ
ภารกิจภาครฐั  ซึ่งแนวทางการเพิม่พูนประสทิธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจจะต้องสอดคล้องกบัภารกจิ 
วิสยัทศัน์ และยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน  รวมทัง้ยุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากรของชาติ ตลอดจนความ
จ าเป็นในการพฒันาบุคลากรแต่ละกลุ่ม และผลการประเมนิการปฏบิตังิานประจ าปี การพฒันาบุคลากร จงึ
ถอืเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   ดงันัน้คณะนิตศิาสตรจ์งึไดก้ าหนดการ
พฒันาบุคลากรรายบุคคลที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาคณะนิตศิาสตร ์ประจ าปี พ.ศ. 2561-
2564 และแผนพฒันาทรพัยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งการพฒันาบุคลากรรายบุคคลเป็น
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรได้พฒันาขีดสมรรถนะในการปฏิบตัิงานให้สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการขององคก์ร สามารถ กระท าไดด้ว้ยเครื่องมอืทีห่ลากหลาย เช่น การมอบหมายงาน การเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง การใหค้ าปรกึษา แนะน า การเป็นพีเ่ลี้ยง การฝึกอบรม การศกึษาดูงาน เป็นต้น   

งานพฒันาทรพัยากรบุคคลไดป้ระเมนิผลแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563) เพื่อสรุปผลการด าเนินงานการพฒันา
บุคลากรรายบุคคล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนทัง้ระดบับุคคล และระดบัหน่วยงาน เป็นขอ้มูล
ในการพฒันาบุคลากรในปีถดัไป 
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                                  ส่วนท่ี 2 
            กระบวนการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
 การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                        

เป็นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรบุคคล พ.ศ. 2561-2564 สู่การปฏบิตั ิโดยสรุป

กระบวนการ ดงัต่อไปนี้  

 

ภาพท่ี 1 กระบวนการและล าดบัขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 

กระบวนการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล คณะนิตศิาสตร ์ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกัๆ            
5 ขัน้ตอน ดงันี้  

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษา ทบทวน และวางกรอบแนวทางในการจดัท าแผนพฒันารายบุคคล 
(IDP)          การทบทวน วางแผน ก าหนดแนวทาง เพื่อการจัดท ากรอบแนวทางการพฒันาบุคลากร
รายบุคคล ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการจัดท าแผน/การด าเนินการตามแผน/การรายงาน
ความก้าวหน้า ประเดน็ในการพฒันา (ความรู้/ทกัษะ/สมรรถนะ) วธิกีารพฒันา (ประชุม/อบรม/e-learning/
คน้ควา้ดว้ยตนเอง/การสอนงาน/      การหมุนเวยีนงาน ฯลฯ) เป้าหมายการพฒันา และระยะเวลาในการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี, Job Description, Career Path และ
แผนพฒันาทรพัยากรบุคคลของหน่วยงาน 

1. ศึกษา ทบทวน และวาง
กรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

2. ถ่ายทอด/ช้ีแจง/ท าความ
เข่าใจให่บุคลากรรับทราบกรอบ
การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

3. จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) และจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรภาพรวมของหน่วยงาน

4. ติดตามความก่าวหน่าการ
ด าเนินงานและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

5. สรุปการด าเนินงานการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล และรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนทั้งระดับ

บุคคล และระดับหน่วยงาน
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ขัน้ตอนท่ี 2 ถ่ายทอด/ช้ีแจง/ท าความเข้าใจให้บุคลากรรบัทราบกรอบการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล  กระบวนการหรือวิธีการถ่ายทอด/ชี้แจง/ท าความเข้าใจให้บุคลากรรบัทราบกรอบ
การพฒันาบุคลากรรายบุคคล เช่น การประชุมบุคลากร การใหบุ้คลากรลงลายมอืชื่อรบัทราบ เป็นต้น 

ขัน้ตอนท่ี 3 จดัท าแผนพฒันารายบุคคล (IDP) และจดัท าแผนพฒันาบุคลากรภาพรวม
ของหน่วยงาน แสดงให้เห็นแผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมของหน่วยงาน รวมทัง้จ าแนกให้เห็นถึง
แผนพฒันารายบุคคลดว้ยผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ต้บงัคบับญัชาเหน็ชอบร่วมกนั 

ขัน้ตอนท่ี 4 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพฒันารายบุคคล กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคล รอบ 6 เดอืน               9 เดอืน และ 12 เดอืน รายงานผูบ้รหิารทราบ 

ขัน้ตอนท่ี 5 สรุปการด าเนินงานการพฒันาบุคลากรรายบุคคล และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนทัง้ระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน จัดท าสรุปการด าเนินงานการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคลและแผนพัฒนาภาพรวมของหน่วยงาน  รอบ 12 เดือน และรายง
คณะกรรมการประจ าคณะทราบและใหข้อ้เสนอแนะ 
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      ส่วนท่ี 3  
       ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล  

งานพฒันาทรพัยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับขีดความสามารถหลัก (Core Competency) แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training 

Roadmap) และแผนพฒันาทรพัยากรบุคลประจ าปี ภายใต้การก ากบัดูแลของคณบดีและรองคณบด ี ใน

ภาพรวมการพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Indivedual Development plan) ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 

12 เดอืน (ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) พบว่า บุคลากรคณะนิตศิาสตรไ์ดร้บัการพฒันาคดิเป็นรอ้ยละ 

100  บุคลากรสายคณาจารย ์จ านวน 32 คน และสายสนับสนุนวชิาการ จ านวน 12 คน รวม 44 คน  
ตารางที่ 3 สรุปอัตรากำลังจำแนกตามประเภทและสายงาน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทบุคลากร 
 
  

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ/
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

สายคณาจารย ์ 13 7 5 7 32 72.73 
สายสนับสนุนวิชาการ 2 4 3 3 12 27.27 

รวม 15 11 8 10 44 100 
ร้อยละ 34.09 25.00 18.18 22.73 100  

ข้อมูล ณ  วันที่  30 กันยายน 2563 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563   คณะนิติศาสตร์ มบีุคลากรทัง้สิ้น 44 คน จ าแนกเป็น
บุคลากร  สายคณาจารย์ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.27 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 และ
เป็นเพศชาย จ านวน 23 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 52.27 
ตารางที่ 4 สรุปอัตรากำลังจำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 17 6 26 59.09 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 6 12 0 18 40.91 

รวม 9 29 6 44 100 

ร้อยละ 20.45 65.91 13.64 100 
 

ข้อมูล ณ  วันที่  30 กันยายน 2563 

บุคลากรสังกดัคณะนิติศาสตร์ ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.91รองลงมาคือปรญิญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.45 และปริญญาเอก จ านวน 6 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 13.64 

ตารางท่ี 5 สรุปอัตรากำลังสายคณาจารย์จำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเภทบุคลากร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 14 6 20 62.50 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 12 0 12 37.50 

รวม 26 6 32 100 

ร้อยละ 81.25 18.75 100 
 

ข้อมูล ณ  วันที่  30 กันยายน 2563 

บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มวุีฒกิารศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 26 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 81.25 และวุฒปิรญิญาเอก จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.75 

ตารางท่ี 6 สรุปอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  

              พ.ศ. 2563  

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 3 6 50 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 6  6 50 

รวม 9 3 12 100 
ร้อยละ 75 25 100  

ข้อมูล ณ  วันที่  30 กันยายน 2563 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส่วนใหญ่มวุีฒกิารศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 9 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 75 และปรญิญาโท จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 
ตารางท่ี 7 สรุปอัตรากำลังจำแนกตามประเภทและตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทบุคลากร อาจารย์ ผศ. รศ. รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 7 10 1 18 56.25 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 14 0 0 14 43.75 

รวม 21 10 1 32 100 

ร้อยละ 65.63 31.25 3.13 100 
 

ข้อมูล ณ  วันที่  30 กันยายน 2563 

 บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อย

ละ 65.63 รองลงมา คือ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร ้อยละ 31.25 และรอง

ศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 

 

 

 

 

ตารางท่ี 8 สรุปอัตรากำลังสายคณาจารย์ที่อยู่ระหว่างยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเภทบุคลากร สายคณาจารย์ทัง้หมด ยื่นขอ ผศ. ยื่นขอ 
รศ. 

รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 18 2 1 3 9.38 

พนักงานพิเศษ 14 
    

รวม 32 2 1 3 9.375 

ร้อยละ  6.25 3.13 9.38  

ข้อมูล ณ  วันที่  30 กันยายน 2563 

บุคลากรที ่อยู ่ระหว่างกระบวนการพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่งผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และอยู ่ระหว่างการพิจารณาเข้าสู ่ตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 

ตารางท่ี 9 สรุปอัตรากำลังสายสนับสนุนจำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทบุคลากร ปฏิบัติการ ชำนาญการ รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 5 1 6 40.00 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 9 0 9 60.00 

รวม 14 1 15 100 

ร้อยละ 93.33 6.67 100 
 

ข้อมูล ณ  วันที่  30 กันยายน 2563 

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปฏบิตักิาร จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 93.33 และมตี าแหน่งระดบัช านาญการ จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.67 
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สรปุผลการพฒันาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25623 รอบ 12 เดือน  

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563) 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของรองศาสตรา ดร.จารย์กรกฎ  ทองขะโชค พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีจะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้

ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives1: Objective : พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและละระบบการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
Key Results 1 :  เพิ่มร้อยละของบัณฑิต   

มีงานทำ จากร้อยละ 3.57 เป็นร้อยละ 55 

ในปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงาน 
     ในปีการศึกษา 2561คณะนิติศาสตร์
มีบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 
3.57 
จุดแข็ง  
1. มีนโยบายให้คณาจารย์ปรับวิธีการ
จัดการเรียนการสอน  Active learning 
, e - Learning จากร้อยละ 10 เป็นร้อย
ละ 50  ในปีการศึกษา 2562 
2. ผลักดันให้คณาจารย์จ ัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 ในปี
การศึกษา 2562 
3. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการของนักกฎหมาย

เสริมจุดแข็ง 
     ศ ึกษาดูงานมหาว ิทยาล ัยใน
เครือเทางาม เช่น ม. มหาสารคาม, 
ม.อ ุบลราชธาน ี , ม.นเรศวร  เพื่อ
ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการมีงานทำ
ของบัณฑิต และใช้เป็นคู่เทียบเพื่อ
พัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

 
 
 
 

1. การติดต่อกับสำนักงานจัดหา
งานเพื ่อประชาสัมพันธ์ให ้น ิ สิต
ทราบ 
2. ก า รแน ะแนวน ิ ส ิ ต ในการ
ออกไปประกอบอาชีพ 
3. การสอนจัดกิจกรรม/โครงการ
เพื่อเพิ่มทักษะผู้ประกอบการให้แก่
นิสิต 

 พ.ค. – ก.ย. 2563 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของรองศาสตรา ดร.จารย์กรกฎ  ทองขะโชค พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีจะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้

ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

แก่บัณฑิตจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 
50 ในปีการศึกษา 2562 
4. การจัดสหกิจศึกษาเพื่อให้บัณฑิตได้
มักทักษผู้ประกอบการ และเป็นโอกาส
ในการเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

กระบวนการด้านบริหารจัดการ 

Key Results 2 :  ผ่านมาตรฐาน EdPEx 

200 ในปีการศึกษา 2562 

 

   คณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานนำรอ่ง
ในการนำเครื่องมือ EdPEx  มาใช้ในการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยได้เริ่ม
ตั้งแต่ปีการกศึกษา 2560 ซึ่งมีแนวโน้ม
การดำเนินงานที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยในปี
การศึกษา 2561 บรรลุเป้าหมายตามคำ
รับรอง ร้อยละ 72.34 และมีผลการ
ประเมินเพิ่มจาก 2.33 ในปีการศึกษา 
2560 เป็น 2.50 ในปีการศึกษา 2562   

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

 

การทำ MOU กับมหาวิทยาลัยใน
เครือเทางามเพื ่อเป็นคู ่เทียบใน
การพัฒนาผลการดำเนินงานสู่
ความเป็นเลิศ 

1. การฝึกอบรม : หลักสูตร
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร 
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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แผนการพัฒนารายบุคคลของรองศาสตรา ดร.จารย์กรกฎ  ทองขะโชค พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีจะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้

ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

จุดแข็ง 
1. มีความรู้และความเข้าเกี่ยวกับ
เกณฑ์ EdPEx 
2. มีความพร้อมในการดำเนินงาน 
3. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
และมีการปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกล้ียงจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองคณบดี สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการผลิตบัณฑิต 
Objectives1: ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่
ตอบสนองความต้อองการของสังคม ด้วย
กระบวนการเรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรงใน
ชุมชน 
Key results:  
KR1 เพิ่มรายวิชาที่มีการจัดกาเรียนการสอน
โดยใช้ Active learning จากร ้อยละ 10 
เป็นร้อยละ 50 ในปีการศึกษา 2562 
KR2 เพิ่มรายวิชาที ่มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ จาก
ร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 ในปีการศึกษา 
2562 
 

ผลการดำเนินงาน 
     แต่เดิมยังไม่ได้กำหนดให้มีการจัดการ
เร ียนการสอนโดยใช้ Active Learning 
และยังไม่ได้กำหนดรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ให้เป็นตัวช้ีวัด 
จุดอ่อน  
     บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
Learning  ยังไม่เพียงพอ 
จุดแข็ง  
     มีชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู ้อย่าง
เพียงพอและได้รับความร่วมมือจากชุมชน  
 

ลดจุดอ่อน 
1. เร ียนร ู ้ด ้ วยตนเอง (Self 
Learning) เกี ่ยวกับการจัดการ
เ ร ี ย น ก า รสอ นแบบ  Active 
Learning 
2. แลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้  (KM) 
เกี ่ยวกับการจัดการเร ียนการ
สอนแบบ Active Learning 
3. จ ัดการเร ียนการสอนแบบ 
Active Learning ทุกรายวิชาที่
สอน 
เสริมจุดแข็ง 
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานให้ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนมากที่สุด 

ให้คณะฯ จัดโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับการจัดการ
เ ร ี ย น ก า รสอ น แบบ  Active 
Learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เร ียนร ู ้ด ้ วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการ
เร ี ยนการสอนแบบ Active 
Learning 
2. แลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้  (KM) 
เกี ่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 
3. จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ในรายว ิชา
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ
ระบบตุลาการ 0801323  
 

พ.ย. 62- มี.ค. 63 
 
 
 

พ.ย. 62- มี.ค. 63 
 
 

พ.ย. 62- ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

13 

แผนการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกล้ียงจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองคณบดี สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการด้านการวิจัย 
Objective2:  ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในเชิงวิชาการเชิง 
สังคมหรือเชิงพาณิชย์โดยรับสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก โดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน 
KR3 เพิ่มอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ได้รับ
ทุน วิจัยทุนภายนอก จากร้อยละ 12.5  เป็น
ร้อยละ 20 ในปีการศึกษา 2562 
KR4 เพิ่มจำนวนทุนวิจัยต่อหัวจาก 60,000 
บา ท /คน /ป ี  เ ป ็ น  65,000 บา ท  ใ นปี
การศึกษา 2562  
KR5 เพ ิ ่มจำนวนผลงานว ิจ ัยที ่นำไปใ ช้
ประโยชน์จากร้อยละ 4.17 ผลงาน เป็นร้อย
ละ 20 ในปีการศึกษา 2562 

ผลการดำเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์
ประจำและนักวจิัยที่ได้รับทนุวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกรอ้ยละ 12.5 และได้รับ
ทุนวิจัยตอ่หัว 60,000 บาท และมีจำนวน
งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 4.17 
ทั้งนี้ยังไม่มีการกำหนดจำนวนของ
รายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับงานวจิัยเป็นตัวช้ีวัดแตอ่ย่างใด 

จุดอ่อน  
1. อาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ได้รับทุน
วิจัยทุนภายนอกยังมีน้อย กล่าวคือ ร้อย
ละ 12.5 

2. จำนวนทุนวิจัยต่อหัวที ่ได้รับยังน้อย 
กล่าวคือ 60,000 บาท/คน/ปี 

ลดจุดอ่อน  
1. ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ ื ่อขอร ับท ุนจากแหล ่งทุน
ภายนอก 
2. การทำงานร่วมกับผู้เช่ียวชาญ 
(นักวิจัยพี่เล้ียง) 
3. เร ียนร ู ้ด ้ วยตนเอง (Self 
Learning) เก ี ่ยวก ับการเข ียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณา
การ 
4. แลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้  (KM) 
เก ี ่ ยวก ับการเข ียนข ้อ เสนอ
โครงการวิจัย 

1. จ ัดอบรมเทคน ิคการเข ียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก โดย
โ ค ร ง ก า ร ต ้ อ ง ม ี ล ั ก ษ ณะที่
กำหนดให้ผู้เข้าอบรมได้ข้อเสนอ
โค ร งก า ร ว ิ จ ั ย อย ่ า งน ้ อย  1 
โครงการ ท้ังนี้โดยวิทยากรต้องทำ 
หน้าที ่ ให้คำแนะนำและเป็นที่
ปรึกษาด้วย 
2. จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยที่
ยังมีประสบการณ์น้อย 
3. จัดให้มีคลินิกให้คำปรึกษาด้าน
การว ิ จ ั ยแก ่น ั ก ว ิ จ ั ยท ี ่ ย ั ง มี
ประสบการณ์น้อย 
 

1. ฝึกเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก ร่วมกับทีม
วิจัยคณะนิติศาสตร์อยา่ง
ต่อเนื่อง 
2. การทำงานร่วมกับ
ผู้เช่ียวชาญ (นักวิจัยพี่เล้ียง) คือ 
รศ.ดร.กรกฎ  ทองขะโชค 
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณา
การ ผ่าน Youtube 
4. แลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) 
เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย ในโครงการ

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
 

พ.ย. 62- ก.ย.63 
 
 

พ.ย. 62- ก.ย. 63 
 
 

 
พ.ย. 62- ก.ย. 63 

 



 

 

14 

แผนการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกล้ียงจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองคณบดี สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

KR6 เพิ่มจำนวนของรายวิชาที่บูรณการการ
จ ัดการเร ียนการสอนก ับงานว ิจ ัยท ี ่  3 
รายวิชา  เป็น 6 รายวิชา 
 

3. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
ยังมีน้อย กล่าวคือ ร้อยละ 4.17 

4. แต่เดิมยังไม่มีการกำหนดจำนวนของ
รายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับงานวิจัยเป็นตัวช้ีวัดแต่อย่างใด 

5. เพ ิ ่มจำนวนของรายวิชาที่
บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับงานวิจัย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังคม 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองคณบดี สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ 
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/งาน/ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
1.  รับผิดชอบงานทางด้านการ

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

Objectives : พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ   
Key results:  
KR9 ผลประเมินประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
EdPEx200 ในปีการศึกษา 2562   
 

ผลการดำเนินงาน 
คณะนิติศาสตร์ได้นำเกณฑ์

มาตรฐานในการบริหารจัดการสู่องค์กร
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในปกีารศึกษา 
2560 และ 2561 ซึ่งปัจจุบันมีผลการ
ดำเนินงานอยู่ในระดับ 2.33 และ 2.50 
ตามลำดับ  

ในปีการศึกษา 2562 คณะ
นิติศาสตร์ได้มีการกำหนดให้คณะเข้าสู่
โครงการ EdPEx200 ของ สกอ.  
จุดแข็ง 
1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์ 
EdPEx  
2. มีความพร้อมในการดำเนินงาน 
จุดอ่อน 

เสริมจุดแข็ง 
1. เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self – 
Learning) ในเรื่องของเกณฑ์ 
EdPEx  
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อ
เข้าสู่องค์กรที่เป็นเลิศ  
3. ฝึกอบรมเกณฑ์ EdPEx 
เพิ่มเติม 
4. อบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
เกณฑ์ EdPEx  
ลดจุดอ่อน 

ฝึกอบรมเครื่องมือที่ใช้ใน
การบริหารจดัการแผนกลยุทธ์
และกลยุทธ์ทางการเงิน 

1. ให้คณะจัดโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในด้านต่างๆ ท่ีได้กำหนดไว้
ในการเสริมจุดแข็งและลดจุดอ่อน 
2. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมในด้านต่างๆ ท่ีจำเป็น 

1. เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self – 
Learning) ในเรื่องของเกณฑ์ 
EdPEx ผ่านทาง YouTube  
2. การฝึกอบรม:การเตรียมและ
พัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
รุ่นที่ 1 
3. การฝึกอบรม:โครงการทบทวน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย กจิกรรม
การอบรม ObJectives and Key 
Results (OKRs) 
4. การฝึกอบรม : หลักสูตรผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพองค์กร EdPEx 
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพองค์การ

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
 
 

ต.ค. 62 – ก.ย.. 63 
 
 

16 ต.ค. 62 
 
 
 

9-11 ม.ค. 63 
 

20-21 ก.พ. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองคณบดี สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ 
พัฒนาตนเอง  

 

ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือต่างๆ ท่ีใช้บริหารจัดการ
องค์กรในแผนกลยุทธ์ และกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

 
 

ทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx 
(Public Training) 
6. ฝึกอบรมเครื่องมือที่ใช้ในการ
บริหารจัดการแผนกลยุทธ์และกล
ยุทธ์ทางการเงิน 

 
พ.ค. – ก.ย. 63 

 

KR10 เพิ่มผลการปฏิบัติงานตามคำ
รับรองการปฏิบัติงานประจำปี จากร้อยละ 
72.34 เป็นร้อยละ 90 ในปีการศึกษา 
2562 
 

     คณะนิติศาสตร์ได้มีผลการ
ดำเนินงานประจำปกีารศึกษา 2561 
โดยบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองที่
ได้รับรองไว้กับมหาวิทยาลัยเป็นจำนวน
ร้อยละ 72.34 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 
คณะนิติศาสตร์มีเป้าหมายในการ
ดำเนินงานให้บรรลุตามคำรับรองการ
ปฏิบัติงานอยู่ที่ร้อยละ 90  
จุดแข็ง 

เสริมจุดแข็ง 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

(KM) เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โดยมุ่งเน้นให้บรรลุผลลัพธ์ตาม
คำรับรองการปฏิบัติงาน 
ลดจุดอ่อน 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
เรื่องของการรายงานผลการ
ดำเนินงานให้มีลักษณะเป็น

 1. โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดใีน
การพัฒนางานประจำ 

 

ต.ค. 62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองคณบดี สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ 
พัฒนาตนเอง  

 

     มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที่ได้รับรองไวก้ับมหาวิทยาลัย
ครบถ้วน 
จุดอ่อน 
     ขาดการติดตามผลการดำเนนิงานที่
เป็นระบบและไม่สามารถทราบถึงผล
การดำเนนิงานที่เป็นปจัจุบัน 

ปัจจุบัน (real time) ในงานแต่
ละด้าน 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางจิรนันท์ ไชยบุปผา  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยคณบด ีสังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้

ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนา ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการบริการวิชาการ 
Objectives 4: พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาต่อเนือ่งเพื่อป้อนเข้าสู่
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
Key results:  
KR7 มีหลักหลักสูตรการจัดการศึกษา

ต่อเนื่อง จำนวน 2 หลักสูตร (KR7) 

KR8 มีคู่ความร่วมมือกับโรงเรียน

มัธยมศึกษาในพื้นที่พัทลุง 3 โรงเรียน 

และพื้นที่สงขลา 3 โรงเรียน (KR8) 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มี
หลักสูตรการศึกษาต่อเนือ่งเพื่อ
ป้อนเข้าสู่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

จุดอ่อน 
      ขาดความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาต่อเนือ่ง 
จุดแข็ง 
     มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนือ่ง 
 

ลดจุดอ่อน 
1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรศึกษาต่อเนื่อง 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ด ี
3. ลงพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือ
กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพืน้ที่
พัทลุง 3 โรงเรียน และพื้นที่
สงขลา 3 โรงเรียน 
4. พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องเพื่อป้อนเข้าสู่หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต ในรายวิชา
หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์, 

การประสานงานก ันหน ่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกใน
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง 
 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ศึกษาตอ่เนื่อง ผ่าน YouTube 
และเว็ปต์ไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. พัฒนาหลักสูตรจัดการศึกษาโครงการ
เรียนล่วงหน้า (Pre-degree) ในรายวิชา
หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์  
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี  
4. ลงพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมืออย่าง
ไม่เป็นทางการกับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในพื้นที่พัทลุง 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) 
โรงเรียนพัทลุง  2) โรงเรียนสตรีพัทลุง  
3) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย พัทลุง  

ต.ค. 62-มี.ค. 63 
 
 
 
ต.ค. 62-มิ.ย. 63 
 
 
 
ก.พ.- มี.ค. 63 
 
 ม.ค.- ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางจิรนันท์ ไชยบุปผา  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยคณบด ีสังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้

ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนา ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กฎหมายอาญา 1, และกฎหมาย
อาญา 2 
 

พื้นที่สงขลา 2 โรงเรียน ได้แก่                      
1) โรงเรียนวรนารีเฉลิม 2) โรงเรียนนวมิ
นทราชูทิศ ทักษิณ 
5. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตอ่เนื่อง 
โครงการเรียนล่วงหน้า Pre degree 
เพื่อโปรดโอกาสให้ผุ้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ
เรียนทางด้านกฎหมายได้มีอากสศึกษา
หาความรู้เพื่อเสริมสมรรถะการเรียนรุ้
ทางด้านนิติศาสตร์ โดยสามารถเก็บ
สะสมหน่วยกิจที่ลงเบียนเรียนมาเทียบ
โอนผลการเรียนหลังจากสำเร็จการศึษา
ในระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 ในหลัก
สุตรนิติศาสตรบัณฑิต และเป็ยนการ

 
 
 
 
มี.ค. –มิ.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางจิรนันท์ ไชยบุปผา  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยคณบด ีสังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้

ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนา ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

สร้างฐานผู้เรียนครระนิติศาตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณในอนาคต 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวหทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการ

ประเมินตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ 
จุดแข็งของผู้ต้องการพัฒนา

ตนเองที่มีต่อผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการส่ือสารองค์กร 

objectives 6: พัฒนาระบบการส่ือสาร

องค์กร และห่วงโซ่อุปทานเพื่อรองรับการ

ประเมิน EdPEx 200 ในปีการศึกษา

ภายในปกีารศกึษา 2562 (KR9) 

Key results:                              

KR12 เพิ่มช่องทางการส่ือสารองค์กร

ภายใน จาก 3 ช่องทางเป็น 6 ชองทางใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

KR13 เพิ่มช่องทางการส่ือสารองค์กรภาย

นอกจาก 2 ช่องทางเป็น 4 ชองทางใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   ในปีการศกึษา 2561 คณะ
นิติศาสตร์มีระบบการส่ือสาร
องค์กรทั้งภายในและภายนอก
องค์กรด้วยช่องทางที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เช่น การ
ประชุมบุคลากร ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสังคมออนไลน์ 
เช่น Line, Facebook  เป็นต้น 
จุดแข็ง 
1.  มีการส่ือสารภายใน 24 
ช่ัวโมง 
2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน 
3. มีระบบการตรวจสอบกอ่น
เผยแพร่ 

เสริมจุดแข็ง 
1. เพิ่มช่องทางการส่ือสารที่
หลากหลายเพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
2. เพิ่มคุณภาพในการ
ประชาสัมพันธ์ 
ลดจุดอ่อน 
1. ศึกษาด้วยตนเอง 
2. ฝึกอบรมเกี่ยวกับการส่ือสาร
องค์กร 
3. ฝึกอบรมการเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษ 
4. ศึกษาดูงานการส่ือสารองค์การ
ที่มีประสิทธิภาพ ของ
มหาวิทยาลัย/ภาคเอกชนในพื้นที ่

1. งบประมาณในการฝึกอบรม 
2. งบประมาณในการศึกษาดูงาน 

1. มีการเพิ่มช่องทางการส่ือสารที่
หลากหลายเพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น Facbook, Line, 
Web page เป็นต้น 
2. เพิ่มคุณภาพในการประชาสัมพันธ์ 
โดยมีการตรวจทานจากผู้บริหารที่
รับผิดชอบก่อนทุกคร้ัง 
3. ศึกษาด้วยตนเองผ่านทาง 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
 

ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 
 
 
ธ.ค. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวหทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการ

ประเมินตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ 
จุดแข็งของผู้ต้องการพัฒนา

ตนเองที่มีต่อผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

จุดอ่อน 
ขาดความรู้เรื่องการส่ือสาร
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการด้านการตลาด 

KR14 มีคู่ความร่วมมือกับโรงเรียน

มัธยมศึกษาในพื้นที่พัทลุง 3 โรงเรียน และ

พื้นที่สงขลา 3 โรงเรียน 

 

ในปีการศึกษา 2561 คณะ
นิติศาสตร์ยังไม่มีคู่ความร่วมมือกับ
โรงเรียนมัธยมในพื้นที่สงขลาและ
พัทลุง 
จุดแข็ง  
     มีการลงพื้นที่ในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเป็น
ประจำทุกป ี
 
 

เสริมจุดแข็ง 
1. ลงพื้นที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
2. ทำ MOU กับโรงเรียนในพื้นที่
พัทลุงอย่างน้อย 3 โรงเรียน และ
พื้นที่สงขลาอย่างน้อย 3 โรงเรียน 
3. จัดกิจกรรมร่วมกนัอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. งบประมาณในการลงพื้นที่ 
2. งบประมาณในการจัดกจิกรรม/
โครงการ 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวหทัยกาญจน์  กำเหนิดเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการ

ประเมินตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ 
จุดแข็งของผู้ต้องการพัฒนา

ตนเองที่มีต่อผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR15 มีคู่ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ในพื้นที่เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม พื้นที่พัทลุง 3 
หน่วยงาน และพื้นที่สงขลา 3 หน่วยงาน 

    ในปีการศกึษา 2561 มีความ
ร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการกับ
ชุมชนเป้าหมาย 3 ชุมชน 
จุดแข็ง 
มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการส่งนิสิตไป
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 

1. ทำ MOU กับสถาน
ประกอบการในพืน้ที่พัทลุงอย่าง
น้อย 3 หน่วยงาน และพื้นที่
สงขลาอย่างน้อย 3 หน่วยงาน 
2. จัดกิจกรรมร่วมกับสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

1. สนับสนุนการทำ MOU 
2. สนับสนุนงบประมาณในการทำ
กิจกรรมกับสถานประกอบการ 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ทองขาว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนา ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการพัฒนานิสิต  
Objectives1: ผลิตบัณฑิตที่ทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการตอบสนองความ

ต้องการของสังคม (KR3) 

Key results  
KR3 เพิ่มจํานวนนิสิตที่ได้รับการพฒันา
ทักษะการเปน็ผู้ประกอบการของนัก
กฎหมาย จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 
ในปีการศึกษา 2562 (KR3) 
 

ผลการดำเนินงาน 
      ในการปีการศึกษา 2561 มีการ
กิจกรรม/โครงการอบรมวิชาชีพสำรับ
นักกฎหมาย และการปัจฉิมนิเทศ
สำหรับนิสิตช้ันปีที่ 3-4  

จุดอ่อน  
     ยังไม่มีการกำหนดนิยามที่ชัดเจน
สำหรับ “ทักษะการเป็นผู้ปกระกอบ
การสำหรับนักกฎหมาย”     
จุดแข็ง 
     มีเครือข่ายความรวมมือกับองค์กร
ภายนอก ในการทำก ิจกรรม/การ
จัดการเรียนการสอนร่วมก ับสถาน
ประกอบการ  

ลดจุดอ่อน/เสริมจุดแข็ง 
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก ับผู้ มี
ส ่วนได ้ส ่วนเสีย เพ ื ่อกำหนด
ทักษะผู้กอบการที่จำเป็นสำหรับ
นักกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขยายความร ่วมม ื อให ้ มี
เครือข่ายมากขึ้น 

1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลกัสูตร
ร่วมกบัอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
เพื่อก าหนดทกัษะทีจ่ าเป็นในการเป็น
ผูป้ระกอบการของนักกฎหมาย ดงันี้ 1) 
ทกัษะการสบืคน้ขอ้มูลทางวชิาการและ
เกบ็ขอ้มูลชุมชน  2) ทกัษะการ
ปฏบิตังิานทางดา้นกฎหมาย 3) ทกัษะ
การใหค้ าปรกึษาทางกฎหมายและ
น าเสนอผลงานวชิาการ  
2. ผลกัดนัใหค้ณาจารย์ไดด้ าเนินการ
บูรณาการทกัษะต่าง ๆ ผ่านทาง
กจิกรรมในรายวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง และมี
การด าเนินการจดักจิกรรม/โครงการ 
เช่น โครงการปัจฉิมนิเทศ โดยมี
เป้าหมาย คอื ใหน้ิสติชัน้ปีที ่ 2 – 4 เขา้

พ.ย. 62–มี.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ย. 62–มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ทองขาว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนา ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

ร่วมกจิกรรมตามระดบัการเรยีนรู ้ซึ่งอยู่
ในระหว่างการด าเนินการ  
3. มกีารเชญิวทิยาในรายวชิาต่าง โดย
เชญิผูป้ระกอบการณ์ในสาขาต่างๆ และ
ศษิย์เก่ามาใหค้วามรู ้และเพิม่พูนทกัษะ
ผูป้ระกาอบการแก่นิสติ โดยจดัใหก้บั
นิสติทุกชัน้ปี ตามทกัษะทีก่ าหนดไวใ้น
หลกัสูตร และเสรมิทกัษะใหบ้ณัฑติใน  
4. จดัโครงการแนะแนวการศกึษาต่อ
และการประกอบอาชพี  

พ.ย. 62–มี.ค. 63 
 
 
 
 
 
14-19 ก.พ. 
2563 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
 

ผลสัมฤทธิ์งาน  
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ  
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ 
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/งาน/ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
การพัฒนาระบบงานสน ับสนุน 

(Support Process) จะม ีการกำหนด
กระบวนการสน ับสน ุนที ่สำค ัญ โดย
พิจารณาคัดเลือกจากผลที ่กระทบกับ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ซึ่งจะส่งผล
ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด
จากการให ้บร ิการ โดยกระบวนการ
สนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ กระบวนการนำ
องค ์กร กระบวนการม ุ ่ ง เน ้นล ูกค้า 
กระบวนการวางแผน กระบวนการ

ผลการดำเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2561 ได้มี

กระบวนการเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการ
ปฏิบัติงานประจำวันของกระบวนการ
ทำงานต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดที่
สำคัญ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น  
1. ผู้บริหารได้ดำเนินการศึกษา
กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมาย
ที่อาจเกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
และการพัฒนาระบบงาน
สนับสนุน (Support Process) 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดผลการ
ดำเนินงานที่ดใีนหมวด 6 
ระบบปฏิบัติการ 6.1ข(2) 
กระบวนการสนับสนนุ 

1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ใน
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 6.1ข(2) 
กระบวนการสนับสนนุ 
2. สนับสนุนงบประมาณในการทำ
วิจัยสถาบัน และวิจัยเพื่อพัฒนา
งานในหมวด 6 ระบบปฏิบัตกิาร 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพองค์การทาง
การศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (Public 
Training) 
2. ศึกษาด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับระบบงานสนับสนนุและการ
พัฒนานวัตกรรมหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริหารและผู้รับบริการ 
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 

20-21 ก.พ. 63 
 
 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
 

ผลสัมฤทธิ์งาน  
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ  
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ 
พัฒนาตนเอง  

 

ประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการ
เงินการคลังและพัสดุเป็นต้น 

โดยกระบวนการสนับสนุนต่างก็
เป็นกระบวนการที่มีคุณค่าที่ทำหน้าที่ให้
สามารถส่งมอบสินค้าและบริการแก่
ล ูกค ้าได ้ โดย กระบวนการหลักเป็น
เหมือนน้ำมันเชื้อเพลิงแต่กระบวนการ
สนับสนุนเปรียบเหมือนน้ำมันหล่อล่ืน 
หากขาดส่วนใดไปกระบวนการของ
หน่วยงานก็จะติดขัด 
Objectives : พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น
สน ั บ สน ุ น  ( Support Process) เ พื่ อ
รองรับการประเมิน EdPEx 200 ภายใน
ปีการศึกษา 2562 (KR9) 
Key results: 

การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ .ศ . 2560  
2. ดำเนินการส่ือสารเพื่อสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจถึงข้อกำหนดที่สำคัญ
ต่างๆ ต่อบุคลากร  
3. จัดทำแนวทางหรือข้อปฏบิัติที่
จำเป็นต่อการดำเนินงาน  
4. กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการ
ดำเนินงานในแต่ละกระบวนการผ่าน
คณะกรรมการต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการประจำคณะ 
คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน 
คณะกรรมการบริหารและควบคุมความ
เส่ียง เป็นต้น  

2. ศึกษาด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับระบบงาน
สนับสนุนและการพัฒนา
นวัตกรรมหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริหารและ
ผู้รับบริการ 
3. การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
(Knowledge Management) 
ในงานที่รับผิดชอบ ร่วมกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
เสริมจุดแข็ง  
1. จัดทำผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบงานสนับสนุน (Support 

3. สนับสนุนงบประมาณ 
ในการนำเสนอผลงานวจิัยใน
หมวด 6 

3. การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ดำเนินงาน EdPEx กับหนว่ยงานใน
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดทำผลงานวิจัยเรื่อง ระบบการนำ
องค์กรโดยผู ้นำระดับส ูงเพ ื ่อการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
5. พัฒนาระบบการติดตามและ
ผลักดันการดำเนนิงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
ผ่าน Google Drive  
3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 
 

ต.ค. 62- มี.ค. 63 
 
 

พ.ย. – ก.ย. 63 
 
 
 

พ.ย. – มี.ค. 63 
 
 
 

พ.ย. – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
 

ผลสัมฤทธิ์งาน  
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ  
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ 
พัฒนาตนเอง  

 

KR16 กระบวนงานสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ 100  
KR17 ร ะ ด ั บ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการทุกกระบวนงาน ไม่น้อยกว่า 
4.25 
KR18 จำนวนนวัตกรรมหรือสารสนเทศ
ที่พัฒนาโดยคณะ 5 ช้ินงาน 
Objectives : พัฒนาระบบการติดตาม
และผลักด ันการดำเนินงานให้บรรลุ
เป ้าหมายคำร ับรองการปฏิบ ัต ิงาน 
(KR10) 
 
Key results:  
KR19 เพ ิ ่มผลการปฏิบ ัต ิงานตามคำ
รับรองการปฏิบัติงานประจำปี จากร้อย

5. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน หาก
พบปัญหาหาการละเมิดข้อกำหนดโดย
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุง
กระบวนการทำงานให้แล้วเสร็จอย่าง
เร่งด่วน 

อีกทั้งคณะได้แสวงหานวัตกรรม
ในการทำงานใหม่ๆ เพื่อให้การทำงานมี
ความคล่องตัว ประหยัดเวลา เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทำงาน มอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
บริหารดำเนินการดังนี้  
1. ประเมินความต้องการและความ
จำเป็นถึงประเด็นการสร้างนวัตกรรม  
2. จัดทำแผนการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
รองรับการดำเนินงานที่มีปริมาณและ

Process) ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
2. จัดทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
3. พัฒนาระบบงานหมวด 6 
ด้วยกระบวนการ LEAN หรือ 
SIPOC 
4. พัฒนาระบบการติดตามและ
ผลักดันการดำเนนิงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 
คำรับรองการปฏิบัติงาน 
 

 

4. พัฒนาระบบงานหมวด 6 ด้วย
กระบวนการ LEAN หรือ SIPOC 
 
 

 
 

พ.ย. – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
 

ผลสัมฤทธิ์งาน  
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ  
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ 
พัฒนาตนเอง  

 

ละ 72.34  เป็นร้อยละ 90 ในปีการศกึษา 
2562 

 

ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งระบุ
ผู้รับผิดชอบในการสร้างนวัตกรรม  
3. ขออนุมัติแผนการสร้างนวัตกรรม
ต่อคณบดี  
4.  ดำเนินการตามแผนการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
ตามพันธกจิของคณะ  
5. ประเมินผลกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานเพื่อสร้างนวัตกรรม  
6. ประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
ต่อนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อนำมาพัฒนา
นวัตกรรม 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ ผู้ช่วยศาตราจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
objectives 1 : พัฒนาระบบการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการ Active Learning หรือ                         

e -Learning (KR1, KR2) 

Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 

learning จำนวน 1 รายวิชา ในปกีารศึกษา 

2562 (KR1) 

ผลการดำเนินงาน 
     ในปีการศกึษา 2561 มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน้การบรรยายเป็น
หลัก 

จุดอ่อน 
     ยังไม่มีความรู้เรื่อง Active 
Learning ที่ดีพอ 
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Active 
Learning 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) จาก
ผู้มีประสบการณ์ภายนอก และ
คณาจารย์ภายในที่มี
ประสบการณ์ 

1. จัดอบรมการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Active 
Learning สำหรับการสอน
กฎหมาย 

2. จัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผู้
มีประสบการณ์ภายนอก และ
คณาจารย์ภายในที่มี
ประสบการณ์ 

1. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการ
สอน โดย Webex Meeting  
2. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ระหว่าง
อาจารยใ์นคณะนิติศาสตร์ ณ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Active learning คดีเยาวชน
และครอบครัว และละเมิด 

มี.ค. 2563 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ ผู้ช่วยศาตราจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้

ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น

ฐานการเรียนรู้ จำนวน 1 รายวิชา (KR2)  

จัดการงานนอกส่ัง และลาภมิ
ควรได ้

objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการเรียน

การสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ(KR3) 

Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 รายวิชา (KR3) 

ผลการดำเนินงาน 
       ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน้การบรรยายเป็น
หลัก 

จุดอ่อน 
     ยังไม่มีความรู้และทักษะเรื่องการ
เป็นผู้ประกอบการที่ดีพอ 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมเรื่องการเป็น
ผู้ประกอบการ  
2. ส่งเสริมการเพิ่มทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการโดยให้
ปฏิบัติงานในสถานที่จริง 

1. จัดการฝึกอบรมเรื่องการเป็น
ผู้ประกอบการ  
2. ให้ปฏิบัติงานในสถานที่จริง 

1. เรียนรู้เรื่องการเป็น
ผู้ประกอบการจาก YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 

กระบวนการด้านการวิจัย 
objectives 3: พัฒนาสมรรถนะด้านการวจิัย

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ ในเชิงวิชาการเชิง สังคม

ผลการดำเนินงาน 
    ในปีการศกึษา 2561 มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน้การบรรยายเป็น
หลัก และมีการสอดแทรกงานวิจัยบ้าง 

จุดอ่อน 

ลดจุดอ่อน 
      รวบรวมหน่วยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่และ
เข้าถึงได้ เพื่อให้นักวจิัยสามารถ
พิจารณาเม่ือเริ่มต้นในการขอทุน 

1. จัดการรวบรวมหนว่ยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่และ
เข้าถึงได้ เพื่อให้นักวจิัยสามารถ
พิจารณาเม่ือเริ่มต้นในการขอทุน 

1. นำเสนอหัวข้อวจิัย           
ณ สำนักงานวิจัยแห่งชาต ิ
2. จัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการการจัดการเรียนการ

22 ม.ค.63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ ผู้ช่วยศาตราจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้

ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

หรือเชิงโดยรับสนับสนุนจากแหล่งทุน

ภายนอก โดยบูรณาการกับการจัดการเรียน

การสอน (KR4, KR5, KR6) 

Key results:  
KR1 จำนวนงานวิจัยทนุภายนอก 1 เรื่องในปี

การศึกษา 2562 (RK4, KR5) 

KR2  จำนวนผลงานวจิัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 1 

เรื่อง ในปีการศึกษา 2562 (KR6) 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับงานวจิัยที่ 1 รายวิชา  
(KR7) 

   ยังไม่มีทักษะในการทำให้งานวจิัยไป
ให้หน่วยงานภายนอกใช้ประโยชน์  

 2. ติดต่อประสานงานเบื้องต้นกบั
หน่วยงานข้างต้น 

สอนกับงานวจิัยในรายวิชาคดี
เยาวชนและครอบครัว 
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของนายธนากร โกมลวานิช พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ Active Learning โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 

learning จำนวน 3 รายวิชา ในปกีารศึกษา 

2562 (KR1) 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น

ฐานการเรียนรู้ จำนวน 1 รายวิชา (KR2) 

ผลการดำเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 เริ่มใช้การ
จัดการเรียนการสอนแบบ  Active 
Learning แต่ยังไม่เด่นชัด 

จุดอ่อน 
ยังมีความรู้น้อยในเรื่อง  Active 

Learning หรือ e  - Learning 
จุดแข็ง 
      ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียน 

 

ลดจุดอ่อน 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
2 . เ ร ี ยนร ู ้ ด ้ วยตนเอง  ( Self 

Learning) เก ี ่ ยวก ับการจ ัดการ
เ ร ี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  Active 
Learning 
เสริมจุดแข็ง 
เ ร ี ย น ร ู ้ ด ้ ว ย ต น เ อ ง  ( Self 

Learning) เก ี ่ยวก ับการจ ัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ 

 

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

1. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการ
สอน โดย Webex Meeting  
2. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ระหว่าง
อาจารยใ์นคณะนิติศาสตร์ ณ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.
สมคิด –เลิศไพฑูรย์ 
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ ผ่าน YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

10 เมย. 2563 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 
 

 
พ.ย. - มี.ค. 2563 
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของนายธนากร โกมลวานิช พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

 

 4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Active learning ในรายวชิา 
    1) ประกนัภยั  
    2) นิตกิรรมสญัญา  
    3) การวจิยัทางนิตศิาสตร์  
   4) หลกัการพื้นฐานทาง
นิตศิาสตร์  
   5) ทรพัย์สนิและทีด่นิ 
   6) ตัว๋เงนิและบญัชี
เดนิสะพดั 
   7) ตัว๋เงนิ 
5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้  
ในรายวชิา การวจิยัทาง
นิตศิาสตร์  

 
พ.ย. – ก.ย. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ย. – ก.ย. 2563 
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของนายธนากร โกมลวานิช พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการเรียน

การสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ(KR3) 

Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 รายวิชา (KR3) 

      ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีการนำ
เทคนิคการสอนให้บัณฑิตมีทักษะในการ
เป็นผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
 ขาดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีทักษะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 

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

Learning) 

 จัดอบรมเทคนิคการสอนให้
บัณฑิตมีทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

1. เรียนรู้เรื่องการเป็น
ผู้ประกอบการจาก YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 

กระบวนการด้านการวิจัย 
Objectives 3:  พัฒนาสมรรถนะด้านการ

วิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ ในเชิงวิชาการเชิง สังคม

หรือเชิงโดยรับสนับสนุนจากแหล่งทุน

      ในปีการศึกษา 2561 ได้รับจัดสรร
ทุนวิจัยจากคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 
เรื่อง แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย แต่เป็นการใช้ทุน
ส่วนตัว  

จุดอ่อน 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 
2. การทำงานร่วมกับผู้เช่ียวชาญ 

(นักวจิัยพี่เล้ียง) 

1. จัดอบรมเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
2. ระบบพี่เล้ียงนักวิจัย 
3. คลินิกให้คำปรกึษาด้านการ
วิจัย 

1. ฝึกเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก ร่วมกับทีม
วิจัยคณะนิติศาสตร์อยา่ง
ต่อเนื่อง 
2. การทำงานร่วมกับนกัวจิัยคือ 
อ.ดร.ศาสตรา แก้วแพง 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 
 
พ.ย. - มี.ค. 2563 
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของนายธนากร โกมลวานิช พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

ภายนอก โดยบูรณาการกับการจัดการเรียน

การสอน (KR4, KR5, KR6) 

Key results: 
KR1 จำนวนงานวิจัยทนุภายนอก 1 เรื่องในปี

การศึกษา 2562 (RK4, KR5) 

KR2  จำนวนผลงานวจิัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 1 

เรื่อง ในปีการศึกษา 2562 (KR6) 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับงานวจิัยที่ 1 รายวิชา  
(KR7) 

1. ยังขาดความรู้และประสบการณ์ใน
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ
สนับสนุนทุนวจิัยจากแหล่งทุนภายนอก 

2. ยังไม่มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชน์ 
จุดแข็ง 
     มีการบูรณาการการจดัการเรียนการ
สอนกับการวิจัย โดยนำผลการวิจัยมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

3. เน้นการบูรณาการการวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน 

 

4. งบประมาณสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

3. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณา
การ ผ่าน Youtube 
4. เน้นการบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา ประกันภัย การวจิัยทาง
นิติศาสตร์  

พ.ย. - มี.ค. 2563 
 
 
 
พ.ย. – ก.ย. 2563 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางกนกลักษณ์  จุ๋ยมณี  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning 
หรือ e Learning (KR1, KR2) 

Key results:  

KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จำนวน 1 รายวิชา ในปี
การศึกษา 2562 (KR1) 

ผลการดำเนินงาน 
     เดิมได้มีการนำการเรียนการสอน
แบบ Active Learning มาใช้อยู่บ้าง 
เช่น การทำกิจกรรมในช้ันเรียน แต่ยัง
ไม่มีความหลากหลาย ส่วน e 
learning มีการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบ  

TSU MOOC 
จุดอ่อน 
     ไม่มีทักษะการทำ e Learning   
ที่ต้องมีการใช้เทคโนโลยี เช่น MOOC 
จุดแข็ง 

ลดจุดอ่อน 
1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
อาจารยภ์ายในคณะที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning และ E Learning 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และ              
e Learning จากส่ือการเรียนต่าง ๆ 
เช่น youtube 
3. จัดการเรียนการสอนแบบActive 
Learning ในวิธีที่หลากหลาย  
เสริมจุดแข็ง  

1. จัดอบรม หรือการ KM การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

2. การจัดอบรมการจัดทำส่ือการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น 
Mooc หรือ การใช้โปรแกรมใน
การทำส่ือการเรียนการสอนที่มี
ความทันสมัย 

 
 
 
 
 

1. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน 
โดย Webex Meeting  
2. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารยใ์นคณะ
นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ดร.สมคิด ลิศไพฑูรย์ 
3. จัดการเรียนการสอนแบบActive 
Learning โดยใช้ Feacbook, 
Webex Meeting, Tsu Mooc ใน
รายวิชากฎหมายมรดกกฎหมาย
อาญา 1 และอาชญาวิทยาฯ 

มี.ค. 2563 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 

 
พ.ย. 62 –ก.ย. 63 

 
 
 

 
พ.ย. 62 –ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางกนกลักษณ์  จุ๋ยมณี  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 1 รายวิชา ใน
ปีการศึกษา 2562 (KR2 

     มีการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  อยู่บ้าง แต่ยังไม่มีความ
หลากหลาย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้แก่บุคลากร
ภายในในการจดัการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และ E 
learning ในบางกรณีได้  

 
 
 
 

4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ ในรายวิชาอาชญา
วิทยาและทัณฑวิทยา 

Objectives 2 พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (KR3)  
Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมี
ทักษะการเปน็ผู้ประกอบการจำนวน 1 
รายวิชา (KR3) 

ผลการดำเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
1. ยังไม่มีความเข้าใจที่มากพอในการ
จัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแห่ง
การเรียนรู ้

2. ไม่มีทักษะของความเป็น
ผู้ประกอบการ 

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษาจาก
แหล่งส่ือออนไลน ์
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอนใน
รูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการ 
     3. ดูงานในหน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอน หรอืมีแนวทางในการ
ดำเนินการดังกล่าว 
 

1. การจัดการศกึษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษาจาก 
YouTube 
2. เรียนรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการ
จาก YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
3. เข้าร่วมโครงการโครงการแนะ
แนวการศกึษาต่อและการประกอบ
อาชพี  
4. จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมี
ทักษะการเปน็ผู้ประกอบการใน

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
14-19 ก.พ. 2563 
 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางกนกลักษณ์  จุ๋ยมณี  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

รายวิชา กฎหมายมรดกกฎหมาย
อาญา 1 และอาชญาวิทยาฯ 

กระบวนการด้านการวิจัย 

Objectives 3 พัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัย (KR 4  KR 5  
KR 6) 

Key results  

KR1 จำนวนงานวิจัย 1 เรื่องในปี
การศึกษา 2562 (KR 5) 
KR 2 จำนวนผลงานวจิัยในการนำไปใช้
ประโยชน์ 1 เรื่อง (KR 6) 
KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
งานสอนกับงานวิจัย 1 รายวิชา  (KR 7) 

ผลการดำเนินงาน 
     เดิมได้มีการนำการเรียนการสอน
โดยเอาผลงานวิจัยมามาใช้อยู่บ้างใน
การสอน 

จุดอ่อน 
1. ยังไม่ได้สามารถขอทุนจากแหล่งทุน
วิจัยภายนอกได ้

2. จำนวนผลงานวิจัยยังน้อย 

ลดจุดอ่อน 
1. เข้าร่วมอบรมการขอทุนวิจัย 
2. เขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัย 

จัดอบรมเกี่ยวกับวจิัย 1. ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
ร่วมกับทีมวิจัยคณะนิติศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ผ่าน 
Youtube 
3. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
การงานสอนกับงานวจิัยในรายวิชา
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 
 
พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีรยทุธ  ปักษา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
objectives 1 พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active 
Learning หรือ  e - Learning (KR1, 
KR2) 

Key results: 

ผลการดำเนินงาน 
     เดิมได้มีการนำการเรียนการสอน
แบบ Active Learning มาใช้อยู่บ้าง 
เช่น การทำกิจกรรมในช้ันเรียน แต่ยัง
ไม ่ ม ี คว ามหลากหลาย  ส ่ วน  e 
learning มีเพียงแค่การจัดทำเอกสาร
ประกอบการสอนแบบ e-book  

จุดอ่อน 
ไม่มีทักษะการทำ e Learning ที่ต้องมี
การใช้เทคโนโลยี เช่น MOOC 
จุดแข็ง 

ลดจุดอ่อน 
1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
อาจารยภ์ายในคณะที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ                 
e Learning 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 
และ e Learning จากส่ือการ
เรียนต่าง ๆ เช่น youtube 

1. จัดอบรม หรือการ KM การจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 

2. การจัดอบรมการจัดทำส่ือการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น 
MOOC หรือ การใช้โปรแกรมในการ
ทำส่ือการเรียนการสอนที่มีความ
ทันสมัย 

 
 
 
 

1. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน 
โดย Webex Meeting  
2. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารยใ์นคณะ
นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Active learning ในรายวิชา
กฎหมายประกันภัย และ กฎหมาย
หุ้นส่วนบริษัทไป 

มี.ค. 2563 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 

 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีรยทุธ  ปักษา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จำนวน 1 รายวิชา ในปี
การศึกษา 2562 (KR1) 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ (KR2) 

 

ม ี ก า ร เร ี ยนการสอนแบบ Active 
Learning  อยู ่บ้าง แต่ยังไม่มีความ
หลากหลาย 
 
      

3. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ในวิธีที่
หลากหลาย  
เสริมจุดแข็ง 
     แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้แก่
บุคลากรภายในในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning และ                       
e learning ในบางกรณีได้  

 
 

 
 

 
 

 

กระบวนการด้านการวิจัย 
Objectives 3 พัฒนาสมรรถนะด ้าน
การวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัย (KR 4, KR 
5  KR 6) 
Key results  

ผลการดำเนินงาน 
     เดิมได้มีการนำการเรียนการสอน
โดยเอาผลงานวิจัยมามาใช้อยู่บ้างใน
การสอน 

จุดอ่อน 

ลดจุดอ่อน 
1. อบรมการขอทุนวิจัย 
2. เขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก 

จัดอบรมเกี่ยวกับวจิัย 1. ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
ร่วมกับทีมวิจัยคณะนิติศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการเขียน

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีรยทุธ  ปักษา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR1 จำนวนงานวิจัย 1 เรื่องในปี
การศึกษา 2562  (KR 5) 
KR 2 จำนวนผลงานวจิัยในการนำไปใช้
ประโยชน์ 1 เรื่อง (KR 6) 
KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
งานสอนกับงานวิจัย 1 รายวิชา  (KR 7) 
 

1. ยังไม่สามารถขอสนับสนุนทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกได้ 

2. จำนวนผลงานวิจัยยังน้อย 
 

ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 
ผ่าน Youtube 
3. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
การงานสอนกับงานวจิัยที่นำเสนอใน
เวทีระดับชาติ ในรายวิชากฎหมาย
ประกันภัย และกฎหมายหุน้ส่วน
บริษัท 
 

 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย.63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวจันทราทิพย์ สุขุม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้

ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning 
หรือ e Learning (KR1, KR2) 
Key results: 
KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน

เป็นฐานการเรียนรู ้ จำนวน 1 รายวิชา 

(KR2) 

 

ผลการดำเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ จำนวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 
0801452 กฎหมายทะเล 
จุดแข็ง 
1. มีความเข้าใจพื้นที่ และฐานข้อมูลใน
พื้นที ่
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

เสริมจุดแข็ง 
     ป ร ะ เ ม ิ น แ ล ะ ท บ ท ว น
แผนการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานก่อนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ยังมีอยู่ก่อนการจัดการ
เร ียนการสอนในปีการศึกษา
ถัดไป 

ควรส่งเสร ิมให ้บ ุคลากรม ีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน ื่อง 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1. นำผลการประเมินใน มคอ. 5         
มาปร ับแผนการเร ียนใน มคอ. 3 
เทอม 2/2562 และปีการศึกษา 2563 
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ ในรายวิชา การ
วิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อชุมชน เทอม 
1/2563 
3. นิสิตมีผลงานการจัดทำรายงาน
ก า ร ว ิ จ ั ย โ ด ย ใ ช ้ ช ุ ม ช น เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมาย (ประชากร) ได้แก่ กลุ่ม
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะมลพ ิษทาง
อากาศ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ

พ.ย. – ก.ย. 63 
 

 
พ.ย. – ก.ย. 63 

 
 
 

พ.ย. – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวจันทราทิพย์ สุขุม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

ต่อภาวะมลพิษทางทะเลจากแหล่งบน
บกจากการทิ้งพลาสติก ในการทำวิจัย
ในรายวิชา การวิจ ัยทางนิติศาสตร์
เพือ่ชุม เทอม 1/2563 

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ

เรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ(KR3) 

Key results: 
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป ็นผ ู ้ประกอบการ จำนวน 1 
รายวิชา (KR3) 

ผลการดำเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาบัณฑิตมี
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
จุดอ่อน 
1. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เป็นผู้ประกอบการของนักกฎหมาย 
2. ไม่มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการของนักกฎหมาย 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการ 
2. ดูงานเพื ่อศ ึกษาการ เป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นนักกฎหมาย
และประก อ บก ิ จ ก า รด ้ า น
กฎหมาย 
3. ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
OBEs เกี ่ยวกับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนักกฎหมาย 
 

1. จัดหาหลักสูตรฝึกอบรมที่
ส่งเสริมความเข้าใจการเป็น
ผู้ประกอบการของนกักฎหมาย 
2. อนุญาตให้เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัด
เกี่ยวกับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (ถ้ามี) หรอื
หลักสูตรความเข้าใจเรื่อง OBEs 
เกี่ยวกับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (ของนักกฎหมาย) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้
ก ั บ ก า ร ท ำ ง า น  ( WIL: Work-
Integrated Learning) 
2. เรียนรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการ
จ า ก  YouTube และ เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ที่
เกี่ยวข้อง 
3. เ ข ้ า ร ่ ว ม โ คร งก า รแนะ แ น ว
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชพี  

14-15 ก.พ. 63 
 
 
 

พ.ย.62 – มี.ค. 63 
 
 

14-19 ก.พ. 63 
 

16 ต.ค. 62 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวจันทราทิพย์ สุขุม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

 
 
 
 

3. อนุญาตให้เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัด
เกี่ยวกับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (ถ้ามี) 
4. จัดโครงการศึกษาดูงาน
สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการของนกั
กฎหมาย 
5. จัดโครงการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการที่ผู้ประกอบการเปน็
นักกฎหมายและประกอบกจิการ
ด้านกฎหมาย 
 
 

4 . อ บ ร ม  ObJectives and Key 
Results (OKRs) 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้
ก ั บ ก า ร ท ำ ง า น  ( WIL: Work-
Integrated Learning) 
 

 
 

14 ก.พ. 63 



 

 

46 

แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวจันทราทิพย์ สุขุม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

กระบวนการด้านการวิจัย 
Objectives 3:  พัฒนาสมรรถนะด้าน

การวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในเชิงวิชาการ

เชิงสังคมหรือเชิงโดยรับสนับสนุนจาก

แหล่งทุนภายนอก โดยบูรณาการกับการ

จัดการเรียนการสอน (KR4, KR5, KR6) 

Key results: 
KR1 จำนวนงานวิจัยทุนภายนอก 1 เรื่อง

ในปีการศึกษา 2562 (RK4, KR5) 

KR2  จำนวนผลงานว ิ จ ั ยท ี ่ นำ ไปใ ช้

ประโยชน์ 1 เรื่อง ในปีการศึกษา 2562 

(KR6) 

ผลการดำเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 ไม่มีงานวิจัย
ที ่ได้รับจากแหล่งทุนใด แต่มีการนำ
ผลงานจากการวิจัยที่ได้รับก่อนหน้านี้
ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
ร า ย ว ิ ช า 0000146  ก ฎ หมา ย ใน
ชีวิตประจำวัน และรายวิชา 0801452 
กฎหมายทะเล  

จุดอ่อน 
3. ยังขาดความรู้และประสบการณ์ใน
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจ ัยเพื ่อขอ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน 
4. ย ั ง ไม ่ ม ี ผลงานว ิ จ ั ยท ี ่ น ำ ไป ใ ช้
ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 
จุดแข็ง 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝ ึ ก เ ข ี ย น ข ้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุน  
2. ก า ร ท ำ ง า น ร ่ ว ม กั บ
ผู้เช่ียวชาญ (นักวิจัยพี่เล้ียง) 
เสริมจุดแข็ง 
1. แลก เปล ี ่ ย น เ ร ี ยนร ู ้ กั บ
รายวิชาที่มีการการจัดการเรียน
การสอนกับการวิจัย 
2. บ ูรณาการการว ิจ ั ยล ง สู่
ช ุ มชนก ับ โครงการบ ร ิ ก า ร
วิชาการ 

 

1. จ ัดอบรมเทคน ิคการเข ียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื ่อขอรับ
ทุนจากแหล่งทุน 
2. จัดระบบพี่เล้ียงนักวิจัย 
3. ม ีส ่วนงานท ี ่ เป ็นคล ิน ิกให้
คำปรึกษาด้านการวิจัย 
4. สน ับสน ุนงบประมาณการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
5. ส่งเสริมงบประมาณทุนว ิจัย
ภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
นักวิจัย 

1. ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอร ับท ุนจากแหล ่งท ุนภายนอก 
ร่วมกับทีมวิจัยคณะนิติศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การทำงานร่วมกับผู ้ เช ี ่ยวชาญ 
(นักวิจ ัยพี ่เลี ้ยง) คือ รศ.ดร.กรกฎ  
ทองขะโชค 
3. นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย" 
คร ั ้งท ี ่  8 " ระหว ่างว ันที ่  24-25 
มกราคม 2562 ชื ่อผลงาน : มาตร
กฎหมายในการกำกับดูแลการจัดตั้ง
ธ ุรก ิจสถานบริการด ูแลผู ้ส ู งอายุ
ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา 

พ.ย. 62 –ก.ย. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 –มี.ค. 63 
 
 
23-26 ม.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
พ.ย. 62 –มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวจันทราทิพย์ สุขุม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัยที่ 1 
รายวิชา  (KR7) 

     มีการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการวิจัย โดยนำผลการวิจยัเรื่อง 
“มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
ธุรกิจสถานบริการดูแลผู ้สูงอายุ” และ 
“การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัด
โครงการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา 0000146 กฎหมาย
ในชีวิตประจำวัน  และผลการวิจัยเรื่อง 
“ ก า ร เ ต ร ี ย ม ค ว า ม พ ร ้ อ ม ด ้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
การเข ้าส ู ่ประชาคมอาเซ ียนปี พ.ศ.
2558” ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา 0801452 กฎหมายทะเล 

4. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (KM) 
ด้านการเรียนการสอนกับและการ
วิจัยของคณะนิติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
5. บูรณาการการวิจัยลงสู่ชุมชนกับ
โครงการบริการวิชาการ และจัดการ
เรียนการสอน และการโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ ผ่านรายวิชาตา่งๆ 
จัดเป็นกลุ่มรายวิชา และลงพื้นที่ทั้ง
พัทลุง และสงขลา โดยให้นิสิตลงพื้นที่
ชุมชนสำรวจความต้องการชุมชนใน
ความรู้ทางด้านกฎหมาย และนำมา
ผลิตส่ือให้ความรู้ทางกฎหมายที่ตรง
กับความต้องการของชุมชน เช่น 
โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม นำ
ยุติธรรมสู่สังคม : รอบรั้ว

 
 
ม.ค. – มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางสาวจันทราทิพย์ สุขุม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

มหาวิทยาลัย ในวนัที่ 19 มกราคม 
2563 โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมนำ
ยุติธรรมสู่สังคม : การจัดทำส่ือ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ในวันที่ 
4-7 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ในรา
วิชาวิจัยทางนิติศาสตร์ได้บูรณาการ
การเรียนการสอนกับการวจิัยโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้  
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          รายงานการพัฒนารายบุคคลของนางสาวนฤมล  ฐานิสโร  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

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

 

ผลการดำเนินงาน 
     ผลการดำเนินในภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 รายวิชาที ่ได้รับ
มอบหมาย 

1. 0801447 การระงับข้อพิพาททาง
ทางเลือกและอนุญาโตตุลาการ 

มีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้คือ 
ในรายวิชาการระงับข้อพิพาททาง
ทางเลือกและอนุญาโตตุลาการ        

ประการแรก ได้มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยให้นิสิตเข้ากลุ่มที่ผู้สอนทำขึ้น
ใน  google classroom และได ้ ใ ห้
นิสิตทำแบบฝึกหัด แสดงความคิดเห็น 
และตอบคำถาม ผ่านระบบ google 
classroom 

ลดจุดอ่อน 
1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการเรียนการ
สอนแบบ  Active learning ใน
เชิงปฏิบัติ 
2. เข ้ าศ ึกษาอบรมเร ียนร ู ้ ใน 
โครงการอบรมที ่ให้องค ์ความรู้
ใหม่ๆที ่ เป ็นทักษะขั ้นส ูงท ี ่ ไ ม่
สามารถเร ียนร ู ้ด ้ วยตนเองได้
โดยง่าย 
เสริมจุดแข็ง 
1. แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ
จัดเรียนการสอนของอาจารย์ใน
คณะ ที่ไม่ใช่การคุยในรูปแบบห้อง
ประช ุม  เพราะการพ ูดค ุยใน

1. เวลาในการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ ที ่สอดคล้องกับงานที่
ได้รับมอบหมายในแต่ล่ะด้าน 

2.  ระยะเวลาในการวางรูปแบบ
การเรียนการสอน แบบ Active 
Learning ห ร ื อ  e- Learning  
เพราะการวางรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อให้ตอบโจทย์ทักษะ
การเร ียนการสอนในแต่ช ั ้นปี   
ข้าพเจ้ามองว่าต้องใช้เวลานาน  
ต้องมีระยะเวลาของการทดลอง   
ปรับปรุงแก้ไข  และประเมินผล 

 

1. ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ ระบบการเรียนการสอน
แบบ  Active learning ในเชิงปฏิบัติ 
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน 
โดย Webex Meeting  
3. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารยใ์นคณะ
นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
4. แลกเปล่ียนแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการจัดเรียนการสอน
ของอาจารย์ในคณะแบบไม่เป็น

พ.ย.62 – ก.ย. 63 
 
 
 
 

มี.ค. 2563 
 

13 พ.ย. 62 
 
 

 
 
พ.ย.62 – ก.ย. 63 
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          รายงานการพัฒนารายบุคคลของนางสาวนฤมล  ฐานิสโร  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

     ประการที่สอง  ให้นิสิตจัดทำการ
โต ้วาท ีตามห ัวข ้อต ่างๆท ี ่ผ ู ้ สอน
มอบหมาย 

 
จุดอ่อน 
1. ผู้สอนขาดทักษะการประยุกต์องค์
ความรู้ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายสู่
การลงมือปฏิบัติ  
2. ผู้สอนขาดการเตรียมตัวเชิงระบบ 
ทำให้ไม่สามารถนำรูปแบบการสอน
แบบ  Active learning มาใช ้ ในการ
สอนทุกคาบ 
3. ผู ้สอนขาดทักษะการวางแผนการ
เรียนการสอน ใน ม.ค.อ. 3 ให้ออกมา
ในรูปแบบ Active learning  

รูปแบบการประชุมมักจะทราบแต่
ข้อดี  แต่ไม่ทราบอุปสรรคในการ
จัดเรียนสอนในรูปแบบนี้ 
 

ทางการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอยา่งต่อเนื่อง 
5. จัดการเรียนการสอนรายวิชา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล ซึ่งได้มอบหมายให้นิสิตค้นคว้า
หาข้อมูลในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
และมาทำเป็นแผนผังความรู้ส่งเป็น
รายบุคคล และ วิชากฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา ให้นิสิตทำงาน
เป็นกลุ่มโดยให้ค้นคว้าหาความรู้และ
มาเขียนเป็นบทเพื่อนำเสนอเป็นเรื่อง
ส้ันอธิบายเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 

พ.ย.62 – ก.ย. 63 
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          รายงานการพัฒนารายบุคคลของนางสาวนฤมล  ฐานิสโร  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

4. ผู ้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning ไม่สามารถตอบโจทย์
ท ักษะแต่ล ่ะช ั ้นป ี ตามที ่หลักสูตร
กำหนด 
5. ผู้สอนขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
 
 
จุดแข็ง 
      ผู้สอนมีความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่อง
ก า ร เ ร ี ย น ก า รส อ บแ บ บ  Active 
learning 
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          รายงานการพัฒนารายบุคคลของนางสาวนฤมล  ฐานิสโร  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 1 รายวิชา 
(KR2)  

 

ผลการดำเนินงาน 
     ผลการดำเนินในภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 รายวิชาที่ได้รับ
มอบหมาย 0801314 กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้สอนได้
มอบหมายช้ินงานให้แกน่ิสิต ซึ่ง
ช้ินงานนั้น มีความเกี่ยวพันกับการ
พัฒนาสินค้า OTOP ของชุมชนที่อาจ
เสนอแนะให้ทางชุมชนสามารถ
ยกระดับจนสามารถขอจดอนุ
สิทธิบัตรได้ 

จุดอ่อน 
ผู้สอนขาดทักษะในการลงพื้นที่  และ
ไม่รู้จักผู้นำชุมชน 
 

ลดจุดอ่อน 
1. ติดต่อผู้นำชุมชน เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
คณะและชุมชน 
2. จัดทำโดยการใหน้ิสิตลงพื้นที่
เพื่อสอบถามถึงความต้องการของ
ชุมชนเป็นสำคัญ 

1. จัดโครงการบริการวิชาการ  
เอาความรู้ทางกฎหมายลงชุมชน 

 

1. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
การวิจัยลงสู่ชุมชนกับโครงการบริการ
วิชาการ และจัดการเรียนการสอน 
และการโดยใช้ช ุมชนเป็นฐานการ
เร ียนรู้ ผ่านรายว ิชาของชั ้นป ีท ี ่  2 
จัดเป็นกลุ่มรายวิชา และลงพื้นที่ทั้ง
พัทลุง และสงขลา โดยให้นิสิตลงพื้นที่
ชุมชนสำรวจความต้องการชุมชนใน
ความรู ้ทางด้านกฎหมาย และนำมา
ผลิตสื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่ตรง
ก ับความต ้องการของช ุมชน เช่น 
โครงการท ักษ ิณถ ิ ่นย ุต ิธรรม นำ
ยุติธรรมสู่สังคม : รอบรั้วมหาวิทยาลัย 
ในวันที่ 19 มกราคม 2563 โครงการ
ทักษิณถิ่นยุติธรรมนำยุติธรรมสู่สังคม : 

ม.ค. – ก.ย.63 
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          รายงานการพัฒนารายบุคคลของนางสาวนฤมล  ฐานิสโร  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

 
 
 
 
 

การจ ัดทำสื ่อเผยแพร่ความร ู ้ ทาง
กฎหมาย ในวันที่ 4-7 มีนาคม 2563 
นอกจากนี้ในราวิชาวิจัยทางนิติศาสตร์
ได้บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้  
2. รายว ิชากฎหมายทรัพย ์ส ินทาง
ปัญญา ได้มอบหมายให้นิสิตนำเสนอ
ความรู้ในขั้นตอนและการเตรียมความ
พร้อมเบื้องต้นในการขออนุสิทธิบัตร
จากสินค้าในชุมชน (OTOPs) ต่างๆ  

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (KR3) 
Key results:   

ผลการดำเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษา
จากแหล่งส่ือออนไลน์ 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษาจาก
แหล่งส่ือออนไลน์ เช่น YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 

พ.ย. 62 – ก.ย.63 
 
 
14-19 ก.พ. 63 
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          รายงานการพัฒนารายบุคคลของนางสาวนฤมล  ฐานิสโร  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 
รายวิชา (KR3) 
 
 

1. ไม่มีความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบเน้นทักษะการเปน็
ผู้ประกอบการในด้านกฎหมาย 

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

 

2. คณะจัดอบรมการจัดการสอน
ในรูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑิต
เป็นผู้ประกอบการ 
3. ดูงานในหนว่ยงานที่จดัการ
เรียนการสอน หรอืมีแนวทางใน
การดำเนนิการดังกล่าว 

  

กระบวนการด้านการวิจัย 
Objectives 2: พัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในเชิงวิชาการ
เชิง สังคมหรือเชิงโดยรับสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก โดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน (KR4, KR5, KR6) 
Key results:   

ผลการดำเนินงาน 
        ได้มีการตีพิมพ์ proceedingณ 
Phayao Research Conference ใ น
วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ในหัวข้อ
เรื ่อง “การรับรองและบังคับตามคำ
พิพากษาต่างประเทศในการล้มละลาย
ข้ามชาติ : ม ุมมองเชิงเปร ียบเทียบ
กฎหมายสิงคโปร์และกฎหมายไทย” 

ลดจุดอ่อน 
     หาแหล่งทุนจากภายนอก เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการผลิต
งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

 

    จ า ก ป ระชา ส ั มพ ั น ธ ์ จ า ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
จากแหล่งทุนภายนอก รว่มกับทีมวิจัย
คณะนิติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

พ.ย. 62 – ก.ย..
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          รายงานการพัฒนารายบุคคลของนางสาวนฤมล  ฐานิสโร  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR4 จำนวนงานวิจัยทนุภายนอก 1 เรื่อง
ในปีการศึกษา 2562 (RK4, KR5) 
KR5  จำนวนผลงานวจิัยที่นำไปใช้
ประโยชน์ 1 เรื่อง ในปีการศึกษา 2562 
(KR6) 

และได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นจาก
การนำเสนอในคราวนั้น 
จุดอ่อน 
1. ไม่ติดตามการประชาสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งทุนเท่าที่ควร 
2. เตรียมตัวสำหรับการไปศึกษาต่อ 

KR6 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับงานวจิัยที่ 1 
รายวิชา  (KR7) 

ผลการดำเนินงาน 
     ได้นำส่วนหนึ ่งของงานวิจ ัย การ
ล้มละลายข้ามชาติ: ศึกษากรณีรับรอง
แ ล ะ บ ั ง ค ั บ ต า ม ค ำ พ ิ พ า ก ษ า
ต่างประเทศในคดีล้มละลายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน มาประกอบการสอน
ในรายว ิชา 0801459 กฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ซึ่ง
ประกอบในส่วนหัวข้อของการบังคับ

ลดจุดอ่อน 
     ค้นหาข่าวและเหตุการณ์ใกล้
ตัวทันต่อโลก เพื่อใหน้ิสิตเกิด
ความเข้าใจไดอ้ย่างกระจา่งชัด
มากยิ่งขึ้น 

 1. ได ้นำส่วนหนึ ่งของงานวิจ ัยการ
ล้มละลายข้ามชาติ: ศึกษากรณีรับรอง
แ ล ะ บ ั ง ค ั บ ต า ม ค ำ พ ิ พ า ก ษ า
ต่างประเทศในคดีล้มละลายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน มาประกอบการสอน
ในรายว ิชา 0801459 กฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล มา
เป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายในหัวข้อ
การบังคับและรับรองคำพิพากษาที่มา

พ.ย. 62 – ก.ย..
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          รายงานการพัฒนารายบุคคลของนางสาวนฤมล  ฐานิสโร  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

และรับรองตามคำพิพากษาของศาล
ต่างประเทศ 

จุดอ่อน 
     ต ัวอย ่างอาจจะย ังไม ่ มากพอ 
เพื ่อให้ผู ้เรียนเห็นภาพและเข้าใจใน
กระบวนการรับรองและบังคับตามคำ
พิพากษาของศาลต่างประเทศยังไม่
กระจ่างชัด 

จากต ่ า งประ เทศมาบ ั งค ับ ใช ้ ใน
ประเทศไทย 
2. ค้นหาข่าวและเหตุการณ์ใกล้ตัวทนั
ต่อโลก เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจได้
อย่างกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น 

 

 



 

 

57 

แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเอกราช สุวรรณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active 
Learning หรือ e Learning (KR1, 
KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 

learning จำนวน 1 รายวิชา ในปี

การศึกษา 2562 (KR1) 

 

 

ผลการดำเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดการ
เรียนการสอนดว้ยระบบเดิมที่เน้นการ
บรรยาย 

จุดอ่อน 
ยังไม่มีความรู้ด้านการจัดการเรียน

การสอนแบบ project base learning 
 
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมการสอนแบบ 
project base learning 
2. ทดลองใช้การสอนแบบ 
project base learning ในวิชา
เลือก 
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ด ี
4. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ  project 
base learning 
5. ทดลองจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ใน
รายวิชา กฎหมายอนุรักษ์

     สนับสนุนส่งไปอบรมการ
เรียนการสอนแบบ project 
base learning 
 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนแบบ  project base 
learning ผ่าน YouTube และเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ในรายวิชา กฎหมายอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(0801439) โดยให้ลงพื้นที่เพื่อศึกษา
ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้ง
ผลิตส่ือสำหรับประเด็นปัญหาของ
ชุมชน 
3. เรียนรู้จาก Case Study 

พ.ย. 62 - ก.ย 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเอกราช สุวรรณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (0801439) 
6. เรียนรู้จาก Case Study 

4. แลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีกับคณาจารย์ภายใน
คณะอย่างต่อเนื่อง 
5. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารยใ์น                  
คณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

พ.ย. 62- ก.ย. 63 
 

 
13 พ.ย. 63 

 
 
 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน

เป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 1 รายวิชา 

(KR2) 

 

      ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ จำนวน 2 รายวิชา คือ  
0801439 - กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และ  0801413 – 
การวิจัยทางนิติศาสตร ์

จุดแข็ง 

เสริมจุดแข็ง 
เป็นวิทยากรภายในนำ

กิจกรรม KM การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ 

สนับสนุนงบประมาณการ 
KM การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู ้

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
บ้านโคกเมือง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
เป็นฐานในการเรียนรู้ประเดน็การ
จัดการส่ิงแวดล้อมและบูรณาการกับ
งานวิจัยเรื่อง การอนุรักษ์ปลาสามน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยมิติ
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเอกราช สุวรรณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

1. มีความเข้าใจพื้นที่ และฐานข้อมูล
ในพื้นที ่
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

ทางกฎหมายและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ

เรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ(KR3) 

KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 

รายวิชา (KR3) 

      ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีการ
นำเทคนิคการสอนแบบ OBEs มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

จุดอ่อน 
1. ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง OBEs 
2. ไม่มีทักษะและประสบการณ์
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 

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

1. อนุญาตให้เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 
2. สนับสนุนงบประมาณศึกษาดู
งาน 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ  
3. จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการในรายวิชา
กฎหมายปกครอง 2 โดยเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติการเขียนคำฟ้องคดีปกครอง 
เพื่อเป็นทักษะเสริมในการประกอบ
อาชีพทนายความและนักกฎหมาย
ภาครัฐ 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 

14-19 ก.พ. 63 
 
 
 



 

 

60 

แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเอกราช สุวรรณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 
กระบวนการด้านการวิจัย 
Objectives 3:  พัฒนาสมรรถนะด้าน

การวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในเชิงวิชาการ

เชิง สังคมหรือเชิงโดยรับสนับสนุนจาก

แหล่งทุนภายนอก โดยบูรณาการกับการ

จัดการเรียนการสอน (KR4, KR5, KR6) 

Key results: 
KR4 จำนวนงานวิจัยทนุภายนอก 1 เรื่อง

ในปีการศึกษา 2562 (RK4, KR5) 

KR5  จำนวนผลงานวจิัยที่นำไปใช้

ประโยชน์ 1 เรื่อง ในปีการศึกษา 2562 

(KR6) 

      ในปีการศึกษา 2561 ได้รับทุน
สนับสนุนวิจัยจาก สกว. จำนวน 1 
เรื่อง คือธรรมนูญชุมชนกับการบริหาร
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง 
แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการเผยแพร่
ผลงานในการตีพิมพ์ในวารสารระดับ 
TCI และมีการนำผลการวิจัยไปบูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชา
กฎหมายปกครองและกฎหมายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

จุดอ่อน 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารฐาน TCI 
2. อบรมการเขียนบทความเพื่อ
พัฒนาบทความวจิัยให้สามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารฐาน TCI 
เสริมจุดแข็ง 
1. เพิ่มการบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอนมากยิ่งขึ ้
2. บูรณาการการวจิัยกับการ
บริการวิชาการ 

 

1. งบประมาณในการสนับสนุน
การอบรมการเขียนบทความเพื่อ
พัฒนาบทความวจิัยให้สามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารฐาน TCI 
2. สนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งไปอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์
ความรู้ 
3. งบประมาณสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดบัชาติ
และนานาชาต 
 

1. ฝึกเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารฐาน TCI 
2. ศึกษาการเขียนบทความเพื่อพัฒนา
บทความวิจัยให้สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารฐาน TCI ด้วยตนเอง ผ่านทาง 
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
3. งานวิจัยเรื่องการอนุรักษ์ปลาสาม
น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดย
มิติทางกฎหมายและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 
 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
 
 
พ.ย. 62 - ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเอกราช สุวรรณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

KR6 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับงานวจิัยที่ 1 
รายวิชา  (KR7) 

1. ยังขาดความรู้และประสบการณ์ใน
การเขียนบทความวิชากร/บทความวิจัย 
ในระดับ TCI 
2. ยังไม่มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชน์ 
จุดแข็ง 
     มีการบูรณาการการจดัการเรียน
การสอนกับการวจิัย โดยนำผลการวิจัย
เรื่องธรรมนูญชุมชนกับการบริหาร
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชารายวิชากฎหมายปกครองและ
กฎหมายอนุรกัษ ์

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานและบูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง 
การอนุรกัษ์ปลาสามนำ้ในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลาโดยมิติทางกฎหมาย
และการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้าน
โคกเมือง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 
 
 



 

 

62 
       

แผนการพฒันารายบุคคลของนายศรตุ จุ๋ยมณี  พนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย ์สงักดัคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ผลสมัฤทธ์ิงาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการ
ประเมินตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ 
จุดแขง็ของผู้ต้องการพฒันา

ตนเองท่ีมีต่อผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาหรือในปัจจุบนั 

ความต้องการในการพฒันา
ตนเอง ระบุทัง้ความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ ทศันคติ ฯลฯ ท่ี
ต้องการพฒันา รวมถึงวิธีการ

ในการพฒันาตนเองท่ี
ต้องการ 

(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแขง็) 

ความต้องการการสนับสนุน
จากองค์กร/ หน่วยงานในการ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิงานของ

บุคลากร 

ผลการพฒันาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พฒันาตนเอง 

 

กระบวนการ/ งาน/ ขัน้ตอนท่ีรบัผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบณัฑิต 
Objectives 1: พฒันาระบบการจดัการ
เรยีนการสอนโดยใชชุ้มชนเป็นฐานการ
เรยีนรูด้ว้ยกระบวนการ Active Learning 
โดยใชชุ้มชนเป็นฐานการเรยีนรู ้(KR1, 
KR2) 
Key results:  
KR1 จดัการเรยีนการสอนโดยใช ้Active 
learning จ านวน 3 รายวชิา ในปีการศกึษา 
2562 (KR1) 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศกึษา 2561 เริม่ใช้
การจดัการเรยีนการสอนแบบ  
Active Learning แต่ยงัไม่เด่นชดั 
จุดอ่อน 
ยงัมคีวามรูน้้อยในเรื่อง  Active 
Learning หรอื e Learning 

 
 

ลดจุดอ่อน 
1. แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้(KM) เพื่อ
คน้หาแนวปฏบิตัทิีด่ ี
2. เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกบัการจดัการ
เรยีนการสอนแบบ Active 
Learning 

 
 

 

   จดัอบรมการใช ้การจดัการ
เรยีนการสอนแบบ Active 
Learning 
 

1. เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกบัการจดัการ
เรยีนการสอนแบบ Active 
Learning ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้(KM) เพื่อ
คน้หาแนวปฏบิตัทิีด่กีบัคณาจารย์
ภายในและภายนอกคณะ 
3. จดัการเรยีนการสอนโดยใช ้
Active learning ในรายวชิา 
กฎหมายปกครอง 1 และรายวชิา 
กฎหมายปกครอง 1 
 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพฒันารายบุคคลของนายศรตุ จุ๋ยมณี  พนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย ์สงักดัคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ผลสมัฤทธ์ิงาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการ
ประเมินตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ 
จุดแขง็ของผู้ต้องการพฒันา

ตนเองท่ีมีต่อผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาหรือในปัจจุบนั 

ความต้องการในการพฒันา
ตนเอง ระบุทัง้ความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ ทศันคติ ฯลฯ ท่ี
ต้องการพฒันา รวมถึงวิธีการ

ในการพฒันาตนเองท่ี
ต้องการ 

(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแขง็) 

ความต้องการการสนับสนุน
จากองค์กร/ หน่วยงานในการ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิงานของ

บุคลากร 

ผลการพฒันาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พฒันาตนเอง 

 

KR2 จดัการเรยีนการสอนโดยใชชุ้มชนเป็น
ฐานการเรยีนรู ้จ านวน 1 รายวชิา (KR2) 
 

      ในปีการศกึษา 2561 ยงัไม่มมีี
การจดัการเรยีนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรยีน 

 

เสริมจุดแขง็ 
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self 

Learning) เกี่ยวกบัการจดัการ
เรยีนการสอนโดยใชชุ้มชนเป็น
ฐานการเรยีนรู ้

จดัใหม้กีาร KM การจดัการ
เรยีนการสอนโดยใชชุ้มชนเป็น
ฐานการเรยีนรู ้

1. เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกบัการจดัการ
เรยีนการสอนโดยใชชุ้มชนเป็น
ฐานการเรยีนรู ้ผ่าน YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. จดัการเรยีนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรยีนรู ้ใน
รายวชิากฎหมายปกครอง1และ
รายวชิากฎหมายปกครอง 2 ใช้
ปัญหาการตราพรฎ.ก าหนดเขต
พื้นทีป่่าสงวนทบัซ้อนกบัพื้นทีข่อง
ชาวบ้านชุมชนตโหมตามนโยบาย
ของสภามหาวทิยาลยั 
 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพฒันารายบุคคลของนายศรตุ จุ๋ยมณี  พนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย ์สงักดัคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ผลสมัฤทธ์ิงาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการ
ประเมินตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ 
จุดแขง็ของผู้ต้องการพฒันา

ตนเองท่ีมีต่อผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาหรือในปัจจุบนั 

ความต้องการในการพฒันา
ตนเอง ระบุทัง้ความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ ทศันคติ ฯลฯ ท่ี
ต้องการพฒันา รวมถึงวิธีการ

ในการพฒันาตนเองท่ี
ต้องการ 

(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแขง็) 

ความต้องการการสนับสนุน
จากองค์กร/ หน่วยงานในการ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิงานของ

บุคลากร 

ผลการพฒันาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พฒันาตนเอง 

 

กระบวนการ/ งาน/ ขัน้ตอนท่ีรบัผิดชอบ 
กระบวนการดา้นผลติบณัฑติ 
Objectives 2: พฒันาระบบการจดัการ
เรยีนการสอนใหบ้ณัฑติมทีกัษะการเป็น
ผูป้ระกอบการ(KR3) 
Key results:  
KR3 จดัการเรยีนการสอนส่งเสรมิทกัษะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ จ านวน 1 รายวชิา 
(KR3) 

      ในปีการศกึษา 2561 ยงัไม่มี
การน าเทคนิคการสอนใหบ้ณัฑติมี
ทกัษะในการเป็นผูป้ระกอบการ 
จุดอ่อน 
 ขาดความรูแ้ละประสบการณ์
เกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนให้
นิสติมทีกัษะในการเป็น
ผูป้ระกอบการ 
 

ลดจุดอ่อน 
4. ฝึกอบรม 
5. ศกึษาดูงาน 
6. เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

(Self Learning) 

 จดัอบรมเทคนิคการสอนให้
บณัฑติมทีกัษะในการเป็น
ผูป้ระกอบการ 

1. เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกบัการจดัการ
เรยีนการสอนโดยใชชุ้มชนเป็น
ฐานการเรยีนรู ้ผ่าน YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศกึษาต่อและการประกอบ
อาชพี 
3. จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการใน 
รายวิชากฎหมายปกครอง 2 โดย
ศกึษาดูงานศาลปกครอง  

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 

 
 
14 – 19 ก.พ. 63 

 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

 
 

กระบวนการด้านการวิจยั 
Objectives 3:  พฒันาสมรรถนะดา้นการ
วจิยัเพื่อผลติผลงานวจิยัทีม่คุีณภาพ

   จุดอ่อน 
5. ยงัขาดความรูแ้ละประสบการณ์

ในการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัเพื่อ

ลดจุดอ่อน 1. จดัอบรมเทคนิคการเขยีน
ขอ้เสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรบั
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

1. ฝึกเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั
เพื่อขอรบัทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพฒันารายบุคคลของนายศรตุ จุ๋ยมณี  พนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย ์สงักดัคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ผลสมัฤทธ์ิงาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการ
ประเมินตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ 
จุดแขง็ของผู้ต้องการพฒันา

ตนเองท่ีมีต่อผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาหรือในปัจจุบนั 

ความต้องการในการพฒันา
ตนเอง ระบุทัง้ความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ ทศันคติ ฯลฯ ท่ี
ต้องการพฒันา รวมถึงวิธีการ

ในการพฒันาตนเองท่ี
ต้องการ 

(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแขง็) 

ความต้องการการสนับสนุน
จากองค์กร/ หน่วยงานในการ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิงานของ

บุคลากร 

ผลการพฒันาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พฒันาตนเอง 

 

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ ในเชงิวชิาการ
เชงิ สงัคมหรอืเชงิโดยรบัสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก โดยบูรณาการกบัการ
จดัการเรยีนการสอน (KR4, KR5, KR6) 
Key results: 
KR1 จ านวนงานวจิยัทุนภายนอก 1 เรื่องใน
ปีการศกึษา 2562 (RK4, KR5) 
KR2  จ านวนผลงานวจิยัทีน่ าไปใช้
ประโยชน์ 1 เรื่อง ในปีการศกึษา 2562 
(KR6) 
KR 3 จดัการเรยีนการสอนโดยบูรณาการ
การจดัการเรยีนการสอนกบังานวจิยัที ่1 
รายวชิา  (KR7) 

ขอสนับสนุนทุนวจิยัจากแหล่งทุน
ภายนอก 
6. ยงัไม่มผีลงานวจิยัทีน่ าไปใช้

ประโยชน์ในเชงิสงัคมหรอืเชงิ
พาณิชน์ 

จุดแขง็ 
     มกีารบูรณาการการจดัการเรยีน
การสอนกบัการวจิยั โดยน า
ผลการวจิยัมาใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอน 

4. ฝึกเขยีนขอ้เสนอ
โครงการวจิยัเพื่อขอรบัทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 
5. การท างานร่วมกบั
ผูเ้ชีย่วชาญ (นักวจิยัพีเ่ลี้ยง) 
6. เน้นการบูรณาการการวจิยั
กบัการจดัการเรยีนการสอน 

 

2. ระบบพีเ่ลี้ยงนักวจิยั 
3. คลนิิกใหค้ าปรกึษาดา้นการ
วจิยั 
4. งบประมาณสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวจิยัในระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

2. การท างานร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ 
(นักวจิยัพีเ่ลี้ยง) เรื่องมาตราการ
ทางกฎหมายในการตราพรฎ.
ก าหนดเขตพื้นทีป่่าศกึษากรณี
พื้นทีต่ะโหมด 
3. การบูรณาการการวจิยักบัการ
จดัการเรยีนการสอนในราวชิา
กฎหมายปกครอง 1 และกฎหมาย
ปกครอง2 กบังานวจิยัเรื่องการ
ฟ้องคดปีกครองและเงื่อนไขคดี
ปกครองศกึษากรณีศกึษาทาง
ปกครองใสมหาวทิยาลยัของรฐัใช้
ประกอบการเรยีนปกครอง1และ2 
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แผนการพฒันารายบุคคลของอาจารย ์ดร.ศาสตรา  แก้วแพง พนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย ์สงักดัคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ผลสมัฤทธ์ิงาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการด าเนินงานและการ
ประเมินตนเองท่ีสะท้อนจุดอ่อน/ 
จุดแขง็ของผู้ต้องการพฒันา

ตนเองท่ีมีต่อผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาหรือในปัจจุบนั 

ความต้องการในการพฒันา
ตนเอง ระบุทัง้ความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ ทศันคติ ฯลฯ ท่ี
ต้องการพฒันา รวมถึงวิธีการ

ในการพฒันาตนเองท่ี
ต้องการ 

(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแขง็) 

ความต้องการการสนับสนุน
จากองค์กร/ หน่วยงานในการ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิงานของ

บุคลากร 

ผลการพฒันาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พฒันาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ขัน้ตอนท่ี
รบัผิดชอบ 
กระบวนการดา้นการผลติบณัฑติ 
Objectives 1: พฒันาระบบการจดัการ
เรยีนการสอนโดยใชชุ้มชนเป็นฐานการ
เรยีนรูด้ว้ยกระบวนการ Active 
Learning (KR1, KR2) 
Key results  
KR1 จดัการเรยีนการสอนโดยใช ้
Active learning จ านวน 1 รายวชิา ใน
ปีการศกึษา 2562 (KR1) 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศกึษา 2561 มกีาร
จดัการเรยีนการสอนดว้ยระบบเดมิ
ทีเ่น้นการบรรยาย 
จุดอ่อน 

ยงัไม่มคีวามรูเ้รื่อง  Active 
Learning หรอื e Learning 
จุดแขง็ 

ลดจุดอ่อน 
1. แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้(KM) 
เพื่อคน้หาแนวปฏบิตัทิีด่ ี
2. เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกบัการจดัการ
เรยีนการสอนแบบ Active 
Learning 
3. ทดลองจดัการเรยีนการสอน
แบบ Active Learning 
4. เรยีนรูจ้าก Case Study 

1. มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้(KM) 
เพื่อคน้หาแนวปฏบิตัทิีด่ ี
2. เรยีนรูจ้าก Case Study 

1. เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกบัการจดัการ
เรยีนการสอนแบบ Active 
Learning และ Case Study ผ่าน 
YouTube และเวบ็ไซต์ที่
เกี่ยวขอ้ง 
2. แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้(KM) เพื่อ
คน้หาแนวปฏบิตัทิีด่กีบัคณาจารย์
ภายในและภายนอกคณะ 
3. จดัการเรยีนการสอนโดยใช ้
Active learning ในรายวชิา 
(โปรดระบุ 0801112 รายวิชานิติ
กรรมและสญัญา 0801251 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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รายวชิา ภาษาองักฤษส าหรบันัก
กฎหมาย 1 

 

     

  แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวจิดาภา พรยิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
objectives 1 : พัฒนาระบบการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ Active Learning หรือe  
Learning  (KR1, KR2)                      
Key results:                              

ผลการดำเนินงาน 
     ในปีการศกึษา 2562 เทอม 2 มี
การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
การใช้ Active Learning หรือ e 
Learning  
จุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้ต้องการ
พัฒนาตนเอง 
จุดแข็ง  

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

 
 

จัดอบรมการใช้ TSU MOOC 
 
 

1. ศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนด้วย MOOC 
และWebex Meeting 
2. ร่วมแลกเปล่ียนร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning  
 

พ.ย. – ก.ย. 63 
 
 

พ.ย. – ก.ย. 63 
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  แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวจิดาภา พรยิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จำนวน 1 รายวิชา ในปกีารศึกษา
2562 (KR1)       
                               
 
 
 
   

มีความรู้เรื่องระบบการเรียนการสอน
แบบ Active Learning หรือ e - 
Learning  

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ จำนวน 1 รายวิชา (KR2)                                      

     ในปีการศกึษา 2562 เทอม 2  
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ จำนวน 1 รายวิชา คือ 
0801411หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
จุดแข็ง  
1. มีความเข้าใจบริบทของ
ผู้ประกอบการและฐานข้อมูลในพื้นที ่

เสริมจุดแข็ง  
   เป็นวิทยากรภายในนำกจิกรรม 
KM การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู ้
 
 
 

   สนับสนุนงบประมาณการ KM  
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู ้
 
 
 
 

1. เป็นวิทยากรแลกเปล่ียนร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
ระหว่างอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ ณ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด -
เลิศไพฑูรย์ 

13 พ.ย. 63 
 
 
 
 
 

พ.ย. – ก.ย. 63 
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  แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวจิดาภา พรยิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชุนและ
ผู้ประกอบการ 

 
 

 
 

2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรูใ้นรายวิชา คือ 
0801411หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

 
 

Objectives2 : พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ  (KR3) 
Key results:                              
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการจำนวน 1 รายวิชา (KR3) 

      ในปีการศึกษา2562 ยังไม่มีการ
นำเทคนิคการสอนแบบ OBEs มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน  

จุดอ่อน 
  1. ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง  
OBEs  
  2. ไม่มีทักษะและประสบการณ์
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 

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

1.อนุญาตให้เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดในวันที่ 
24 ธันวาคม 2562 
2. สนับสนุนงบประมาณศึกษาดู
งาน 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ ในรายวิชา 
0801411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

พ.ย. 62-มี.ค. 63 
 
 
 
 
 

พ.ย. 62 –ก.ย. 63 
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  แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวจิดาภา พรยิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการด้านการวิจัย  
objectives 3 : พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ ในเชิงวิชาการเชิง สังคม
หรือเชิงโดยรับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
(KR4, KR5, KR6) 
Key results: 
KR1 จำนวนงานวิจัยทนุภายนอก 1 เรื่องในปี

การศึกษา 2562 (RK4, KR5) 

KR2  จำนวนผลงานวจิัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 1 

เรื่อง ในปีการศึกษา 2562 (KR6) 

KR 3 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับงานวจิัยที่ 1 รายวิชา  
(KR7)                            

จุดอ่อน  
1. การเรียนรู้ทักษะประสบการณ์ใน
การขอทุนสนับสนุนวจิัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 
2. การเรียนรู้ทักษะด้านการเขียนงาน
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนนุจาก
แหล่งทุนภายนอก 

 จุดแข็ง 
       สามารถบูรณาการจัดการเรียน
การสอนกับการวจิัย โดยนำ
ประสบการณ์การวิจัยมาใช้กับการ
จัดการเรียนการสอนได ้

ลดจุดอ่อน 
1. ต้องการเติมเต็มความรู้ความ
เข้าใจเชิงทักษะและประสบการณ์
ด้านการขอทุนสนับสนนุจากแหล่ง
ทุนภายนอก 
     ต้องการเพิ่มทักษะการเขียน
โครงการและนำเสนอเพื่อขอรับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
เสริมจุดแข็ง 
1.เป็นวิทยากรให้ความรู้กับ
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
2.บูรณาการวิชาการกับการบรกิาร
ทางวิชาการ 

1. จัดอบรมเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

2. งบประมาณสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

1. เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
ร่วมกับทีมวิจัยคณะนิติศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การทำงานร่วมกับผู้เช่ียวชาญ 
(นักวจิัยพี่เล้ียง) คือ รศ.ดร.กรกฎ  
ทองขะโชค 
1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ผ่าน 
Youtube 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับ
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ใน
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังคม 

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



 

 

71 

  แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวจิดาภา พรยิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

3. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับงานวจิัย
ในรายวิชา 0801412 นติปิรัชญา 
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             แผนการพัฒนารายบคุคลของนายศิริชัย  กุมารจันทร์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการ
ประเมินตนเองที่สะท้อน

จุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้ต้องการ
พัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือใน

ปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ Active Learning หรือ                
e - Learning (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 

learning จำนวน 2 รายวิชา ในปกีารศึกษา 

2562 (KR1) 

ผลการดำเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 มีการ
จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
เดิมที่เน้นการบรรยาย 

จุดอ่อน 
ยังไม่มีความรู้ด้านการ

จัดการเรียนการสอนแบบ 
project base learning 
จุดแข็ง 
 
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมการสอนแบบ 
project base learning 
2. ทดลองใช้การสอนแบบ 
project base learning ใน
วิชาเลือก 
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ด ี
4. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ  project 
base learning 
5. ทดลองจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ใน

สนับสนุนส่งไปอบรมการเรียนการ
สอนแบบ project base 
learning 
 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ  
project base learning ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารยใ์นคณะ
นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
ดร.สมคิด –เลิศไพฑูรย์ 
3. จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ในรายวิชากฎหมายปกครอง
ท้องถิ่น 0801334 
4. เรียนรู้จาก Case Study 
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             แผนการพัฒนารายบคุคลของนายศิริชัย  กุมารจันทร์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการ
ประเมินตนเองที่สะท้อน

จุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้ต้องการ
พัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือใน

ปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

รายวิชา กฎหมายปกครอง
ท้องถิ่น(0801334) 
6. เรียนรู้จาก Case Study 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น

ฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 รายวิชา (KR2) 

 

      ในปีการศึกษา 2561 มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
จำนวน 2 รายวิชา คือ  
0801334 – กฎหมายปกครอง
ท้องถิ่น และ  0801214 - 
ละเมิด การจัดการงานนอกส่ัง
และลาภมิควรได้ 

จุดแข็ง 
1. มีความเข้าใจพื้นที่ และ
ฐานข้อมูลในพื้นที ่
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

เสริมจุดแข็ง 
1. เป็นวิทยากรภายในนำ
กิจกรรม KM การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู ้
2. อบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปกครอง
ปกครองท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณการ KM การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู ้
และเนื่องจากกฎหมายปกครอง
ท้องถิ่นมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
อยากให้จัดสรรค์งบประมาณอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกครองปกครองท้องถิ่น 

1. เป็นวิทยากรภายในนำกิจกรรม KM 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู ้
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             แผนการพัฒนารายบคุคลของนายศิริชัย  กุมารจันทร์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการ
ประเมินตนเองที่สะท้อน

จุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้ต้องการ
พัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือใน

ปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการเรียน

การสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ(KR3) 

Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 รายวิชา (KR3) 

      ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่
มีการนำเทคนิคการสอนแบบ 
OBEs มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

จุดอ่อน 
1. ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
OBEs 
2. ไม่มีทักษะและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ 

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

1. อนุญาตให้เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดในวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2562 
2. สนับสนุนงบประมาณศึกษาดู
งาน 

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับทักษะ
ผู้ประกอบการ (Self Learning) ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 
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                   แผนการพัฒนารายบุคคลของนายภาณุวัฒน์  ปานแก้ว ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning 
หรือ e-Learning (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 

learning จำนวน 2 รายวิชา ในปกีารศึกษา 

2562 (KR1) 

 

 

ผลการดำเนินงาน 
     จัดการเรียนการสอนโดยใช้ใช้

ทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวน  

Active Learning หรือ E Learning 

จุดอ่อน 
    ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวน  
Active Learning หรือ E Learning 

   
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมการใช้ Active 
Learning หรือ E Learning 
 2. เรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ภาคเรียน
การศึกษา 
  3. แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
4. เรียนรู้จาก  case study 
5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้  
Active Learning หรือ E 
Learning จำนวน 3 วิชา ในปี
การศึกษา 2/2562  
 
 
 

 1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนแบบ  Active Learning 
และ E Learning ผ่าน YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารยใ์น              
คณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศ
ไพฑูรย์ทดลองจัดการเรียน 
3. เรียนรู้จาก  case study 
4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Active learning จำนวน 2 
รายวิชา ในปกีารศึกษา 2562  
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                   แผนการพัฒนารายบุคคลของนายภาณุวัฒน์  ปานแก้ว ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 - วิชากฎหมายอาญา 2  
วิเคราะห์ฎีกาแบบกลุ่มและนำเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

- วิชากฎหมายวิธีพจิารณา
ความอาญา 1 วิเคราะห์ฎีกาแบบ
กลุ่มและนำเสนอหน้าช้ันเรียน 
   จัดการเรียนการสอนโดยใช้  
Active Learning หรือ E 
Learning จำนวน 3 วิชา ในปี
การศึกษา 2/2562 
    - วิชากฎหมายอาญา1 วิเคราะห์
ฎีกาแบบกลุ่มและนำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
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                   แผนการพัฒนารายบุคคลของนายภาณุวัฒน์  ปานแก้ว ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

    - วิชาหุ้นส่วน บริษัท วิเคราะห์
ฎีกาแบบกลุ่มและนำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
    - วิชานิติปรัชญา วิเคราะห์
ทฤษฎีนักปราชน์แบบกลุ่มและ
นำเสนอหนา้ช้ันเรียน ใหน้ิสิตทำ
คลิปวีดีโออธิบายทฤษฎีของ
นักปราชญ์ในรูปแบบการ์ตนู 
     จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning หรือ E 
Learning ในวิชากฎหมายอาญา1 
วิชาหุ้นส่วนบรษิัท วิชานิติปรัญญา 
    - วิชากฎหมายอาญา1 วิเคราะห์
ฎีกาแบบกลุ่มและนำเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
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                   แผนการพัฒนารายบุคคลของนายภาณุวัฒน์  ปานแก้ว ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

    - วิชานิติปรัญญา วิเคราะห์
ทฤษฎีนักปราชน์แบบกลุ่มและ
นำเสนอหนา้ช้ันเรียน ใหน้ิสิตทำ
คลิปวีดีโออธิบายทฤษฎีของ
นักปราชญ์ในรูปแบบการ์ตนู 
5. เรียนรู้จาก Case Study 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น

ฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 รายวิชา (KR2) 

 

 ผลการดำเนินงาน 
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

2 .อาจารย์ในรายวิชามีความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน โดยผู้นำชุมชนให้
ความร่วมมือ พร้อมทั้งนิสิต 

จุดอ่อน 

ลดจุดอ่อน 
1. เรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ภาคเรียน
การศึกษา 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
3. เรียนรู้จาก  case study 
เสริมจุดแข็ง 

1. ให้มหาลัยทำงานร่วมมือกับ
ชุมชน 
2. คณะควรจัดโครงการอบรม
ด้านทักษะในการเก็บข้อมูลชุมชน 
มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญ
กับกระบวนการในรายวิชาที่มี
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ร่วมกับคณาจารย์
ภายในและภายนอกคณะ 

พ.ย. 62 – ก.ย 63 
 
 
 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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                   แผนการพัฒนารายบุคคลของนายภาณุวัฒน์  ปานแก้ว ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

     ผู้สอนไม่มีความเช่ียวชาญด้านการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู ้
จุดแข็ง 
     จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 รายวิชา 
ในปีการศึกษา 2/2562 
 
 
 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 3 วิชา 
ในปีการศึกษา 2/2562 
 

3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ ในรายวิชา
กฎหมายอาญา 1 และวิชานิติ
ปรัชญา นำนิสิตลงพื้นที่ศึกษาปัญหา
เรื่องที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 
มอแกลน ณ หาดทับตะวัน อ.ตะกั่ว
ป่า จ.พังงา ได้เรียนรู้ศึกษาในปัญหา
กฎหมายในเรื่องกฎหมายไม่มีผล
ย้อนหลังในรายวิชากฎหมายอาญา 
1 และการดื้อแพ่งต่อกฎหมายใน
รายวิชานิติปรัชญา 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย 63 
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                   แผนการพัฒนารายบุคคลของนายภาณุวัฒน์  ปานแก้ว ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ

เรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ(KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 รายวิชา 

(KR3) 

ผลการดำเนินงาน 
จัดการเรียนการสอนบูรณาการใน

รายวิชาที่สอนโดยใหน้ิสิตเข้าใจคำว่าผู้
ประกอบ ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง
ผู้ประกอบการ 1 วิชา  
จุดอ่อน 
ผู้สอนไม่มีความเช่ียวชาญด้านการ
ส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการ 
จุดแข็ง จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 1 วิชา 
ในปีการศึกษา 2/2562 

ลดจุดอ่อน 
1. เรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. เรียนรู้จากผู้ประกอบการ 
เสริมจุดแข็ง 
การเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ 1 วิชา 
ในปีการศึกษา 2/2562 

 1. เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับทักษะ
ผู้ประกอบการ (Self Learning) 
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
3. จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการใน
วิชาหุ้นส่วนบรษิัท โดยบรรยายและ
ยกตัวอย่างแบบฟอร์มการจด
ทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท ให้นิสิต
สามารถเป็นผู้จดทะเบียนได้ใน
เบื้องต้น 

พ.ย. 62 – ก.ย 63 
 
 
 
14-19 ก.พ. 63 
 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของนายณฐกันต์ ด้วงปาน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็ง
ของผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อ
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือใน

ปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
objectives  
1.พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดย
ใ ช ้ ช ุ ม ชน เป ็ น ฐ า น ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ด ้ ว ย
ก ร ะ บ ว น ก า ร Active Learning ห รื อ                            
e-Learning 
Key results : 
1.จ ัดการเร ียนการสอนโดยใช ้  Active 
Learning จำนวน  2  รายวิชา  ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562   

ผลการดำเนินงาน 
   ในปีการศกึษา 2561 มีการเรียน
การสอนโดยระบบเดิมที่เน้นการ
บรรยายร้อยละ 90 
จุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้ต้องการ
พัฒนาตนเอง 

จุดอ่อน 
1.ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก ี ่ ยวก ับการสอนแบบ  Active 
Learning  

ลดจุดอ่อน 
1.อบรมการสอนแบบ  Active 
Learning 
2.ดูงานด้านการสอนแบบ  
Active Learning 
3.ปรับกิจกรรมและเนื้อหา
รายวิชาให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคมและวิถีชุมชนในปัจจุบัน 
โดยใช้ภาพข่าวและข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตแทนการลงพื้นที ่
เสริมจุดแข็ง 

ความต้องการ 
1. จ ัดให ้ม ีการอบรมการสอนแบบ   
Active Learning 
2. จัดให้มีการดูงานคณะนิติศาสตร์ที่
ใช ้การเร ียนการสอนแบบ  Active 
Learning 
3. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ดูงานของนิสิต 
4. ให้การสนับสนุนอาจารย์เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนตามที่ต้องการ 
 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนแบบ  Active Learning 
และ E Learning ผ่าน YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. อบรมการสอนแบบ  Active 
Learning ด้วย Webex Meeting 
3.ปรับ มคอ. 3 ให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมและวิถีชุมชนในปัจจุบัน 
โดยใช้ภาพข่าวและข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตแทนการลงพื้นที ่

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
 
 

มี.ค. 63 
 
 
 
 

 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของนายณฐกันต์ ด้วงปาน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็ง
ของผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อ
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือใน

ปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

2.จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้ จำนวน 2 รายวิชา ในภาคเรยีน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 -วิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
 -วิชาการว่าความและศาลจำลอง  
 

2.เนื้อหาของวิชาวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 2จำเป็นต้องเน้นการบรรยาย
เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจเบื้องต้นก่อน 

3.ไม่มีชุมชนเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับรายวิชา 

จุดแข็ง 
1.ในการสอนมีกิจกรรมนอกจากการ
บรรยายเพียงอย่างเดียว 
2.ในรายวิชาการว่าความและศาล
จำลอง มีการฝึกให้นิสิตได้ปฏิบัติ
ด้วยแบบฟอร์มที ่ใช้ในการทำงาน
จริง 
 
 

1. จ ัดให ้น ิส ิตไปด ูงานที ่ศาล 
สำนักงานอัยการ หน่วยงานใน
กระบวนการย ุ ต ิ ธ รรม หรื อ
หน่วยงานอื่นๆตามความต้องการ
ของรายวิชา 
2. เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 

4. จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning หรือ                   
e - Learning ในวิชาการว่าความ
และศาลจำลอง 
5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป ็นฐานการเร ียนร ู ้ ใน ว ิชาว ิธี
พิจารณาความแพ่ง 2 และวิชาการ
ว่าความและศาลจำลอง  

 
 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 

 



 

 

83 

รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของนายณฐกันต์ ด้วงปาน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็ง
ของผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อ
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือใน

ปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

objectives  
2.พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้
บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 
Key results  
3.จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการ จำนวน  1  รายวิชา  ใน
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562   
      -วิชาการว่าความและศาลจำลอง  
 

ผลการดำเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2561 ยังมีการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นใหน้ิสิตมีทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ 
จุดอ่อน 
1.ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ท ั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ  

2.เนื้อหาของรายวิชาอาจไม่เหมาะ
ก ับการสอนให้ม ีท ักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3.ไ ม ่ ท ร า บ ว ่ า ท ั ก ษ ะก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการในแต่ละรายวิชาเป็น
อย่างไร  

 

ลดจุดอ่อน 
1.อบรมการให้ความรู ้ทักษะใน
การเป็นผู้ประกอบการ 
2.จัดการเรียนการสอน  โดยมี
ผู้ปฏิบัติงานจริงมาบรรยาย และ
จัดกิจกรรมให้นิสิตได้มีส่วนร่วม  

ความต้องการ 
1.จัดให้มีการอบรมการใช้ทักษะการ
เป็นผู้ประกอบให้เหมาะสมกับรายวิชา  
2.ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู ้ และ
สน ับสน ุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับทักษะ
ผู้ประกอบการ (Self Learning) 
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
3. จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการใน
วิชาวิชาการวา่ความและศาลจำลอง 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
 

14-19 ก.พ. 63 
 
 

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายวิรัตน์ นาทิพเวทย์  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษณิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการผลิตบัณฑิต 
objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning 
หรือ e - Learning ให้บัณฑิตมีทักษะ
ผู้ประกอบการ (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จำนวน 2 รายวิชา ในปีการศึกษา 
2562 (KR1) 
 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 รายว ิชาที ่ ได ้รับ
มอบหมาย 

1. 0801221 กฎหมายอาญา 2:ภาค
ความผิด 

2. 1502142  กฎหมายเบื้องต้น  
มีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี ้คือ ใน
รายวิชากฎหมายอาญา 2  

      ประการแรก ได้มีการจัดการเรียน
การสอนโดยให้นิสิตได้ค้นคว้าความรู้
ทางกฎหมายอาญา ในภาคความผิด  
และให้นิสิตถ่ายทอดเนื้อหาออกมาใน
รูปของการแสดงบทบาทสมมุติ หรือ

ลดจุดอ่อน 
1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการเรียนการ
สอนแบบ  Active learning ในเชิง
ปฏิบัติ 
2 .  เข ้ า ศ ึ กษาอบรมเร ี ย นร ู ้ ใน 
โครงการอบรมที ่ ให ้องค ์ความรู้
ใหม ่ๆท ี ่ เป ็นท ักษะข ั ้นส ู งท ี ่ ไ ม่
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้โดยง่าย 
เสริมจุดแข็ง 
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
จัดเรียนการสอนของอาจารย ์ใน
คณะ ที่ไม่ใช่การคุยในรูปแบบห้อง
ประชุม  เพราะการพูดคุยในรูปแบบ
การประชุมมักจะทราบแต่ข้อดี  แต่

1. เวลาในการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ ที ่สอดคล้องกับงานที่
ได้รับมอบหมายในแต่ล่ะด้าน 

2.  ระยะเวลาในการวางรูปแบบ
การเรียนการสอน แบบ Active 
Learning ห ร ื อ  e-  Learning  
เพราะการวางรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อให้ตอบโจทย์ทักษะ
การเร ียนการสอนในแต่ช ั ้นปี   
ข้าพเจ้ามองว่าต้องใช้เวลานาน  
ต้องมีระยะเวลาของการทดลอง   
ปรับปรุงแก้ไข  และประเมินผล 

 

1. ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ ระบบการเรียนการ
สอนแบบ  Active learning ในเชิง
ปฏิบัติ ผ่าน YouTube และเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้อง 
2. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการ
สอน โดย Webex Meeting  
3. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารยใ์นคณะ
นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
4. แลกเปล่ียนแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการจัดเรียนการ
สอนของอาจารย์ในคณะแบบไม่เป็น

พ.ย.62 – ก.ย. 63 
 
 
 
 

มี.ค. 2563 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 

 
พ.ย.62 – ก.ย 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายวิรัตน์ นาทิพเวทย์  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษณิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

การอธิบาย  โดยอาศัยสื่อบันทึกภาพ
และบันทึกเสียง 

 ประการท ี ่สอง ให ้น ิส ิตได้เผยแพร่
ความรู้ออกสู่สังคมโดยอาศัยช่องทาง 
Face book 

ในรายวิชากฎหมายเบื้องต้น 
 ประการแรก ได้มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยการให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลใน
หัวข้อที่อาจารย์กำหนดไว้ และเขียน
สรุปออกในรูปแบบ  Infographic 

ประการที่สอง  นิสิตออกรายงานหน้า
ช้ันเรียน  

ประการที่สาม อาจารย์วิพากษ์งานของ
นิสิต และให้นิสิตปรับปรุงแก้ไขงาน
ใหม่ 

ไม่ทราบอุปสรรคในการจัดเร ียน
สอนในรูปแบบนี้ 
 

ทางการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอยา่งต่อเนื่อง 
5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Active learning  จำนวน 2 
รายวิชา คือ 0801221 กฎหมาย
อาญา 2:ภาคความผิด และ  
1502142  กฎหมายเบื้องต้น 

 
 
พ.ย.62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายวิรัตน์ นาทิพเวทย์  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษณิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

จุดอ่อน 
1. ผู้สอนขาดทักษะการประยุกต์องค์
ความรู้ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย สู่
การลงมือปฏิบัติ  
2. ผู ้สอนขาดการเตรียมตัวเชิงระบบ 
ทำให้ไม่สามารถนำรูปแบบการสอน
แบบ  Active learning มาใช ้ ในการ
สอนทุกคาบ 
3. ผู้สอนขาดทักษะการวางแผนการ
เรียนการสอน ใน ม.ค.อ. 3 ให้ออกมา
ในรูปแบบ Active learning  
4. ผ ู ้สอนจัดการเร ียนการสอนแบบ 
Active learning ไม่สามารถตอบโจทย์
ท ักษะแต่ล ่ะช ั ้นป ี ตามที ่หลักสูตร
กำหนด 



 

 

87 

แผนการพัฒนารายบุคคลของนายวิรัตน์ นาทิพเวทย์  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษณิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

5. ผู้สอนขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
จุดแข็ง 
    ผู ้สอนมีความรู ้ขั้นพื้นฐานในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอบแบบ Active 
learning 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 รายวิชา (KR2)  
 

ผลการดำเนินงาน 
     ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 รายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

1. 0801221 กฎหมายอาญา 2:ภาค
ความผิด 

2. 1502142  กฎหมายเบื้องต้น 
    ไม่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

 

ลดจุดอ่อน 
1. ติดต่อผู้นำชุมชน เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ
และชุมชน 
2.แสวงหาความรู้จากปราชญ์ชุมชน 
และนำมาบูรณาการกับวิชาทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

1. จัดโครงการบริการวิชาการ เอา
ความรู้ทางกฎหมายลงชุมชน 

 

1. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
การการวิจัยลงสู่ชุมชนกับโครงการ
บริการวิชาการ และจัดการเรียน
การสอน และการโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ ผ่านรายวิชา วจิัย
ทางนิติศาสตร์ 
 

พ.ย.62 – ก.ย 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายวิรัตน์ นาทิพเวทย์  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษณิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

จุดอ่อน 
     ผู้สอนขาดทักษะในการลงพื้นที่  
และไม่รู้จักผู้นำชุมชน 

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

ผลการดำเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

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

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

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษาจาก
แหล่งส่ือออนไลน์ 
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอนใน
รูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการ 
3. ดูงานในหนว่ยงานที่จดัการเรียน
การสอน หรือมีแนวทางในการ
ดำเนินการดังกล่าว 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษาจาก
แหล่งส่ือออนไลน์ เช่น YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

พ.ย. 62 – ก.ย 63 
 
 
14-19 ก.พ. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายพงค์ศกัดิ์ เจ๊ะพงค ์ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1:  พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ Active 
Learning หรือ e Learning ให้บัณฑิตมี
ทักษะผู้ประกอบการ (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จำนวน  2  รายว ิ ชา  ในปี
การศึกษา 2562 (KR1) 
 

ผลการดำเนินงาน 
     จากการทำงานปฏิบัติงานมาเป็น
เวลา 3 เดือน ได้มีการนำการเรียน
การสอนแบบ Active Learning มา
ใช้อยู่บ้าง เช่น การทำกิจกรรมในช้ัน
เรียน หรือการใช้สื่อหรือเกมในการ
เร ียนการสอน แต ่ย ั งไม ่ม ีคว าม
หลากหลาย ส่วน e learning มีเพียง
แค่การจัดทำเอกสารประกอบการ
สอนแบบ Mimi e-book  

จุดอ่อน 
     1 .  ม ี ก า ร เร ี ยนการสอนแบบ 
Active Learning  อยู่บ้าง แต่ยังไม่มี
ความหลากหลาย 

ลดจุดอ่อน 
1. การแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้จาก
อาจารย์ภายในคณะที่มีการจัดการ
เ ร ี 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. จ ัดการเร ียนการสอนแบบ
Active Learning ใ น ว ิ ธ ี ที่
หลากหลาย ในรายวิชากฎหมาย
เอกเทศ 2 และ ภาษาอ ังกฤษ
สำหรับนักกฎหมาย 2  
เสริมจุดแข็ง 

     1. จัดอบรม หรือการ KM การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

     2. การจัดอบรมการจัดทำส่ือ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
เช่น Mooc หรือ การใช้โปรแกรม
ในการทำส่ือการเรียนการสอนทีมี่
ความทันสมัย 

1. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารยใ์นคณะ
นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอน
แบActive Learning และ e - 
Learning จากส่ือการเรียนต่าง ๆ เช่น 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
3. แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ให้แก ่บุคลากร
ภายในในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ  e - learning ใน
บางกรณีได้ เช่นการใช้เกมส์ในการเรียน
การสอน หรือการทำ Mini Ebook โดย
โปรแกรม EPub 

13 พ.ย. 62 
 
 
 

 
พ.ย. 62 – ก.ย 63 

 
 

 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

 
 
 
 

 



 

 

90 

แผนการพัฒนารายบุคคลของนายพงค์ศกัดิ์ เจ๊ะพงค ์ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

     2. ไม่มีทักษะการทำ e Learning 
ที่ต้องมีการใช้เทคโนโลยี เช่น MOOC 
      

1. แลกเปล ี ่ยน เร ียนร ู ้ ใ ห ้ แ ก่
บุคลากรภายในในการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
และ E learning ในบางกรณีได้ 
เช ่นการใช้เกมในการเรียนการ
สอน หร ือการทำ Mini Ebook 
โดยโปรแกรม EPub 

4. จ ัดการเร ียนการสอนแบบActive 
Learning ในวิธีที่หลากหลาย ในรายวิชา
กฎหมายเอกเทศ 2 และ ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักกฎหมาย 2  
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน

เป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 รายวิชา 

(KR2) 

ผลการดำเนินงาน 
    การเรียนการสอนยังเน้นการเรียน
การสอนตามแนวทางทฤษฎีและหลัก
กฎหมาย ยังไม่มีการนำประเด็นปัญหา
ของชุมชนมาเป็นฐานการเรียนรู้ 
จุดอ่อน. ยังไม่มีความเข้าใจที่มากพอ
ในการจัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
แห่งการเรียนรู้ 

ลดจุดอ่อน 
1. การเร ียนร ู ้จากอาจารย์ท ี ่มี
ประสบการณ์ในการจัดการเร ียน
การสอนแบบการใช้ชุมชนเป็นฐาน
แห่งการเรียนรู้ 
2. เร ียนร ู ้ จากส ื ่อการเร ียนรู้
ออนไลน์ในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบดังกล่าว 

1. จัดระบบพี่เลี้ยงที่มีแบบอย่าง
การเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ 
2. จัดอบรมการเรียนการสอนที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้จากส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ใน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ดังกล่าว ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. เรียนรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนแบบการใช้
ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ 

พ.ย. 62 – ก.ย.. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายพงค์ศกัดิ์ เจ๊ะพงค ์ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

 

 3. จ ัดรายว ิชาเพื ่อทดลองการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้  

3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรูใ้นวิชากฎหมายเอกเทศ 2 
และ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2 

พ.ย. 62 – ก.ย.63 

Objectives 2: พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ (KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ

ความเป็นผู ้ประกอบการ จำนวน 1 

รายวิชา (KR3) 

 

ผลการดำเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
    1. ไม่มีความรู้ในการจัดการเรียน
การสอนแบบเน ้นท ักษะการ เป็น
ผู้ประกอบการในด้านกฎหมาย 

     2 .  ไม ่ ม ี ท ั กษะของความเป็น
ผู้ประกอบการ 

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษา
จากแหล่งส่ือออนไลน์ 
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอน
ในรูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑิต
เป็นผู้ประกอบการ 
3. ด ูงานในหน่วยงานที ่จ ัดการ
เรียนการสอน หรือมีแนวทางใน
การดำเนินการดังกล่าว 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

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

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
14-19 ก.พ. 63 
 
 

     
 



 

 

92 
 
 

แผนการพัฒนารายบุคคลของนายสนัน  ยามาเจริญ ลูกจา้งของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active 
Learning หรือ e -Learning ให้บัณฑิต
มีทักษะผู้ประกอบการ (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จำนวน  2  รายว ิ ชา  ในปี
การศึกษา 2562 (KR1) 
 

ผลการดำเนินงาน 
 -การจ ัดการเร ียนการสอนระบบ 
Active Leaning การจัดการเรียนการ
สอนยังไม่มีความหลากหลายโดยยัง
เน ้นการจ ัดการเร ียนการสอนให้
ความรู้ การคิดวิเคราะห์ ปรับใช้ 

-ส่วน e learning มีเพียงแค่การจัดทำ
เอกสารประกอบการสอนแบบ Mimi 
e-book  

จุดอ่อน 
1. มีการจ ัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning  บ ้ า งแต ่ ย ั ง ไม ่ มี
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อนำมาใช้ใน

ลดจุดอ่อน 
1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
อาจารยภ์ายในคณะที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ E 
Learning 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการ
ส อ น แ บ บ  Active Learning 
และ E Learning จากส ื ่อการ
เร ี ยนต ่ า ง  ๆ  เช ่ นส ื ่ อ ว ิด ี โอ
ออนไลน์ 
3. จ ัดการเร ียนการสอนแบบ 
Active Learning ใ น ว ิ ธ ี ที่

1. จ ัดอบรม หร ือการ KM การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

2. การจัดอบรมการจัดทำสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ 
การใช้โปรแกรมในการทำสื่อการ
เรียนการสอนที่มีความทันสมัย 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ  
Active Learning และ E Learning ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
ระหว่างอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
ทดลองจัดการเรียน 
3. ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ในภาคการศกึษา 
2/2562 จำนวน 2 รายวิชาดังนี้  

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 ลูกจา้งของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Leaning แ ล ะ ว ิ ธ ี ก า ร
ประเมินผลลัพธ์ที่หลายหลายมากขึ้น 
2. การเพิ่มทักษะการทำ e Learning 
สำหรับการใช้เทคโนโลยีในการจัดทำ
ส่ือการเรียน แบบ E Leaning 

หลากหลาย ในรายวิชากฎหมาย
ลักษณะยืมและการประกันหนี้ 
และกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 2 
 
 
เสริมจุดแข็ง 
1. แลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ ให ้แก่
บุคลากรภายในในการจัดการ
เ ร ี ย น ก า รสอ นแบบ  Active 
Learning และ E learning ใน
บางกรณีได้ เช่นการใช้หลักการ
จำลองในการปฏิบ ัต ิงานทาง
กฎหมาย ในการจัดการเรียนการ

       - 0801216 วิชากฎหมายลักษณะยืม
และการประกันหนี้โดยวิธีการนำนิสิตลง
พื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
การยืมและการค้ำประกันเพื ่อให้นิสิตฝึก
การค้นหาข้อมูลและสรุปนำมาเป็นประเด็น
จากการเก็บข้อมูลและนำมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันภายในชั้นเรียนทั้งได้ดำเนินการ
จัดทำงานกลุ่มสร้างสรรค์เป็นสื่อวิดีโอจาก
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการลงพื้นที่เพื่อนำเสนอ
ปัญหากฎหมายและแนวทางแก้ไข                  
     -รายวิชารหัส0801322 วิชากฎหมายวธิี
พิจารณาความอาญา 2 ได้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบActive Learning โดย
ว ิธ ีการจ ัดการเร ียนการสอนในเน ื ้อหา
เกี่ยวกับการบรรยายฟ้องเป็นรูปแบบในการ

17 ธ.ค. 62 
24 ธ.ค. 62 
22 ก.พ. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายสนัน  ยามาเจริญ ลูกจา้งของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

ส อ น  ห ร ื อ ก า ร ท ำ  Mini                      
e-book 

ปฏ ิบ ัต ิจร ิ งนอกเหน ือจากหล ักเกณฑ์
กฎหมายกำหนด ทำให้นิสิตสามารถร่าง
ฟ้องคดีอาญาที่ไม่ซับซ้อนได้นอกจากการ
เข้าใจและปรับวิเคราะห์กฎหมายได้ถูกต้อง  
       ท ั ้งได ้จ ัดการเร ียนการสอนโดยมี
ก ิ จกรรมเสร ิ มรายว ิ ชา โดยว ิทยากร
ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานเกี ่ยวกับ
คดีอาญามาบรรยายเพื ่อให้เห็นถ ึงแนว
ทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีอาญาในทาง
ปฏิบัติเพื่อให้นิสิตเห็นถึงวิธีการปฏิบัติงาน
จริงในคดีอาญามากยิ่งขึ้น 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายสนัน  ยามาเจริญ ลูกจา้งของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน

เป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 รายวิชา 

(KR2) 

ผลการดำเนินงาน 
    การเรียนการสอนยังเน้นการเรียน
การสอนตามแนวทางทฤษฎีและหลัก
กฎหมาย และประเด็นปัญหาที ่เป็น
ฐานการเรียนการสอนยังมาจากหลัก
วิชาการ ตัวบทกฎหมาย กรณีศึกษา 
แต่ยังไม่มีการนำประเด็นปัญหาของ
ชุมชนมาเป็นฐานการจัดการเรียนรู้
หรือใช้ชุมชนเป็นห้องเรียน 
จุดอ่อน 
       ยังไม่มีความเข้าใจที่มากพอใน
การจัดเรียนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
แห่งการเรียนรู้ 

ลดจุดอ่อน 
1. การเรียนรู ้จากอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนแบบการใช้ชุมชนเป็น
ฐานแห่งการเรียนรู้ 
2. เร ียนร ู ้จากสื ่อการเร ียนรู้
ออนไลน์ในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบดังกล่าว 
3. จัดรายวิชาเพื ่อทดลองการ
จ ัดการเร ียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้  

1. จัดระบบพี่เลี้ยงที่มีแบบอย่าง
การเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ 
2. จัดอบรมการเรียนการสอนที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรยีนรู ้ผ่าน YouTube 
และเวบ็ไซต์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
2. ไดเ้ขา้ร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์ร่วมกบัคณาจารย์ภายใน
และภายนอกคณะ 
3. ไดด้ าเนินการจดัการเรยีนการสอนโดย
ใชชุ้มชนเป็นฐานการเรยีนรูใ้นรายวชิา 
0801216วชิากฎหมายลกัษณะยมืและ
การประกนัหนี้ โดยการน าประเดน็ปัญหา
จากการลงพื้นทีต่ าบลเขารูปชา้งมา
ก าหนดเป็นปัญหาและวเิคราะห์กบั
หลกัการทางกฎหมายในรายวชิา
กฎหมายยมืและหลกัประกนัหนีใ้นภาค
การศกึษา 2/2562  

23 พ.ย. 62 –  
3 ม.ค. 63 
 
 
27 พ.ย. 62  
 
   
5 ม.ค. 63 
20,14 ม.ค.63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายสนัน  ยามาเจริญ ลูกจา้งของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

Objectives 3: 
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้

บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

(KR3) 

Key results:   
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ

ความเป็นผู ้ประกอบการ จำนวน 1 

รายวิชา (KR3) 

ผลการดำเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่
ม ุ ่งเน ้นให ้บ ัณฑิตมีท ักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
 1. ไม่มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ
วิธีการ การจัดการเรียนการสอนแบบ
เน ้นทักษะการเป ็นผู ้ประกอบการ
ให้กับนิสิต 

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

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษา
จากแหล่งส่ือออนไลน์ 
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอน
ในรูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑิต
เป็นผู้ประกอบการ 
3. ดูงานในหน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอน หรือมีแนวทางใน
การดำเนินการดังกล่าว 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

1. เรยีนรูด้ว้ยตนเองเกี่ยวกบัทกัษะ
ผูป้ระกอบการ (Self Learning) ผ่าน 
YouTube และเวบ็ไซต์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
2.เขา้ร่วมโครงการแนะแนวการศกึษาต่อ
และการประกอบอาชพี ดา้นต่างๆ เช่น 
การเขา้สู่อาชพีต ารวจ ทนายความ ผู้
พพิากษา และการศกึษาต่อระดบัปรญิญา
โท  
3.ได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
ให้กับนิสิตในวิชากฎหมายลักษณะยืม
และการประกันหนี้โดยการรับฟังการ
บรรยายจากผู้ประกอบการวิชาชีพด้าน
ต่างๆ   

9 ธ.ค. 63 
 
 

14-19 ก.พ. 63 
 
 
 

5 ม.ค. 63 – 
6 ม.ีค. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเกริกเกียรต ิทิพย์ชัย  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

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

ผลการดำเนินงาน 
     จากการทำงานที่ผ่านมาเป็นเวลา 
1 สัปดาห์เศษ ได้มีการนำการเรียน
การสอนแบบ Active Learning มา
ใช้อยู่บ้าง เช่น ให้นิสิตตอบคำถามใน
ชั้นเรียนแล้วส่งคำตอบ เพื่อทบทวน
ก่อนเข้าเนื้อหาในแต่ละเรื่อง แต่ยังไม่
มีความหลากหลาย ส่วน e learning 
ยังไม่ได้นำมาใช้ในการเรียนการสอน  

จุดอ่อน/ จ ุดแข็งของผู ้ต ้องการ
พัฒนาตนเอง 

จุดอ่อน 
1. มีการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  อยู ่บ้าง แต่ยังไม่มีความ
หลากหลาย 

ลดจุดอ่อน 
     1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากอาจารย์ภายในคณะที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ  
E Learning 
     2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
และ E Learning จากส ื ่อการ
เรียนต่าง ๆ เช่น youtube 
     3. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ใ น ว ิ ธ ี ที่
หลากหลาย ในรายวิชากฎหมาย
ปกครอง 2 และหลักกฎหมาย
มหาชน 

1. จ ัดอบรม หร ือการ KM การ
จ ั ด ก า ร เ ร ี ยนก ารสอนแบบ 
Active Learning 

2. การจัดอบรมการจัดทำสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น 
Mooc หรือ การใช้โปรแกรมใน
การทำสื่อการเรียนการสอนที่มี
ความทันสมัย 

1. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารยใ์นคณะ
นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
ดร.สมคิด -เลิศไพฑูรย์ทดลองจัดการ
เรียน 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอน
แ บ บ  Active Learning แ ล ะ                 
e Learning จากสื ่อการเร ียนต่าง ๆ 
เช่น YouTube และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
3. แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ให้แก่บุคลากร
ภายในในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ E learning ใน
บางกรณีได้ เช่นการใช้เกมในการเรียน

13 พ.ย. 62 
 
 
 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเกริกเกียรต ิทิพย์ชัย  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

2. ไม่มีทักษะการทำ e Learning ที่
ต้องมีการใช้เทคโนโลยี เช่น MOOC 
      

เสริมจุดแข็ง 
     1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่
บุคลากรภายในในการจัดการ
เ ร ี ย น ก า รสอน แบบ  Active 
Learning และ E learning ใน
บางกรณีได้ เช่นการใช้เกมใน
การเรียนการสอน หรือการทำ 
Mini Ebook โ ด ย โ ป ร แ ก รม 
EPub 

การสอน หรือการทำ Mini Ebook โดย
โปรแกรม EPub 
4. จ ัดการเร ียนการสอนแบบActive 
Learning ในว ิ ธ ี ท ี ่ หลากหลาย  ใน
รายวิชากฎหมายปกครอง 2 และหลัก
กฎหมายมหาชนโดยการแบ่งกลุ่มนิสิต
ออกเป็นหลายๆ กลุ่ม ให้ตัวแทนกลุ่ม
ออกมาตอบคำถามและแลกเปลี ่ยน
ความเห็นกับผู้สอน และเปิดวีดีโอจาก 
Youtube เพื่อใช้ประกอบการสอน 
 
 
 

 
 

พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
 
 
 



 

 

99 

แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเกริกเกียรต ิทิพย์ชัย  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน

เป็นฐานการเรียนรู ้ จำนวน 2 รายวิชา 

(KR2) 

ผลการดำเนินงาน 
   จากการทำงานที่ผ่านมาเป็นเวลา 1 
สัปดาห์เศษ การเรียนการสอนยังเน้น
การเรียนการสอนตามแนวทางทฤษฎี
และหลักกฎหมาย ยังไม่มีการนำ
ประเด็นปัญหาของชุมชนมาเป็นฐาน
การเรียนรู ้
จุดอ่อน 
     ยังไม่มีความเข้าใจที่มากพอในการ
จัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแห่ง
การเรียนรู ้

 

ลดจุดอ่อน 
     1. การเรียนรู้จากอาจารยท์ี่
ม ีประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบการใช้ชุมชน
เป็นฐานแห่งการเรียนรู้ 
     2. เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบดังกล่าว 
     3. จัดรายวิชาเพื ่อทดลอง
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้  
 
 

1. จัดระบบพี่เลี้ยงที่มีแบบอย่าง
การเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ 
2. จัดอบรมการเรียนการสอนที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้จากส่ือการเรียนรู้ออนไลน์
ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ดังกล่าว ผ่าน YouTube และเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้อง 
2. เรียนรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนแบบการใช้
ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย.63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายเกริกเกียรต ิทิพย์ชัย  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ

ความเป ็นผ ู ้ประกอบการ จำนวน 1 

รายวิชา (KR3) 

 

ผลการดำเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
    ไม่มีความรู้ในการจัดการเรียนการ
ส อ น แ บ บ เ น ้ น ท ั ก ษ ะก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการในด้านกฎหมาย 

     2 .  ไม ่ ม ี ท ั กษะของความเป็น
ผู้ประกอบการ 

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษา
จากแหล่งส่ือออนไลน์ 
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอน
ในรูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑิต
เป็นผู้ประกอบการ 
 3. ดูงานในหน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอน หรือมีแนวทางใน
การดำเนินการดังกล่าว 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับทักษะ
ผู้ประกอบการ (Self Learning) ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 

พ.ย. 62 – ก.ย.63 
 
 
14-19 ก.พ. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวมาตา  สินดำ  ลูกจา้งของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning 
หรือ e - Learning (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 

learning จำนวน 2 รายวิชา ในปกีารศึกษา 

2562 (KR1) 

 

 

ผลการดำเนินงาน 
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ใช้ทักษะ

การเรียนรู้ด้วยกระบวน  Active 

Learning หรือ E Learning 

จุดอ่อน 
    ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวน  
Active Learning หรือ E Learning 

   
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมการใช้ Active 
Learning หรือ E Learning 
2. เรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ภาคเรียน
การศึกษา 
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
4. เรียนรู้จาก  case study 
5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้  
Active Learning หรือ E 
Learning จำนวน 3 วิชา ในปี
การศึกษา 2/2562  
 
 
 

 1. ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ ระบบการเรียนการ
สอนแบบ  Active learning ในเชิง
ปฏิบัติ ผ่าน YouTube และเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้อง 
2. ฝึกอบรมการจัดการเรียนการ
สอน โดย Webex Meeting  
3. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารยใ์น               
คณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
4. แลกเปล่ียนแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการจัดเรียนการ
สอนของอาจารย์ในคณะแบบไม่เป็น

พ.ย.62 – ก.ย. 63 
 
 
 
 

มี.ค. 2563 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 

 
พ.ย.62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวมาตา  สินดำ  ลูกจา้งของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 ทางการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอยา่งต่อเนื่อง 
5. เรียนรู้จาก  case study 
6. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Active learning ในรายวิชา คือ 
วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, 
วิชากฎหมายมรดก, วิชาวิธีพจิารณา
ความอาญา 2, วิชาสัมมนากฎหมาย
อาญา  

 
 
พ.ย.62 – ก.ย. 63 
พ.ย.62 – ก.ย.63 
 
 
 
 
 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น

ฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 รายวิชา (KR2) 

 

 ผลการดำเนินงาน 
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

2 .อาจารย์ในรายวิชามีความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน โดยผู้นำชุมชนให้ความ
ร่วมมือ พร้อมทั้งนิสิต 

เสริมจุดแข็ง 
     จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน
3 วิชา ในปีการศกึษา 2/2562 
 

1. ให้มหาวิทยาลัยทำงานร่วมมือ
กับชุมชน 
2. คณะควรจัดโครงการอบรม
ด้านทักษะในการเก็บข้อมูลชุมชน 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวมาตา  สินดำ  ลูกจา้งของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

จุดแข็ง  จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 
รายวิชา ในปกีารศึกษา 2/2562 

จุดอ่อน ผู้สอนไม่มีความเช่ียวชาญด้าน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู ้

มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับ
กระบวนการในรายวิชาที่มีชุมชน
เป็นศูนย์กลาง 

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ

เรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ(KR3) 

Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 รายวิชา 

(KR3) 

ผลการดำเนินงาน 
จัดการเรียนการสอนบูรณาการใน

รายวิชาที่สอนโดยใหน้ิสิตเข้าใจคำว่าผู้
ประกอบ ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง
ผู้ประกอบการ 1 วิชา  
จุดอ่อน 
ผู้สอนไม่มีความเช่ียวชาญด้านการ
ส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการ 
จุดแข็ง 

เสริมจุดแข็ง 
     การเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 1 
วิชา ในปกีารศึกษา 2/2562 

     จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ใน
วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

พ.ย.62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวมาตา  สินดำ  ลูกจา้งของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ 1 วิชา ในปี
การศึกษา 2/2562 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกัญญารัตน์  สวัสดิวงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการ

ประเมินตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ 
จุดแข็งของผู้ต้องการพัฒนา

ตนเองที่มีต่อผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ Active 
Learning หรือ                               
e - Learning (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 

learning จำนวน 2 รายวิชา ในปี

การศึกษา 2562 (KR1) 

ผลการดำเนินงาน 
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

2 .อาจารย์ในรายวิชามี
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดย
ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือ พร้อม
ทั้งนิสิต 

จุดอ่อน 
    ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ทักษะการเรียนรู้ดว้ย
กระบวน  Active Learning 
หรือ E Learning 

   
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมการใช้ Active 
Learning หรือ e Learning 
2. เรยีนรู้ด้วยตนเอง 1 ภาคเรียน
การศึกษา 
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
4. เรียนรู้จาก  case study 
5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้  
Active Learning หรือ E Learning 
จำนวน 3 วิชา ในปีการศกึษา 
2/2562 
 

1. ให้มหาลัยทำงานร่วมมือกับ
ชุมชน 
2. คณะควรจัดโครงการอบรมด้าน
ทักษะในการเก็บขอ้มูลชุมชน 
3. มหาวิทยาลัยควรให้
ความสำคัญกับกระบวนการใน
รายวิชาที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ  
Active Learning และ E Learning ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
ระหว่างอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ทดลองจัดการเรียน 
3. เรียนรู้จาก  case study 
 

พ.ย. 62 – ก.ย.63 
 
 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 

 
พ.ย. 62 –ก.ย.63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกัญญารัตน์  สวัสดิวงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการ

ประเมินตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ 
จุดแข็งของผู้ต้องการพัฒนา

ตนเองที่มีต่อผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน

เป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน                 

2 รายวิชา (KR2) 

 

Objectives 2: พัฒนาระบบการ

จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะ

การเป็นผู้ประกอบการ (KR3) 

Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 

รายวิชา (KR3) 

ผลการดำเนินงาน  
    จัดการเรียนการสอนบูรณาการ
ในรายวิชาที่สอนโดยใหน้ิสิตเข้าใจ
คำว่าผู้ประกอบ ให้สามารถ
นำไปใช้ได้จริง 
จุดอ่อน  
     ผู้สอนมีความรู้ด้านผู้ประกอบ
น้อย ท่ีจะถ่ายถอดได ้
จุดแข็ง  

ลดจุดอ่อน 
1. เรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. เรียนรู้จากผู้ประกอบการ 
เสริมจุดแข็ง 
จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ 1 วิชา ใน
ปีการศึกษา 2/2562 

 1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์
ร่วมกับคณาจารย์ภายในและภายนอกคณะ 
 

พ.ย. 62 –ก.ย. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 –ก.ย.63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกัญญารัตน์  สวัสดิวงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการ

ประเมินตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ 
จุดแข็งของผู้ต้องการพัฒนา

ตนเองที่มีต่อผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 1 
วิชา ในปกีารศึกษา 2/2562 

 
แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกรรณภัทร  ชิตวงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

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

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้

ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่
รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน เสริมจุดแข็ง 1. การ KM การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 

1. เป็นวิทยากรในการแลก
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากอาจารย์ภายใน

พ.ย. 62 –ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกรรณภัทร  ชิตวงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการผลิตบัณฑิต 

Objectives 1: พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ Active 
Learning หรือ e Learning (KR1, 
KR2) 

Key results: 

KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จำนวน 2 รายวิชา ในปี
การศึกษา 2562 (KR1) 

     ม ีการจ ัดการเร ี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 

ไม่มีทักษะการทำe - Learning ที่ต้อง
มีการใช้เทคโนโลยี เช่น TSU MOOC 

1. เป็นวิทยากรในการแลก
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากอาจารย์
ภายในคณะที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
2. เป็นพี่เล้ียงให้กับอาจารยใ์น
คณะ 
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) 
ลดจุดอ่อน 
1. อบรม TSU MOOC  
2. พัฒนาสื่อสารรายวิชาหุ่นส่วน
บร ิษ ัท ด ้วยระบบ MOOC ใน
รายวิชากฎหมายแรงงาน 
 
 

2. การจัดอบรมการจัดทำสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น 
Mooc หรือ การใช้โปรแกรมในการ
ทำสื่อการเรียนการสอนที ่ม ีความ
ทันสมัย 

คณะที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 
2. เป็นพี่เล้ียงให้กับอาจารยใ์นคณะ 
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning)  ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
4. อบรม TSU MOOC และ Webex 
Meeting 
5. พัฒนาส่ือสารรายวิชาหุน้ส่วน
บริษัท ด้วยระบบ MOOC ในรายวิชา
กฎหมายแรงงาน และจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ใน
รายวิชา 0801218 หุ้นส่วนบริษัท โดย
การ   

 
 
พ.ย. 62 –ก.ย. 63 
พ.ย. 62 –ก.ย. 63 
 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
พ.ย. 62 –ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกรรณภัทร  ชิตวงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

     1) แบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มๆ ละ
ประมาณ 9-10 คน เพื่อจัดตั้งห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทจำลอง  
     2) ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนและ
พานิสิตลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและ
ปัญหามาเรียบเรียงประเด็นใน
ห้องเรียน ทำให้นิสิตได้ประสบการณ์
และสามารถนำข้อเท็จจริงมาปรับใช้
กับกฎหมายได้              
     3) ให้นิสิตนำปัญหาทีไ่ด้จากพื้น
ที่มาทำคลิป VDO บทบาทสมมุติ
ประกอบหลักกฎหมาย 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกรรณภัทร  ชิตวงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 รายวิชา 
(KR2) 

ผลการดำเนินงาน 
    มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ ในรายวิชา 0801218 
- หุ ้นส่วน-บริษัทในเทอม 2/2562 โดย
อาจารย์ได้เชิญผู้นำชุมชนหารือกำหนด
พื ้นที ่ เป ้าหมายและประเด ็นเพื ่อ เป็น
แนวทางดำเนินการนำนิสิตลงพื้นที่ เพื่อให้
นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากชุมชน 
ร่วมแก้ปัญหา และบูรณาการสู่การบริการ
วิชาการกลับคืนสู่ชุมชน 
จุดแข็ง 
1. มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และบูรณาการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

เสริมจุดแข็ง 
1. เป็นวิทยากรในการแลกเปล่ียน
เรียนรู ้การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
2. เป็นพี ่เลี ้ยงให้ก ับอาจารย์ใน
คณะ 

1. การ KM การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 
2. สนับสนุนงบประมาณในการ

จัดลงพื้นที่ชุมชน 

1. เป็นวิทยากรในการแลกเปล ี ่ยน
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
2. เป็นพี่เล้ียงให้กับอาจารย์ในคณะ 
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรูใ้นวิชา 0801218 
หุ้นส่วนบริษัท โดยการร่วมประชุมกับ
ผู้นำชุมชนเพื่อกำหนดพืน้ที่และ
กลุ่มเป้าหมาย และพานิสิตลงพื้นที่
เพื่อหาข้อมูลและปัญหามาเรียบเรียง
ประเด็นในหอ้งเรียน ทำให้นิสิตได้
ประสบการณ์และสามารถนำ
ข้อเท็จจริงมาปรับใช้กับกฎหมายได ้

พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
 
พ.ย. 62 –ก.ย. 63 
พ.ย. 62 –ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกรรณภัทร  ชิตวงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำชุมชน และ
ศิษย์เก่าในพื้นที่ 

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (KR3) 

Key results: 

KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป็นผู ้ประกอบการ จำนวน 1 
รายวิชา (KR3) 

ผลการดำเนินงาน 
     ใหน้ิสิตแบ่งกลุ่มเพื่อจัดตั้งองค์กร
ธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จำลอง โดยมีการสอนกระบวนการในการ
เป็นผู้ประกอบการในการจัดตั้งองค์กร
ธุรกิจ 

 จุดแข็ง 
1. มีความรู้ในทักษะผู้ประกอบการ 
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนองค์กรธุรกจิประเภทต่างๆ  
 

เสริมจุดแข็ง 
เป็นวิทยากรในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

     ต ้องการให ้ เจ ้าหน ้าที ่จาก
สำน ักงานพ ัฒนาธ ุรก ิจการค้า
จังหวัดสงขลามาร่วมเป็นวิทยากร 
เพ ื ่ อ ใ ห ้ น ิ ส ิ ต ม ี ค ว า มร ู ้ แ ล ะ
ประสบการณ์จากผู้ประกอบการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริง 

1. เป็นวิทยากรในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ 
2. จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการในวิชา
0801218 หุ้นส่วนบริษัท โดยการเชิญ 
ผู้เช่ียวชาญจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดสงขลามาบรรยายให้
นิสิตได้รับฟังถึงหลักกฎหมายและ
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท 

พ.ย. 62 –ก.ย. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 –ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางชลีรัตน์ มเหสักขกุล ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการผลิตบัณฑิต 
Objectives1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active 
Learning หรือ  e Learning (KR1, 
KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จำนวน 2 รายวิชา ในปี
การศึกษา 2562 (KR1) 
 

ผลการดำเนินงาน 
     จากการทำงานที่มหาวิทยาลัยเดิม
ได้มีการนำการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning มาใช้อยู่บ้าง เช่น 
การทำกจิกรรมในช้ันเรียน หรือการ
ใช้ส่ือหรือเกมในการเรียนการสอน 
แต่ยังไม่มีความหลากหลาย ส่วน e 
Learning มีเพียงแค่การจัดทำ
เอกสารประกอบการสอนแบบ Mimi 
e-book  

จุดออ่น 

ลดจุดอ่อน 
1. การแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้จาก
อาจารย์ภายในคณะที่มีการจดัการ
เ ร ี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  Active 
Learning และ E Learning 
2. เรียนรู ้ว ิธ ีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และ E 
Learning จากสื ่อการเรียนต่าง ๆ 
เช่น youtube 
3. จัดการเรียนการสอนแบบActive 
Learning ในวิธ ีที ่หลากหลาย ใน
รายวิชากฎหมายลักษณะยืมและ
การประก ันหน ี ้  และกฎหมาย

1. จ ัดอบรม หร ือการ KM การ
จ ั ด ก า ร เ ร ี ย นการสอนแบบ 
Active Learning 

2. การจัดอบรมการจัดทำสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น 
MOOC หรือ การใช้โปรแกรมใน
การทำสื่อการเรียนการสอนที่มี
ความทันสมัย 

1. ร่วมแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ เรื ่องการ

จ ั ดการ เร ี ยนการสอนแบบ Active 

Learning ระหว ่ า งอาจารย ์ ในคณะ

นิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

2.  เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอน

แ บ บ  Active Learning แ ล ะ                   

e - Learning จากสื ่อการเรียนต่าง ๆ 

เช่น YouTube และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

3. แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ให้แก่บ ุคลากร

ภายในในการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning และ E learning ใน

13 พ.ย. 62 
 
 
 

 
พ.ย. 62 –ก.ย 63 

 
 
 

 
พ.ย. 62 – ก.ย 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางชลีรัตน์ มเหสักขกุล ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

     1. มีการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning  อยู่บ้าง แต่ยังไม่มี
ความหลากหลาย 
     2. ไม่มีทักษะการทำ e Learning 
ที่ต้องมีการใช้เทคโนโลยี เช่น MOOC 
      

ลักษณะล้มละลายและการฟื ้นฟู
กิจการ 
 
 
เสริมจุดแข็ง 
     1. แลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ให้แก่
บุคลากรภายในในการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
และ E learning ในบางกรณีได้ 
เช่นการใช้เกมในการเรียนการสอน 
ห ร ื อ ก า รท ำ  Mini Ebook โ ด ย
โปรแกรม EPub 
 

บางกรณีได้ เช่นการใช้เกมในการเรียน

การสอน หรือการทำ Mini Ebook โดย

โปรแกรม EPub 

4. จ ัดการเร ียนการสอนแบบActive 
Learning ในรายวิชากฎหมายลักษณะ
ยืมและการประกันหนี้ โดยการให้นิสิตลง
พื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนเก้าเส้ง เกี่ยวกับ
เรื ่องการกู ้ย ืม ค้ำประกัน จำนองและ
จำนำ  

 
 
 

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

62 
-นิสิตลงพื้นที่ 19 

ม.ค.63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางชลีรัตน์ มเหสักขกุล ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 รายวิชา 
(KR2) 

ผลการดำเนินงาน 
    การเรียนการสอนยังเน้นการเรียน
การสอนตามแนวทางทฤษฎีและหลัก
กฎหมาย ยังไม่มีการนำประเด็นปัญหา
ของชุมชนมาเป็นฐานการเรียนรู้ 
จุดอ่อน 
     ยังไม่มีความเข้าใจที่มากพอในการ
จัดเรียนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแห่ง
การเรียนรู้ 

 

ลดจุดอ่อน 
1. การเร ียนร ู ้จากอาจารย ์ท ี ่ มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนแบบการใช้ชุมชนเปน็ฐาน
แห่งการเรียนรู้ 
2. เรียนรู้จากส่ือการเรียนรู้ออนไลน์
ในการจ ัดการเร ียนการสอนใน
รูปแบบดังกล่าว 
3. จ ัดรายว ิชาเพ ื ่อทดลองการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้  

1. จัดระบบพี่เลี้ยงที่มีแบบอย่าง
การเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ 
2. จัดอบรมการเรียนการสอนที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ใน

การจ ัดการเร ียนการสอนในร ูปแบบ

ดังกล่าว ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่

เกี่ยวข้อง 

2. เรียนรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ใน

การจ ัดการเร ียนการสอนแบบการใช้

ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ 

3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น

ฐานการเรียนรู้ในวิชากฎหมายลักษณะ

ยืมและการประกันหนี ้ โดยให้นิสิตลง

พื้นที่ในชุมชนเก้าเส้งสอบถามปัญหาด้าน

การกู้ยืมเงิน การค้ำประกัน จำนองและ

จำนำ 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
นิสิตลงพื้นที่ 19 
ม.ค.63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางชลีรัตน์ มเหสักขกุล ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ
ความเป ็นผ ู ้ประกอบการ จำนวน 1 
รายวิชา (KR3) 

ผลการดำเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
    1. ไม่มีความรู้ในการจัดการเรียน
การสอนแบบเน ้นทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการในด้านกฎหมาย 

     2 .  ไม ่ ม ี ท ั กษะของความเป็น
ผู้ประกอบการ 

 
      

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษา
จากแหล่งส่ือออนไลน์ 
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอนใน
รูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการ 
3. ดูงานในหน่วยงานที่จัดการเรียน
การสอน หร ือมีแนวทางในการ
ดำเนินการดังกล่าว 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

1. เรียนรู ้ด ้วยตนเองเกี ่ยวกับท ักษะ

ผู ้ประกอบการ (Self Learning) ผ ่าน 

YouTube และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

2. เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา

ต่อและการประกอบอาชีพ 

3. จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการในวิชากฎหมาย

ลักษณะยืมและการประกันหนี ้ให ้แก่

น ิส ิต ในโครงการส่งเสร ิมทักษะการ

ปฏ ิบ ัต ิ งานด ้านกฎหมาย โดยเชิญ

ทนายความมาให้ความรู้และทักษะต่างๆ 

ที่เกี่ยวกับการทำคดีในเรื่องการกู้ยืมเงิน 

ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ และทักษะ

ของการเป็นทนายความ 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
14-19 ก.พ. 63 
 
26 ก.พ. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวริญญาภัทร์  ณ สงขลา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

ทัศนคต ิฯลฯ ที่ต้องการพัฒนา รวมถึง
วิธีการในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 

(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning 
หรือ e Learning ให้บัณฑิตมีทักษะ
ผู้ประกอบการ (KR1, KR2) 
Key results: 
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จำนวน 1 รายวิชา ในปีการศึกษา 
2562 (KR1) 
 

ผลการดำเนินงาน 
     จากการทำงานที่มหาวิทยาลัยเดิม
ได้มีการนำการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning มาใช้อยู่บ้าง เช่น 
การทำกจิกรรมในช้ันเรียน หรือการ
ใช้ส่ือหรือเกมส์ในการเรียนการสอน 
แต่ยังไม่มีความหลากหลาย ส่วนส่ือ
การเรียนการสอน e learning มี
เพียงแค่การจัดทำเอกสาร
ประกอบการสอนแบบ Mimi                             
e-book  

จุดอ่อน 

ลดจุดอ่อน 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้จากอาจารย์
ภายในคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน
แ บ บ  Active Learning แ ล ะ                                 
e -Learning 
2. เรียนรู ้ว ิธ ีการจัดการเรียนการสอน
แ บ บ Active Learning แ ล ะ                     
e - Learning จากสื ่อการเรียนต่าง ๆ 
เช่น youtube 
3. จ ัดการเร ียนการสอนแบบActive 
Learning ในวิธีที่หลากหลาย ในรายวิชา
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา  
 
 

1. จ ัดอบรม หร ือการ KM การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

2. การจัดอบรมการจัดทำสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น 
MOOC หรือ การใช้โปรแกรมใน
การทำสื่อการเรียนการสอนที ่ มี
ความทันสมัย 

 
 

1. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ระหว่าง
อาจารยใ์นคณะนิติศาสตร์ ณ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.
สมคิด -เลิศไพฑูรย์  
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning และ  e - Learning
จากส่ือการเรียนต่าง ๆ เช่น 
YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
3. แลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ ให ้ แก่
บุคลากรภายในในการจัดการ

13 พ.ย. 62 
 
 
 
 

 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

 
 
 
 

 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวริญญาภัทร์  ณ สงขลา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

ทัศนคต ิฯลฯ ที่ต้องการพัฒนา รวมถึง
วิธีการในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 

(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

1. มีการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  อยู่บ้าง แต่ยังไม่มีความ
หลากหลาย 
2. ไม่มีทักษะการทำ e Learning ที่
ต้องมีการใช้เทคโนโลยี เช่น MOOC 

เสริมจุดแข็ง 
     แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ให้แก่บุคลากร
ภายในในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ                     e 
- learning ในบางกรณีได้ เช่นการใช้
เกมส์ในการเรียนการสอน หรือการทำ 
Mini Ebook โดยโปรแกรม EPub 
 
 
 
 

เ ร ี ย น ก า รสอน แบบ  Active 
Learning และ e - learning ใน
บางกรณีได้ เช่นการใช้เกมส์ใน
การเรียนการสอน หรือการทำ 
Mini Ebook โ ด ย โ ป ร แ ก รม 
EPub 
4. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ในวิธีที่
หลากหลาย ในรายวิชา 
0801112 - นิติกรรมและสัญญา 

 
 
 
 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น

ฐานการเรียนรู้ จำนวน 1 รายวิชา (KR2) 

ผลการดำเนินงาน 
    การเรียนการสอนยังเน้นการเรียน
การสอนตามแนวทางทฤษฎีและหลัก
กฎหมาย ยังไม่มีการนำประเด็นปัญหา
ของชุมชนมาเป็นฐานการเรียนรู้ 

ลดจุดอ่อน 
1 .  ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ จ า ก อ า จ าร ย ์ ท ี ่ มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานแห่งการ
เรียนรู้ 

1. จัดระบบพี่เลี้ยงที่มีแบบอย่าง
การเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ 
2. จัดอบรมการเรียนการสอนที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้จากส่ือการเรียนรู้
ออนไลน์ในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบดังกล่าว ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวริญญาภัทร์  ณ สงขลา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

ทัศนคต ิฯลฯ ที่ต้องการพัฒนา รวมถึง
วิธีการในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 

(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

จุดอ่อน 
     ยังไม่มีความเข้าใจที่มากพอในการ
จัดเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแห่ง
การเรียนรู้ 

2. เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ออนไลนใ์น
การจ ัดการเร ียนการสอนในร ูปแบบ
ดังกล่าว 
 3. จัดรายวิชาเพื่อทดลองการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้  

2. เรียนรู้จากอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนแบบการใช้ชุมชนเป็น
ฐานแห่งการเรียนรู ้
 

 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (KR3) 
Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 รายวิชา 

(KR3) 

ผลการดำเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 
1. ไม่มีความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบเน้นทักษะการเปน็
ผู้ประกอบการในด้านกฎหมาย 

2. ไม่มีทักษะของความเป็น
ผู้ประกอบการ 

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษาจาก
แหล่งส่ือออนไลน์ 
2. คณะจ ัดอบรมการจ ัดการสอนใน
ร ูปแบบสร ้างท ักษะให ้บ ัณฑ ิตเป็น
ผู้ประกอบการ 
3. ดูงานในหน่วยงานที่จัดการเรียนการ
สอน หรือมีแนวทางในการดำเนินการ
ดังกล่าว 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
ทักษะผู้ประกอบการ (Self 
Learning) ผ่าน YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
3. จัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมทักษะความเป็น

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
14-19 ก.พ. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวริญญาภัทร์  ณ สงขลา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

ทัศนคต ิฯลฯ ที่ต้องการพัฒนา รวมถึง
วิธีการในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 

(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

ผู้ประกอบการในวิชา0801112 
- นิติกรรมและสัญญา 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาววีณา  สุวรรณโณ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่
รับผิดชอบ 
กระบวนการผลิตบัณฑิต 
objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active 
Learning หรือ e- Learning ให้บัณฑิต
มีทักษะผู้ประกอบการ (KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning จำนวน  2  รายว ิ ชา  ในปี
การศึกษา 2562 (KR1) 
 

ผลการดำเนินงาน 
     จากการทำงานได้ม ีการนำการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
มาใช้อยู่บ้าง เช่น การทำกิจกรรมใน
ชั้นเรียน แต่ยังไม่มีความหลากหลาย 
ส่วน e learning ยังไม่ได้นำมาใช้ใน
การเรียนการสอน 

จุดอ่อน 
 1. มีการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning อย ู ่บ ้าง แต ่ย ังไม่มีความ
หลากหลาย 
2. ไม่มีทักษะการทำ e Learning ที่
ต้องมีการใช้เทคโนโลยี เช่น MOOC 

ลดจุดอ่อน 
1. การแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้จาก
อาจารย์ภายในคณะที่มีการจัดการ
เ ร ี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  Active 
Learning และ e - Learning 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และ
e - Learning จากส ื ่อการเร ียน
ต่าง ๆ เช่น youtube 
3. จ ัดการเร ียนการสอนแบบ
Active Learning ใ น ว ิ ธ ี ที่
หลากหลาย ในรายวิชากฎหมาย
อาญา และกฎหมายประกันภัย 
เสริมจุดแข็ง 

1. จ ัดอบรม หร ือการ KM การ
จ ั ด ก า ร เ ร ี ย นก ารสอนแบบ 
Active Learning 

2. การจัดอบรมการจัดทำสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น 
MOOC หรือ การใช้โปรแกรมใน
การทำสื่อการเรียนการสอนที่มี
ความทันสมัย 

1. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ระหว่างอาจารยใ์น                    
คณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด –เลิศไพฑูรย์
ทดลองจัดการเรียน 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และ                           
e -  Learning จากส่ือการเรียนตา่ง ๆ 
เช่น YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้แก่บุคลากร
ภายในในการจดัการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และ E 
learning ในบางกรณีได้ เช่นการใช้

13 พ.ย. 62 
 
 
 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 



 

 

121 

แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาววีณา  สุวรรณโณ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

     แลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้ ใ ห ้ แก่
บุคลากรภายในในการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
และ e - learning ในบางกรณีได้ 
เช ่นการใช้เกมในการเร ียนการ
สอน หร ือการทำ Mini Ebook 
โดยโปรแกรม EPub 
 
 

เกมในการเรียนการสอน หรอืการทำ 
Mini Ebook โดยโปรแกรม EPub 
4. จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ในว ิ ธ ี ท ี ่ หลากหลาย  ใน
รายว ิชากฎหมายประก ันภ ัยและ
กฎหมายอาญา โดยให ้ทำ power 
point แล้วออกมาpresentงานหน้าช้ัน
เรียนและอัดคลิปลงในfacebookกลุ่ม  

 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน

เป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 รายวิชา 

(KR2) 

ผลการดำเนินงาน 
    การเรียนการสอนยังเน้นการเรียน
การสอนตามแนวทางทฤษฎีและหลัก
กฎหมาย ยังไม่มีการนำประเด็นปัญหา
ของชุมชนมาเป็นฐานการเรียนรู้ 
จุดอ่อน 

ลดจุดอ่อน 
1. การเร ียนร ู ้จากอาจารย ์ท ี ่มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนแบบการใช้ชุมชนเป็นฐาน
แห่งการเรียนรู้ 

1. จัดระบบพี่เลี้ยงที่มีแบบอย่าง
การเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ 
2. จัดอบรมการเรียนการสอนที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้จากส่ือการเรียนรู้ออนไลน์
ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ดังกล่าว ผ่าน YouTube และเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้อง 
2. เรียนรู้จากอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาววีณา  สุวรรณโณ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

     ยังไม่มีความเข้าใจที่มากพอในการ
จัดการเรียนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
แห่งการเรียนรู้ 

 
 

2. เร ียนร ู ้ จากส ื ่อการเร ียนรู้
ออนไลน์ในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบดังกล่าว 
3. จ ัดรายว ิชาเพื ่อทดลองการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้  
 
 
 

สอนแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานแห่ง
การเรียนรู ้
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรูใ้นวิชากฎหมาย
ประกันภัยโดยนำนิสิตลงพื้นที่ชุมชน
เพื่อศึกษาปัญหาขอ้เท็จจริงมาปรับใช้
กับปัญหาข้อกฎหมายแล้วนำมา
ประยุกต์ไปแสดงละครเพื่อเป็น
กรณีศึกษาในปัญหาขอ้กฎหมาย 

 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (KR3) 
Key results:  

ผลการดำเนินงาน 
     ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จุดอ่อน 

ลดจุดอ่อน 
1. หากรณีตัวอย่างในการศึกษา
จากแหล่งส่ือออนไลน์ 
2. คณะจัดอบรมการจัดการสอน
ในรูปแบบสร้างทักษะให้บัณฑิต
เป็นผู้ประกอบการ 

1. การจัดการศึกษาดูงาน 
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับทักษะ
ผู้ประกอบการ (Self Learning) ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
14-19 ก.พ. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาววีณา  สุวรรณโณ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 

รายวิชา (KR3) 

 

1. ไม่มีความรู้ในการจัดการเรียนการ
ส อ น แ บ บ เ น ้ น ท ั ก ษ ะ ก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการในด้านกฎหมาย 

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

3. ด ูงานในหน่วยงานที ่จ ัดการ
เรียนการสอน หรือมีแนวทางใน
การดำเนินการดังกล่าว 
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รายบุคคลของนางสาวอจิรวดี  เหลาอ่อน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑิต 
Objectives 1: พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรูด้้วย
กระบวนการ Active Learning หรือ e-Learning 
(KR1, KR2) 
Key results:  
KR1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active 

learning จำนวน 2 รายวิชา ในปกีารศึกษา 2562 

(KR1) 

KR2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

การเรียนรู้ จำนวน 2 รายวิชา (KR2) 

ผลการดำเนินงาน 
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

2 .อาจารย์ในรายวิชามีความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน โดยผู้นำชุมชนให้
ความร่วมมือ พร้อมทั้งนิสิต 

จุดอ่อน 
    ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวน  
Active Learning หรือ E Learning 

   
 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมการใช้ Active 
Learning หรือ E Learning 
 2. เรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ภาคเรียน
การศึกษา 
 3. แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
4. เรียนรู้จาก  case study 
5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้  
Active Learning หรือ E 
Learning จำนวน 3 วิชา ในปี
การศึกษา 2/2562 
 

1. ให้มหาวิทยาลัยทำงานร่วมมือ
กับชุมชน 
2. คณะควรจัดโครงการอบรม
ด้านทักษะในการเก็บข้อมูล
ชุมชน 
3. มหาวิทยาลัยควรให้
ความสำคัญกับกระบวนการใน
รายวิชาที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

1. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และ   
e- Learning จากสื ่อการเร ียน
ต ่ า ง  ๆ  เ ช ่ น  YouTube และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. ฝ ึ ก อ ก รมก า ร ใ ช ้  Webex 
Meeting 
3. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ร ะ ห ว ่ า ง
อาจารย ์ในคณะนิต ิศาสตร ์ ณ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
4. เรียนรู้จาก case study 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
 

มี.ค. 63 
 

13 พ.ย. 62 
 
 
 

 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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รายบุคคลของนางสาวอจิรวดี  เหลาอ่อน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

5. จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ในวิธีที่
หลากหลาย ในรายวิชาว่าความ
และศาลจำลอง ,วิชากฎหมาย
พยาน 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 

 

Objectives 2: พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ

สอนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

(KR3) 

Key results:  
KR3 จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะความเป็น

ผู้ประกอบการ จำนวน 1 รายวิชา (KR3) 

ผลการดำเนินงาน 
จัดการเรียนการสอนบูรณาการใน

รายวิชาที่สอน โดยใหน้ิสิตเข้าใจคำว่า
ผู้ประกอบ ให้สามารถนำไปใช้ไดจ้ริง
ผู้ประกอบการ 1 วิชา  
จุดอ่อน 
 ผู้สอนไม่มีความเช่ียวชาญด้านการ
ส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการ 

ลดจุดอ่อน 
1.เรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.เรียนรู้จากผู้ประกอบการ 
เสริมจุดแข็ง 
1.จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 1 
วิชา ในปกีารศึกษา 2/2562 
2.หากรณีตัวอย่างในการศึกษา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โทรทัศน์ 
ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 

1.จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สอน 

1. เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
ทักษะผู้ประกอบการ (Self 
Learning) ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. เข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
3. หากรณีตัวอย่างในการศกึษา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โทรทัศน์ 
ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 

14-19 ก.พ. 63 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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รายบุคคลของนางสาวอจิรวดี  เหลาอ่อน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

จุดแข็ง จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 1 วิชา 
ในปีการศึกษา 2/2562 
 

3.ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่
จัดการเรียนการสอน หรอื
หน่วยงานที่ดำเนินงานโดยตรง 

4. จัดการเรียนการสอนส่งเสริม
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
ในรายวิชากฎหมายล้มละลาย
และฟื้นฟูกิจการ 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางชาโลมา  กองสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
Objectives 1: พัฒนาระงานหมวด 5 
บุคลากรเพื่อรองรับ การประเมิน EdPEx 200 
ในปีการศึกษาภายในปกีารศึกษา 2563 
(KR16) 
Key results  
KR1 พัฒนากระบวนงานในหมวด 5 บุคลากร 

ร้อยละ 100  ในปีการศึกษา 2562  

KR2 เพิ่มระดับความผูกของบุคลกร จาก 
3.68 เป็น 3.90 ในปีการศึกษา 2562 
 

ผลการดำเนินงาน 
   ในปีการศกึษา 2561 ผลการ
ดำเนินงานในหมวด 5.1 ก                     
ด้านขีดความสามารถและอัตรา
กำลังคน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ ดังนี ้

ตัวบ่งช้ี ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

7.3ก-1 ร้อยละของ
อาจารย์ประจำที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
8.33  

(2 คน) 

ร้อยละ 
8.33 

(บรรลุ) 

7.3ก-2 ร้อยละของ
อาจารย์ประจำที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
12.50  
(3 คน) 

ร้อยละ 
22.22 
(บรรลุ) 

7.3ก-4 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับรางวัล 

ร้อยละ 
4.71 

ร้อยละ 
16.67 
(บรรลุ) 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน
ทางการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
2. ศึกษาด้วยตนเอง (Self 
Learning) 
3. การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
เสริมจุดแข็ง  
1. จัดทำบทวิเคราะห์เพื่อทราบ
ข้อมูลระดับความผูกพันของ
บุคลากร 
2. จัดทำวิจัยเพื่อหาแนวทางเพิ่ม
ระดับความผูกพันของบุคลากร 

1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
2. สนับสนุนงบประมาณในการ
ทำวิจัยสถาบัน และวิจัยเพื่อ
พัฒนางานในหมวด 5 ด้าน
บุคลากร 
3. สนับสนุนงบประมาณในการ
นำเสนอผลงานวิจัยในหมวด 5 

1. ศึกษาด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับความรู้
พื้นฐานทางการบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
โดยจัดทำคู่มือการปฏิบตัิงาน
ส่งงานจัดการความรู้เพื่อทำ
ภาพรวมเผยแพร่บุคลากร และ
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในโครง
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
สร้างงานวิจัยรับใช้สังคม/
พัฒนางานประจำ 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
พ.พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางชาโลมา  กองสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

7.3ก-5 ร้อยละอาจารย์
ประจำและนักวิจัยที่
ได้รับทุนเงินทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จาก
แหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละ 8  
(2 คน) 

ร้อยละ 
12.5 

(บรรลุ) 

     ผลการดำเนินงาน หมวด 5.1 ข 
ด้านบรรยากาศในการทำงาน ผลการ
ดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้  

ตัวบ่งช้ี ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

7.3ก-6 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรด้าน
บรรยากาศการทำงาน 

ค่าเฉลี่ย 
3.35 

ค่าเฉลี่ย 
3.08  

(ไม่บรรลุ) 

     ผลการดำเนินงานหมวด 5.2 ข การ
ประเมินความผูกพันของบุคลากร ผล
การดำเนนิงานไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี ้

3. จัดทำแผนเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร 
4. พัฒนาระบบงานหมวด 5 ด้วย
กระบวนการ LEAN, SIPOC หรือ 
PDCA 

 
 

3. จัดทำวิจัยเรื่องแนว
ทางการพัฒนาความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรคณะ
นิติศาสตร์ และตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารวิชาการ ปขมท. 
9(3) : 83-96. 
4. จัดทำแผนเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร 
5. พัฒนาระบบงานหมวด 5 
ด้วยกระบวนการ PDCA ได้แก่ 
ระบบการการพฒันาบุคลากร 
ระบบการบริหารควาเส่ียงและ
ควบคุมภายใน ระบบการ
เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
และความผูกพัน ระบบการ

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
 
 
พ.ย. 62 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางชาโลมา  กองสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ค่า
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

7.3ก-7 อัตราการคงอยู่
ของบุคลากร 

ร้อยละ 
98 

ร้อยละ 94.44  
(ไม่บรรลุ) 

7.3ก-8 ระดับความ
ผูกพันของบุคลากร 

ค่าเฉล่ีย 
3.90 

ค่าเฉล่ีย 3.68 (ไม่
บรรลุ) 

7.3ก-9 ค่าเฉล่ียดัชนี
ความสุขของบุคลากร
ในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
68 

ร้อยละ 63.7  
(ไม่บรรลุ) 

 
จุดอ่อน  

ขาดความรู้และความเข้าใจใน
พื้นฐานทางการบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (ได้รับมอบหมายงาน
หมวด 5 ด้านบุคลากร ในเดือน
พฤศจิกายน 2561)  

รายงานผลการดำเนนิงาน 
EdPEx 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของ นางชาโลมา  กองสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่
ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน

การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง 

จุดแข็ง 
1. มีความรู้และประสบการณ์ในการ
จัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
มีความรู้และประสบการณ์ในการทำ
ผลงานวิจัย และบทวิเคราะห์ 
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของ นายวีระ  ชุมช่วย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนงานด้านงานแผนงาน 
objectives 1: พัฒนากระงานหมวด 2 กล
ยุทธ์ เพื่อรองรับการประเมิน EdPEx200 ใน
ปีการศึกษาภายในปกีารศึกษา 2562 
(KR16) 
Key results:  
KR1 มีกระบวนการติดตามแผนการ
ดำเนินงาน รอ้ยละ 100 ในปีการศึกษา 
2562 
 

ผลการดำเนินงาน 
      ใ น ป ี ก า ร ศ ึ ก ษา  2561 ผลก า ร
ประเมินร้อยละของตัวช ี ้ว ัดที ่บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
(ปีงบประมาณ) คิดเป็นร้อยละ 72.34 
(บรรลุ จำนวน 34 ตัว จากตัวช ี ้วัด 
จำนวน 47 ตัว) ซึ่งไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 81)  

จุดอ่อน 
1.ผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานขาดความร ู ้ด ้านการ
ติดตามแผนที่สอดคล้องกับการประเมิน 
EdPEx200 
2.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เกี่ยวกับการนำ 
OKRs มาใช้ในการจัดทำ ดำเนินการ 
และติดตามแผนการดำเนินงาน 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรม EdPex และ OKRs  
ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดทำ 
การดำเนนิการและการติดตาม
แผนการดำเนนิงาน 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ด ี
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับ EdPEx และ 
OKRs 

 

จัดอบรม EdPEx และ OKR ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและ
การติดตามการดำเนนิงานตาม
แผน 
 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับ EdPEx และ 
OKRs ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังคม/พัฒนางาน
ประจำ 
3. ร่วมโครงการจัดทำแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการวิจัย 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 



 

 

132 

รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของ นายวีระ  ชุมช่วย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่
น้อยกวา่ 4.25ในปีการศกึษา 2562 (KR17) 
 

ผลการดำเนินงาน 
     ในปีการศกึษา 2561 ผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  คะแนนเฉล่ีย 4.31 บรรลุ
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 4.25  

จุดอ่อน 
1.  ผู้ให้บริการไม่รู้ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 
2.  ผู้รับบริการไม่เข้าใจกระบวนการ
ดำเนินการในแต่ละเรื่อง 
 
 
 

ลดจุดอ่อน 
1.  ฝึกอบรม การให้บริการที่เป็น
เลิศ 
2.  แลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) 
ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการเพื่อหาแนวปฏบิัติที่ดี
ร่วมกัน 
3.  การกำหนดขัน้ตอน แนว
ทางการดำเนินงานแต่ละเรื่องให้
ชัดเจน และรับรู้ร่วมกัน 

 1.  จัดอบรม การใช้บริการที่เป็น
เลิศ 

 2.  สนับสนุนงบประมาณ
การศึกษาดูงานการให้บรกิารที่
เป็นเลิศ   
 

1.  เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการ
ให้บริการที่เป็นเลิศผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2.  จัดโครงการจัดทำแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการพัฒนางานประจำ 
3.  การกำหนดขัน้ตอน แนว
ทางการดำเนินงานแต่ละเรื่องให้
ชัดเจน และรับรู้ร่วมกัน 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
 
พ.ย. 62 - มี.ค. 63 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของ นายวีระ  ชุมช่วย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ  

ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการ
ในการพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย 
จำนวน 1 ระบบ ในปกีารศึกษา 2562 
(KR18) 
 

ผลการดำเนินงาน 
     ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการวิจัยที่
สามารถให้ข้อมูลเพื่อสนับสนับการ
บริหาร แบบ Real Time  
จุดอ่อน 
1.  ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการวิจัยที่
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การ
ติดตามงานวิจัย และการประเมิน
ผลการวิจัยของคณะนิติศาสตร ์
2. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
วิจัย 

ลดจุดอ่อน 
1.  ผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรมและ
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ระบบสารสนเทศด้านการวจิัย 
2.  มีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
วิจัยและหาความต้องการรว่มกัน
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการวิจัย 
3.  เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศด้านการวจิัย 

 จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัด
จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การวิจัยของคณะนิติศาสตร์  

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศด้านการวจิัย 
2. ร่วมโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้การสร้างงานวิจัยรับใช้
สังคม/พัฒนางานประจำ 
3. ร่วมโครงการจัดทำแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการวิจัย 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านการเงินและจัดหารายได ้
หน้าที่งานการเงิน หน้าที่หลัก คือ การ
เบิกจ่าย การควบคุม และรายงานผล 
รวมถึงการบริการให้คำปรกึษา มุ่งเน้น
ความถูกต้อง รวดเร็ว และการบริการที่ดี 
ยกเว้นการจัดหารายได้ของส่วนงานจาก
การเก็บค่าลงทะเบียนซึ่งเป็นงานท้าทายที่
ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บริหาร 
objectives: พัฒนากระบวนการงาน
การเงิน และการจัดหารายได้เพื่อรองรับ
การประเมิน EdPEx ร้อย 200 ในปี
การศึกษาภายในปกีารศึกษา 2563 
(KR16) 
Key results : 

ผลการดำเนินงาน 
      ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พบว่า กระบวนการทำงานด้านการเงิน
ยังตอบสนองการนำไปใช้ของผู้บริหาร
และผู ้ร ับบริการไม่เต็มรูปแบบ และ
บ า งอ ย ่ า ง ย ั ง ม ี คว ามซ ั บซ ้ อน ใน
กระบวนการทำงาน ดังนั้นเพื่อให้ตอบ
โจทย์หน้าที่หลักของงานการเงินในส่วน
ของ การเบ ิกจ่าย การควบคุม การ
รายงานผล ที่รวดเร็ว สามารถนำข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ว ิเคราะห์
จุดอ่อนและจุดแข็งความสามารถในการ
ทำงานของตนเอง ได้ดังนี้ 
จุดอ่อน 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมความรู้เรื่อง LEAN 
หรือ Kizen  
2. ฝึกอบรมด้านการบริหาร
โครงการ เพื่อรองรับโครงการ
จัดหารายได้ของส่วนงาน 
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ทำงานร่วมกับผู้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการใช้งาน 
เสริมจุดแข็ง  
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การเงิน ท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริหาร 
2. พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือที่
ใช้ในปจัจุบนัให้มีความเสถียรและ

1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรม 
2. คณะจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการ LEAN หรือ Kizen  
3. สนับสนุนงบประมาณสำหรับ
ศึกษาดูงาน 

 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับ LEAN และ 
Kizen ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2.  เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับการบริหาร
โครงการ ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
3. ทำงานร่วมกับผู้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการใช้งาน 
4. รายงานข้อมูลทางการเงิน
ผ่าน Google Drive Group 
Real time 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การเงิน ท่ีตอบสนองความ

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR1 กระบวนงานที่รับผิดชอบมีการพัฒนา
ระงาน ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2562 
(KR16) 
KR2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ไม่น้อยกวา่ 4.25 ในปีการศกึษา 2562 
(KR17) 
KR3 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน 
จำนวน 1 ระบบ ในปกีารศึกษา 2562 
(KR18) 
KR4 รายงานข้อมูลทางการเงินผ่าน 
Google Drive Group Real time 
(KR18) 

1. ขาดความรู้เรื่อง LEAN หรือ Kizen 
ที่จะนำมาใช้กับกระบวนการทำงาน 
2. ขาดความรู้เรื่องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อนำมาใช้กับงาน
การเงินและงานจัดหารายได ้

3. ขาดระบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้านการเงินและจัดหา
รายได ้
 

นำไปสู่การใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. พัฒนาระบบงานการเงิน 
ด้วยกระบวนการ LEAN หรือ 
Kizen 
4. ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อ
เน้นการดูระบบและขั้นตอนเพื่อ
นำแนวคิดมาปรับปรุงใช้ให้ตรง
กับงานที่จะพัฒนา 

ต้องการของผู้บริหาร ได้แก่ 
ปรับปรุงระบบการรายที่มีอยู่เดิม
ให้มีการรายงานแบบเสถียรมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันใช้โปรแกรม 
excel ซึ่งอาจยังมีความ
คลาดเคล่ือนและในอนาคตจะมี
การพัฒนาระบบสำเร็จรูป 
6. พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือที่
ใช้ในปจัจุบนัให้มีความเสถียรและ
นำไปสู่การใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่.การ
พัฒนาระบบการเบิกจ่ายคา่สอน
ที่มีอยู่เดิมซึ่งใช้โปรแกรม excel 
ต่อยอดเป็นนวัตกรรมของ
แบบฟอร์มการเบิกจ่าย เพื่อให้
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกดัคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวก
ยิ่งขึ้น และวางแผนต่อยอด
นวัตกรรมการรายงานเส้นทางผัง
การเดินของเอกสารตั้งเบิกการ
เบิกจ่ายเพื่อให้ผู้เบิกจา่ยสามารถ
ตรวจสอบเส้นทางการรับเงินได ้
7. เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ช่องทางระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานตา่งๆ เกี่ยวกับช่อง
ทางการเบิกจ่ายทางการเงินผ่าน
เว็บไซด์ และศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม
ผ่านช่องทาง You tube  
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายธานินทร์ เงินถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการบริหารหลักสูตร 
     การพัฒนางาน ปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรให้มีความทันสมัย เพื่อตอบโจทก์
ความต้องการของของลูกค้า  
objectives: พัฒนากระบวนงานบริหาร
หลักสูตรเพื่อรองรับการ EdPEx 200 ในปี
การศึกษาภายในปกีารศึกษา 2567 
(KR16, KR17, KR18) 
Key results:  
KR1 กระบวนงานที่รับผิดชอบมีการพัฒนา

งาน ร้อยละ 100  ในปีการศึกษา 2562 

(KR16) 

ผลการดำเนินงาน 
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 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจใน
พื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื ่อง
เกณฑ์ค ุณภาพระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ AUN QA 
2. ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจใน
พื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื ่อง
ทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
3 . ศ ึ ก ษ า ด ้ ว ย ต น เ อ ง  ( Self 
Learning) 
4.การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
เสริมจุดแข็ง  
1.จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร 

1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเรื่อง
เกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ AUN QA 
2. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเรื่อง
ฐานความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
3. สนับสนุนงบประมาณในการทำ
บทวิเคราะห์รายงานเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานของแผนพัฒนา 
ย้อนหลัง 2 ปี และบทวิเคราะห์
การพัฒนา/การปรับปรุงหลักสูตร 

 

1. การฝึกอบรม: การส่งเสริมการใช้
กระบวนการ Active Learning ใน
การจัดการเรียนการสอน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดการศกึษาเชิงบูรณาการการ
เรียนรู้กับการทำงาน (WIL: Work-
Integrated Learning) 
3.ศึกษาด้วยตนเอง (Self Learning) 
เก ี ่ ย วก ับการพ ัฒนา/ปร ับปรุ ง
หลักสูตร ผ่านทาง YouTube และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
4. การแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัด
การศึกษา และการจัดทำมคอ.2 
ในชาวงเดือนพ.ย.62 
5.จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร 

25 พ.ค. 62 
 
 
 

14-15 ก.พ. 63 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายธานินทร์ เงินถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ไม่น้อยกวา่ 4.25 ในปีการศกึษา 2562 
(KR17) 
KR3 มีฐานข้อมูลตามตัวชีวัด AUN QA ใน
ปีการศึกษา 2562 (KR18) 
 

AUN 9 Facilities and 
Infrastructure 

3 4 

AUN 10 Quality 
Enhancement 

3 3 

AUN 11 Output 3 2 
ผลการประเมินภาพรวม 3.00 3.09 

     ในปีการศึกษา 2561 ผลการ
ดำเน ินงานประเม ินค ุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ AUN QA 3.09 และมีการ
ปรับปร ุงหลักสูตรน ิต ิศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ตาม 
มคอ.1และมีการพัฒนาหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 
 

2 .จ ั ดทำบทว ิ เคราะห ์ข ้อ มูล
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ของแผนพัฒนา ย้อนหลัง 2 ปี3. 
จัดทำบทวิเคราะห์การพัฒนา/
การปรับปรุงหลักสูตร  

 พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายธานินทร์ เงินถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

จุดอ่อน  
1. ขาดความรู้และความเข้าใจในพื้น

ฐานความร ู ้ความเข ้าใจเร ื ่อง เกณฑ์

ค ุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์                        

AUN QA 

2. ขาความร ู ้ และความเข ้า ใจใน

พ ื ้ น ฐานทางการพ ัฒนา /ปร ับปรุ ง

หลักสูตร 

จุดแข็ง มีความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดทำแผนพฒันา และแผนปฏิบัติ
การหลักสูตรประจำป ี
ความรู้และประสบการณ์ในการ
ทำผลงานวิจัย หรือบทวิเคราะห ์

 



 

 

140 
 

แผนการพัฒนารายบุคคลของนางเมวดี  ขวัญศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการด้านพัสดุ 
Objectives: พัฒนาระงานพัสดุพัฒนากระ
งานพัสดุและงานสวัสดิการเพื่อรองรับการ
ประเมิน EdPEx 200 ในปีการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2562 2562 (KR16) 
Key results:   
KR1 กระบวนงานที่รับผิดชอบมีการพัฒนา
ระงาน ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2562 
(KR16) 
KR2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ไม่น้อยกวา่ 4.25 ในปีการศกึษา 2562 
(KR17) 

ผลการดำเนินงาน 
     ในปีการศกึษา 2561 จาก
ข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยในการ
จัดทำเอกสารเบิกจ่ายในส่วนของการ
ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจา้ง ยังมี
เอกสารบางอย่างยังไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560   

 จุดอ่อน 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุ 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
เสริมจุดแข็ง  
1. พัฒนาระบบงาน LEAN  
2. สร้างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 
และจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการปฏิบัติงานพัสด ุ

   สนับสนุนงบประมาณในการฝึก
อบเรื่องเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้าง 
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

   เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุผ่าน YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางเมวดี  ขวัญศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

KR3 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านพัสดุ 
จำนวน 1 ระบบ ในปกีารศึกษา 2562 
(KR18) 
KR4 รายงานข้อมูลทางพัสดุผ่าน Google 
Drive Group Real time (KR18) 
 

1. ขาดความรู้ความเข้าใจ พรบ.การ
จัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560   
2. ขาดเครื่องมือในการวดัระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
จุดแข็ง 
        มีการพัฒนากระบวนการหรอื
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานพัฒนา 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายณัฐวุฒิ คงไข่ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
กระบวนการบริการการศึกษา :ข้ันตอน
การบริการคำร้องแก่นิสิต 
Objectives 1 : พัฒนากระงานบริหาร
หลักสูตร การพัฒนานิสิต การบรกิาร
วิชาการ เพื่อรองรับการประเมิน EdPEx 
200 ในปีการศึกษาภายในปกีารศึกษา 
2563 (KR16 
Key results:  
KR1 กระบวนงานที่รับผิดชอบมีการ
พัฒนาระงาน ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 
2562 (KR16) 
KR2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ไม่น้อยกวา่ 4.25 ในปีการศกึษา 2562 
(KR17) 

ผลการดำเนินงาน 
   บริการคำร้องต่างๆ แก่นิสิตจำนวน
มากส่วนใหญ่นิส ิตจะมาดำเนินการ
ติดต่อในช่วงวันสุดท้ายซึ่งการใช้ระบบ
กระดาษทำให้การบริการนิสิตล่าช้า 

จุดอ่อน 
     การบริการไม่ได้นำระบบเทคโนโลยี
มาใช้ ทำให้ต้องเพิ่มกระบวนการและ
ขั ้นตอน ทำให ้เพิ ่มระยะเวลาในการ
ทำงานของตนเอง 
จุดแข็ง  
     การบริการต่อนิสิตเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ไม่มีผิดพลาดในขั ้นตอนและ
กระบวนการ 

ลดจุดอ่อน 
     นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อ
ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของ
ตนเอง เพราะเนื่องจากปัจจุบัน
ยังใช้วิธีการแบบเดิมคือ บริการ
คำร้องผ่านกระดาษ ทำใหอ้าจ
เกิดข้อผิดพลาด และยากแก่การ
เก็บข้อมูลย้อนหลัง 

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอื่น 
เพื่อทราบและเปรียบเทียบข้ันตอน
และกระบวนการและนำมาพัฒนา 
งานที่ทำ 

1. นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อปรับปรุง
ขั้นตอนการทำงาน ได้แก่ บริการนิสิต
ผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เช่น 
การตอบคำถาม การยื่นแบบฟอร์มคำ
ร้องต่างๆช่วยประหยัดเวลาและ
สามารถติตามผลได้ 
2. มีการพัฒนากระบวนงาน ให้
สามารถเข้าถึงนิสิตทุกคน และสะดวก
ในการใช้บริการในรูปแบบของเพจ
คณะที่นิสิตสามารถเข้ามาสอบถามข้อ
สงสัยได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
3. มีฐานข้อมูลตามตัวช้ีวัด AUN QA 
ในปีการศึกษา 2562 ทุกตัวช้ีวัดที่
รับผิดชอบได้แก่ ข้อมูลสถิติของนิสิต 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
 
 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายณัฐวุฒิ คงไข่ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR3 มีฐานข้อมูลตามตัวช้ีวัด AUN QA 
ในปีการศึกษา 2562 ทุกตัวช้ีวัดที่
รับผิดชอบ (KR18) 

อัตราการคงอยู่ อตัราการลาออก และ
การสำเร็จการศกึษาของนิสิต 
 

 
 

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

ผลการดำเนินงาน 
   จัดโครงการ/กิจกรรม เสริมหลักสูตร
แก่นิสิตอย่างต่อเนือ่งเป็นประจำทุกป ี

จุดอ่อน  
     ยังขาดความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวกับองค์กรภาคธุรกิจและ
ไม่สามารถหาข้อมูลและวิทยากรที่มี
ความสามารถเกี่ยวกับการเสริมทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการแกน่ิสิตได ้

ลดจุดอ่อน 
     ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่
เกี่ยวกับภาคธุรกิจที่สามารถ
พัฒนาทักษะการเปน็
ผู้ประกอบการของนิสิต 
 

ทำความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อที่จะให้มีผู้เช่ียวชาญ
ร่วมให้ความรู้แก่นิสิต 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายอนุชา ขุนแก้ว ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษณิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจากองค์กร/ 
หน่วยงานในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์งานของ

บุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

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

ผลการดำเนินงาน 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับ
มอบหมายให้พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการบริการนิสิต โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แกน่ิสิต ซึ่งได้
พัฒนาไปแล้วเป็นบางส่วนยังไม่แล้ว
เสร็จ ผลการดำเนินงานประมาณ 
40% เนื่องจากได้ออกแบบระบบให้
รองรับการพัฒนาต่อยอดในระบบ
สารสนเทศอื่นๆ เช่นข้อมูลของ
อาจารย์ และปัญหาในการทำงานคอื
ไม่มีเวลาเพียงพอในการพฒันาระบบ
อย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน 

ลดจุดอ่อน 
1. พัฒนาตนเองด้านการเขียน
เว็บไซต์เพื่อกลับพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
2. ต้องการเวลาในการพัฒนา
ระบบอย่างต่อเนื่อง 
เสริมจุดแข็ง 
ศึกษาดูงานจากหนว่ยงานอืน่  

1. งบประมาณในการสนับสนุนการอบรม
พัฒนาตนเอง 
2. เดินทางไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น 
3. เวลาในการพฒันาระบบที่มากขึ้น 

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

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายอนุชา ขุนแก้ว ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษณิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจากองค์กร/ 
หน่วยงานในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์งานของ

บุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

1. ไม่ได้พัฒนาตนเอง 
2. ไม่ได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
จุดแข็ง 
1. มีความรู้และตรงกับงานที่
รับผิดชอบ 
2. พัฒนาระบบให้รองรับกับระบบที่
จะพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคต 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายกรีฑา รักเล่ง ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้

ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษา : ข้ันตอนการ
บริการคำร้องแก่นิสิต 
Objectives1 : พัฒนากระงานบริหาร
หลักสูตร การพัฒนานิสิต การบรกิาร
วิชาการ เพื่อรองรับการประเมิน EdPEx 
200 ในปีการศึกษาภายในปกีารศึกษา 
2563 (KR16) 
Key results:  
KR1 กระบวนงานที่รับผิดชอบมีการ
พัฒนาระงาน  ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 
2562 (KR16) 
KR2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ไม่น้อยกวา่ 4.25 ในปีการศกึษา 2562 
(KR17) 

ผลการดำเนินงาน 
     บริการคำร้องต่างๆ แก่นิสิต และ
ต้องส่งมายังวิทยาเขตสงขลาทำให้เกิด
ความล่าใช้ในการดำเนนิงาน 

จุดอ่อน 
     เซ็นเอกสารคำร้องต่างๆ ต้องผ่าน
ผู้บริหารที่รับผิดชอบในฝ่ายนัน้ๆ ทำให้
ต้องเพิ่มกระบวนการและขั้นตอนรวมทั้ง
ระยะเวลาในการดำเนินการจัดส่งส่ง
เอกสารระหว่างวิทยาเขตพัทลุง – วิทยา
เขตสงขลา ทำให้เพิ่มระยะเวลาในการ
ทำงานของตนเอง 
จุดแข็ง 
     การบริการต่อนิสิตเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดใน

ลดจุดอ่อน 
     นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อ
ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของ
ตนเอง เพราะเนื่องจากปัจจุบัน
ยังใช้วิธีการแบบเดิมคือ บริการ
คำร้องผ่านกระดาษ ทำใหอ้าจ
เกิดข้อผิดพลาด และยากแก่การ
เก็บข้อมูลย้อนหลังและเส่ียงต่อ
การสูญหายของเอกสารคำร้อง 

ศ ึ กษาด ูงาน เก ี ่ ยวก ับการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศการยื่นคำ
ร ้ อ ง ต ่ า ง ๆ ผ ่ า น ร ะ บ บ  ณ 
มหาวิทยาลัยที่มีการใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าว เพื ่อเป็นแนวทางและ
เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ ข ั ้ น ต อ น และ
กระบวนการและนำมาพัฒนา
ระบบงานที่ทำต่อไป 

1. การฝึกอบรม : อบรมการใช้ 
Webex ในการจัดการเรียนการ
สอน 
2. การใช้ช่องทางส่ือออนไลนใ์น
การยื่นคำรอ้งต่างๆของนิสิต 
 
 
 

20 มี.ค. 63 
 
 

ม.ค. – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนายกรีฑา รักเล่ง ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้

ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

KR3 มีฐานข้อมูลตามตัวช้ีวัด AUN QA 
ในปีการศึกษา 2562 ทุกตัวช้ีวัดที่
รับผิดชอบ (KR18) 

ขั้นตอนและกระบวนการและสามารถ
ตรวจสอบคำร้องต่างๆย้อนหลังได้ผ่าน
ระบบสารบรรณ 

งานพัฒนานิสิต : จัดโครงการเสริมสร้าง
การเรียนรู้เสริมหลักสูตรแก่นิสิต 
Objectives 2: พัฒนาทกัษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนิสิต (KR3) 
Key results:  
KR9 เพิ่มจํานวนนิสิตที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเปน็ผู้ประกอบการของนัก
กฎหมาย จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 
ในปีการศึกษา 2562 (KR3) 

ผลการดำเนินงาน 
    จัดโครงการ/กิจกรรม เสริมหลักสูตร
แก่นิสิตอย่างต่อเนือ่งเป็นประจำทุกป ี

จุดอ่อน  
      ยังขาดความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวกับองค์กรภาคธุรกิจ
และไม่สามารถหาข้อมูลและวิทยากรที่
มีความสามารถเกี่ยวกับการเสริมทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการแกน่ิสิตได ้

ลดจุดอ่อน 
ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่
เกี่ยวกับภาคธุรกิจที่สามารถ
พัฒนาทักษะการเปน็
ผู้ประกอบการของนิสิต 
      

คณะทำความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อที่จะให้มี
ผู้เช่ียวชาญร่วมให้ความรู้แก่นิสิต 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวอทิตา มู่สา ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ/ งาน/ ข้ันตอนที่รับผิดชอบ 
- งานธุรการ/สารบรรณ 
- งานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

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

ผลการดำเนินงาน 
งานธุรการ/สารบรรณ 
     ในป ี ก ารศ ึกษา 2561 ผลการ

ดำเนินงานของงานธุรการ/สารบรรณ
ได้รับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
ในระดับ 4 มากกว่าหรือเท่ากับ 4.25 มี
การเผยแพร่ขั้นตอนงานสารบรรณอย่าง
แพร่หลาย ดำเนินงานทันตามระยะเวลา
ท ี ่ ก ำหนด ม ี ก า รนำ เทคโน โลย ีอื่น
นอกเหน ือจาก E-doc มาใช ้ ในการ
ดำเนินงาน ทั้งนี้ไม่มีข้อร้องเรียนในงาน
สารบรรณ 
จุดอ่อน  
     การส่งต ่อเอกสารภายหลังจาก
ผู ้บังคับบัญชาเกษียณมอบหมายถึง

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน
ทางด้านงานธุรการ/สารบรรณ 
และงานการประชุม 
2. ศึกษาด้วยตนเอง (Self 
Learning) 
3. การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
เสริมจุดแข็ง  
1. จัดทำสถิติในการใช้บรกิาร
และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน
งานธุรการ/สารบรรณ จัดทำ
วิจัยเพื่อหาแนวทางพัฒนา
ระบบงานธุรการ/สารบรรณ/
งานประชุม 

1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางด้าน
งานธุรการ/สารบรรณ และงาน
ประชุม 
2. สนับสนุนงบประมาณในการ
ทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน  

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

 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวอทิตา มู่สา ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

ผู้รับผิดชอบ ยังมีบุคลากรบางส่วนที่ยัง
ไม่เปิดอ่านเอกสารในระบบ E-doc จึง
ทำ ให ้ ก า รประสานงานหร ื อการ
ดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปนั ้นล่าช้า
หรือเกิดข้อผิดพลาด 
จุดแข็ง  
     การบริหารจัดการงานธุรการ/สาร
บรรณ จะดำเนินการรับ-ส่ง เอกสาร
ทุกประเภท ให้เสร็จสิ้นในวันต่อวัน 
โดยไม่มีเอกสารค้าง ทั้งนี้เพื ่อความ
รวดเร ็ว ในการดำเน ินการส ่ งต่ อ
เอกสารให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

งานการประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะนิติศาสตร์ 

2. พัฒนาระบบงานดว้ย
กระบวนการ LEAN  
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวอทิตา มู่สา ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

     ในป ี ก ารศ ึกษา 2561 ผลการ
ดำเน ินงานประช ุมคณะกรรมการ
ประจำคณะนิติศาสตร์มีการกำหนด
ปฏิทินและแจ้งระยะเวลาในการเสนอ
วาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วัน จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
เสนอต่อประธานและเลขานุการฯ ก่อน
การประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน  
จัดทำรายงานการประชุมและมติย่อแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง ภายหลังจากวันที่ประชุมไม่
เก ิ น  3  ว ั น  ม ี ก า รต ิ ดตามผลการ
ดำเน ินงานตามมติท ี ่ประชุมฯ และ
รายงานต่อประธานที่ประชุมฯ ในการ
ประช ุมคณะกรรมการประจำคณะ
นิติศาสตร์ ในครั ้งถัดไป มีระบบการ
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวอทิตา มู่สา ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

ประ เม ิ น ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ หน ้ า ท ี ่ ขอ ง
คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
ทุก 6 10  และ 12 เดือน 
จุดอ่อน ความล่าช้าของการเสนอเรื่อง
เพื ่อบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการ
ประช ุมคณะกรรมการประจำคณะ
นิติศาสตร์ ยังมีความล่าช้ากว่ากำหนดที่
ให้เสนอเรื ่อง จึงส่งผลต่อการจัดทำ
เอกสารประกอบการประชุมฯ  
จุดแข็ง การวางแผนในการดำเนินงาน
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
นิติศาสตร์ มีการดำเนนิงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ จึงส่งผลทำให้การส่ง
รายงานการประชุมฯ และการออกมติ



 

 

152 

แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวอทิตา มู่สา ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของ
ผู้ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

ย่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปดว้ยความ
รวดเร็วและทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางจิราวรรณ คงเรือง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

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

ผลการดำเนินงาน 
     ในปีการศกึษา 2561 จากการ
ดำเนินงานพบว่ามีการพูดถึงการบรกิาร
ทีดีในส่วนวิทยาเขตพัทลุง แต่ยังไม่มี
การทำแบบสอบถามเพื่อเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่สามารถตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริงได้   
     การการจัดทำเอกสารเบิกจา่ยขอ
ซื้อขอจา้งโครงการยังไม่ถูกต้องตาม 
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างการบรกิารงาน
พัสดุ พ.ศ. 2560 
จุดอ่อน 
1. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการออกแบบสอบถาม 

ลดจุดอ่อน 
1.  ฝึกอบรมเรื่องระบบ
สารสนเทศการออกแบบ
สอบถาม ออนไลน ์
2.  ฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัสดุ 
เสริมจุดแข็ง 
1. จัดทำแบบสอบถามเพื่อได้
ทราบผลการประเมินในส่วน
ของการบริการที่แท้จริง 
2. จัดกิจกรรม แลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการปฏิบัติงานดา้น
พัสดุ 

1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมเรื่องระบบสารสนเทศการ
ออกแบบสอบถาม ออนไลน ์

2. สนับสนุนงบประมาณในการ
ฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุ 

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับเรื่องระบบ
สารสนเทศการออกแบบสอบถาม
ออนไลน์ ผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2.  เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
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แผนการพัฒนารายบุคคลของนางจิราวรรณ คงเรือง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ผลสัมฤทธิ์งาน 

(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 
ผลการดำเนินงานและการประเมิน

ตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ จุดแข็งของผู้
ต้องการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

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

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 2. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบงานพัสดุ 

จุดแข็ง 
มีการบริการที่ด ี
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    แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกาญจนรัตน์ วรพงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการ
ประเมินตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ 

จุดแข็งของผู้ต้องการพัฒนา
ตนเองที่มีต่อผลการดำเนินงานที่

ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการ 
งานเลขานุการ สื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ ์
และวเิทศสัมพนัธ ์
Objectives: พัฒนาระบบงานสื่อสารองค์กรและ
ห่วงโซ่อุปทานเพ่ือรองรับการประเมิน EdPEx 
ร้อย 200 ในปีการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562  
Key results:   
KR1 เพ่ิมช่องทางการสื่อสารองค์กรภายในองค์กร
เชิงรุกจาก จาก 3 ช่องทางเป็น 6 ช่องทางใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (KR12) 
KR1 เพ่ิมช่องทางการสื่อสารองค์กรภายนอกเชิง
รุก จาก 2 ช่องทางเป็น 4 ชองทางใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (KR13) 

ผลการดำเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2561 การ
ส่ือสารองค์กรยังไม่ถั่วถึง และ
บางอย่างยังไม่สามารถส่ือสารได้
อย่างตรงจุด และการ
ประชาสัมพันธ์ยังล่าช้า 

จุดอ่อน ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การ
ทำแบนเนอร์/อนิโทรกราฟฟิค 
ประชาสัมพันธ์  
จุดแข็ง มีการพัฒนากระบวนการ
หรือขั้นตอนในการปฏิบตัิงาน เพื่อ
ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
พัฒนา 

ลดจุดอ่อน 
1. ฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งานเลขานุการ และส่ือสารองค์กร 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. ฝึกภาษา 
4. ฝึกเรียนการทำอนิโฟกราฟฟิค 
เสริมจุดแข็ง 
1. มีช่องทางการส่ือสารองค์กรที่
มีระบบ และเขา้ถึงผู้ที่ต้องการ
ส่ือสารได้อย่างตรงจุด 
2. มีคู่ความร่วมมือกับโรงเรียน
มัธยม 

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

1. เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Learning) เกี่ยวกับงานเลขานุการ 
และส่ือสารองค์กรผ่าน YouTube 
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
2. ฝึกภาษาผ่าน YouTube และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อ 
4. ฝึกเรียนการทำอินโฟกราฟฟิผ่าน 
YouTube และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อ 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
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    แผนการพัฒนารายบุคคลของนางสาวกาญจนรัตน์ วรพงศ์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะพัฒนา (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ผลสัมฤทธิ์งาน 
(งานตามใบพรรณนางาน: JD) 

ผลการดำเนินงานและการ
ประเมินตนเองที่สะท้อนจุดอ่อน/ 

จุดแข็งของผู้ต้องการพัฒนา
ตนเองที่มีต่อผลการดำเนินงานที่

ผ่านมาหรือในปัจจุบัน 

ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ระบุทั้งความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ ที่

ต้องการพัฒนา รวมถึงวิธีการใน
การพัฒนาตนเองที่ต้องการ 
(ลดจุดอ่อน/ เสริมจุดแข็ง) 

ความต้องการการสนับสนุนจาก
องค์กร/ หน่วยงานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากร 

ผลการพัฒนาตนเอง ช่วงเวลาในการ
พัฒนาตนเอง  

 

KR3 เพ่ิมคู่ความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
พ้ืนท่ีพัทลุง 3 โรงเรียน และพ้ืนท่ีสงขลา 3 
โรงเรียน (KR14) 
KR3 เพ่ิมคู่ความร่วมมือกับผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี
เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความต้องการของ
สังคม พ้ืนท่ีพัทลุง 3 โรงเรียน และพ้ืนท่ีสงขลา 3 
โรงเรียน (KR15) 
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ภาคผนวก 

1. รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง 
2. พจนานุกรมสมรรถนะ 
3. เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 
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                                                 รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง  

รหัส เกณฑ์ทีค่าดหวัง คำนิยาม 

1 ความรู้ในด้านบัญชี  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานในดา้น
บัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านบัญชีให้มี ประสิทธิภาพ  

2 ความรู้ในการเป็นผู้ตรวจสอบ  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการเป็นผู้
ตรวจสอบ รวมทั ้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกับการเป็นผู้
ตรวจสอบ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านการตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3 ความรู้ในด้านประมาณ  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน ใน
ด้านงบประมาณ รวมทั ้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกับงาน
งบประมาณ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานด้านงบประมาณใหมี้
ประสิทธิภาพ  

4 ความรู้ในด้านการเงิน  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน  ใน
ด้านนการเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานด้านการเงินให มีประสิทธิภาพ  

5 ความรู้ในด้านการ ตรวจสอบ
ภายใน  

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการทํางานในด้านการ  ตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั ้นตอนการทํางานด้านการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพ  

6 ทักษะในการคาํนวณ  ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการคํานวณข้อมูล รวมทั้ง ความสามารถ
ในการคํานวณและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อยๆ ตลอดจนการนําข้อมูลที่
คํานวณได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และหา แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ต่อไปได้ 

7 ทักษะในด้านการเงิน  การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงานรวมถึงการควบคุมดูแล
การใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณที่จัดสรรไว้  

8 การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล  

การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหาข้อมูล 
รวมทั้งการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหา และจัดเก็บข้อมูล 
ตลอดจนการวิเคราะห์หาข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้ อย่างเป็นระบบ  

9 ความรู้ในด้านกฎหมาย  ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้คําปรึกษาแนะนําในประเด็นต่าง ๆ โดย
อ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้  

10 ความรู้ในด้านจัดซื้อ จัดจา้ง  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานในดา้น
งานจัดซื้อ จดจ้าง รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ 
จัดจ้าง ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานด้านจัดซื้อ  จัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพ  
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11 ทักษะการบรหิารงาน จัดซือ้  การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการทํางานในด้านงานจัดซื้อ รวมทั้ง
การบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ราคา 
ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงาน จัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

 

12 ความรู้ในด้านการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานใน

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน ประเด็นต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับงาน HRD ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง ขั้นตอนการทํางานด้าน HRD 
ให้มีประสิทธิภาพ  

13 ความรู้ในงานดา้นระบบ 
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน 
บุคคล  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานใน    
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน

ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRIS ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการ

ทํางานด้าน HRIS  

14 ความรู้ในด้านการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน ใน
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน ประเด็นต่างๆ ที่

เก ี ่ยวข้องกับงาน HRM ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง ขั ้นตอนการทํางานด้าน 
HRM ให้มีประสิทธิภาพ  

15 การสัมภาษณ์เพื่อการ 
คัดเลือก  

การกําหนดความสามารถและทักษะที่จําเป็นในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี คุณสมบัติ
เหมาะสมกับตําแหน่งงานนั้น รวมทั้งการบริหารและควบคุม งบประมาณที่ใช้ในการ
คัดเลือกผู้สมัครแต่ละครั้ง  

16 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/ 
ข้อบังคับของหน่วยงาน 

ความเข้าใจระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบข้อ
ซักถามและให้คําแนะนํากับผู้อื่นเกี่ยวกับระเบียบ คําส่ัง และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น  

17 ความรูในด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานในดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ

งานIT ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน ด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพ  

18 ความรู้ในด้านวจิัย  ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน ใน
ด้านการวิจ ัย รวมทั ้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกับ  งานวิจัย 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานด้านการวิจัยให้มี ประสิทธิภาพ  

19 ความรู้ในด้านการบริหาร 
ความเส่ียง  

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานใน
ด้านนการบริหารความเส่ียง รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารความเส่ียง ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพ  
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20 ความรู้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่

เป็นเลิศ (EdPEx) 

ความสามารถในการวางแผนและควบคุมดูแล และออกแบบการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทำงานของทั้งองค์การ รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานของฝ่าย
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อกําหนด ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและ 
ภายนอกองค์การในด้านการจัดการศึกษาเพื่อการดำเนินงานงานที่เป็นเลิศ   

21 การให้คําปรึกษา  

 

ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้อื่น รวมถึง
การใคําปรึกษาแนะนําแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น  

22 การสร้างเครือข่าย  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที ่ดีก ับบุคคลต่าง ๆ ในทุกระดับตําแหน่งงานทั้ง  
ภายในและภายนอกองค์การ รวมทั ้งความสามารถในการขอความคิดเห็น  ความ
ช่วยเหลือ และความร่วมมือต่างๆ จากสมาชิกที ่เป็นเครือข่ายเพื ่อ ตอบสนองต่อ
เป้าหมายของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น  

 

23 การวางแผนงานและการ 
จัดการ  

ความสามารถในการจัดลําดับความสําคัญของงานที่เร่งด่วน และการกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานสําหรับงานที่เป็นปกติประจําวันและงานที่เร่งด่วนได้ รวมทั้งการกําหนดผลที่
คาดหวังของงานที่ปฏิบัติ และการหาวิธีประเมินผลการ ทํางานของตนเองและของ
ทีมงาน  

24 การแก้ไขปัญหาตัดสินใจ  การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาที ่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใดๆ เพื่อให้การตัดสินใจและการ  แก้ไข
ปัญหาได้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประ
สิทธผิ ลและมีประสิทธิภาพ  

25 ความเป็นผู้นํา  ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และนําเสนอความคิดเห็นของตนแก่  
สมาชิกในทีม รวมทั ้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู ้นําและพร้อมที่จะ 
นําเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม  

26 การบริหารตน้ทุน  การตระหนักถึงความสําคัญของต้นทุนที่ถูกนํามาใช้ในการบริหารงานหรือ โครงการ 
รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนให้เป็นไปตามแผนงบประมา ณและ
แผนงานท่ีกําหนด ตลอดจนการกําหนดและติดตามผลที่ได้จากการลงทุนในแต่ละงาน/
โครงการ/กิจกรรม  

27 การบริหารความเส่ียง  ความเข้าใจความหมาย ประเภท วงจรการบริหารความเส่ียง และเสนอแนะ แนวทาง
ป้องกัน รวมทั้งความสามารถในการวางแผน และการตรวจสอบการ บริหารความเส่ียง
ให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนการกําหนดแนวทางการ ดําเนินงานเพื่อป้องกันความเส่ียง
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานและองค์การ  

28 การบริหารโครงการ  ความสามารถในการกําหนดทิศทางของโครงการ แผนงานโครงสร้างของโครงการ 
และความสามารถบริหารจัดการการดําเนินโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
พร้อมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ และให้คําแนะนําแก่ผู้อื่นได้ 

29 ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน (Coaching 
Development Skills)  

การกําหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน รวมทั้งสอน
งานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่กําหนดขึ้นโดยพิจารณา จากความแตกต่าง
ของผู้ถูกสอนเป็นสําคัญ ตลอดจนการปรับเปล่ียนรูปแบบและเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ 
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ให้เหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จของงานรวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะการทํางานของ
ตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง  

30 ทักษะในการนําเสนองาน  ความสามารถในการนําเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้ฟังใน ระดับที่
แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้ส่ือ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการนําเสนองานได้อย่างเหมาะสม  

31 การบริหารทรัพยากร  

 

การวิเคราะห์ทรัพยากรที ่มีอยู ่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จําเป็นจะต้อง
นํามาใช้ในกิจกรรม หรือโครงการที ่กําหนดขึ ้น โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

28 ทักษะการประนีประนอม  ความสามารถในการกําหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ที ่จะนําเสนอให้กบคู่กรณี                
ทั้งภายในและ/หรือภายนอกองค์การ รวมถึงความสามารถในการเจรจาต่อรอง  และ
ประนีประนอมกับผู้อื่นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับของทั้งสองฝ่าย  

32 ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการสร้าง รูปแบบ
ของแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่างๆ ได้ รวมถึงการดึงฐานข้อมูลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการทํางานอื่นๆ ต่อไปได้  

33 การบริหารจดัการ ฐานข้อมูล  ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ช่ันงานใหม่ๆ โดยการดึงฐานข้อมูลที่มี
อยู่มาใช้เพื่อจัดทําเอกสารหรือรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของ
ผู้อื่นได้  

34 การบริหารจดัการรายงาน 
และเอกสาร  

ความสามารถในการจัดเตรียมและจัดทําเอกสารและรายงานต่างๆ รวมทั้งการนํา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดทําและจัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและ
รายงานต่าง ๆ ได้ 

35 การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ  การจัดหาและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือประเภทต่างๆ ได้รวมถึง
ความสามารถในการใช้ การบํารุงรักษา และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการ
ใช้อุปกรณ์ / เครื่องมือต่างๆ  

36 ความสามารถในการใช้ 
ภาษาอังกฤษ  

ความเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน 
และเขียน) เพื่อการติดต่อสื่อสารและการโต้ตอบทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไมเ่ป็น
ลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

37 ทักษะในการใช้ภาษา  ความสามารถในการเลือกใช้คําพูดและสํานวนภาษาในการนําเสนองานให้ เหมาะสม
กับเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังความสามารถในการเลือกใช้ ศัพทเ์ทคนิคที่เกี่ยวข้อง
กับสายงานของตนและสายอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

38 ทักษะการเจรจาตอ่รอง  ความเข้าใจในสถานการณช์ที่จําป็นต้องเจรจาต่อรอง และความสามารถในการ  หา
ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ประกอบการเจรจาต่อรองกับคู่กรณี รวมทั้งการกําหนด
และเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดโดยได้รับการยอมรับและการตกลงร่วมกันของ
ทั้งสองฝ่าย  

39 การบริหารงานสํานักงาน/ 
ธุรการ  

ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบํารุงรักษาข้อมูล เอกสาร และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรและหน่วยงานงานได้  
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40 การบริหารโครงการ  การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ  ที่ใช้ใน โครงการ 

รวมทั ้งการนําแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้  (Implementation Plan) 
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จ ของโครงการ  

41 การวิจัยและพัฒนา  ความสามารถในการกําหนดกรอบหรือแนวทางในการวิจัยและพัฒนา และการ  นํา
ผลจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ เสนอแนะ และคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้น  

42 การเขียนรายงาน  ความสามารถในการออกแบบรูปแบบของรายงาน และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือเครื่องมือพิเศษในการสร้างรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

43 การวิเคราะห์ทางสถิติ  ความสามารถในการกําหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ รวมทั้งสามารถนําสถิติที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดจนสามารถ
แปลและสรุปผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการทางสถิติ  

44 ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์  การวางแผนและกําหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อก่อให้เกิดสังคมภายใน  
โครงการที่มีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่องความ
ปลอดภัยและความเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ  ระหว่างองค์การกับ
สมาชกิ โครงการเป็นอย่างดี  

45 ทักษะการบรหิารจัดการ ดา้น 
Hardware  

การกําหนดและการพัฒนาระบบงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์การนํา Hardware มา
ใช้ในองค์การ รวมทั้งสอนแนะ และให้คําปรึกษา แนะนําแก่ผู้อื่น ถึงวิธีการดูแลรกัษา

ระบบ Hardware ให้ปลอดภัยและสามารถนํามาใช้งานได้อย่างมี ประสทิ ธิภาพ  

46 ทักษะการบรหิารจัดการ ดา้น 
Software  

ความเ้าาใจในหลักการ และวิธีการจัดการด้าน Software รวมถึงความสามารถใน

การติดตั ้ง ใช้คําสั ่ง แก้ไขปัญหาท่ ีเก ิดขึ้นจากการใช้  Software ตลอดจนการใช้ 
Software ได้อย่างเหมาะสมกับการดําเนินงานของหน่วยงาน และองค์การ  

47 ทักษะการติดต่อ ประสานงาน  การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอก  
หน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่กําหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้าวสาร
และให้ค้าแนะนําแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อส่ือสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

48 ทักษะด้านเลขานุการ  ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ อํานวยความสะดวก  ให้แก่
ผู้บริหารขององค์การและผู ้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการ
บริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น  

49 ความละเอียดรอบคอบ  ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปชัญหาหรืออุปสรรคที่ อาจจะ
เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียด
ต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้  

50 มนุษยสัมพันธ์  ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีห์เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเป้าหมายในการทํางานร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ  
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51 การควบคุมอารมณ์และ 
บุคลิกภาพ  

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพที่ แสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้อืนได้ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่แตกต่าง
กันไป  

52 ความคิดสร้างสรรค์  การนําเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ซึ่งนําไปสู่การออกแบบ ผลงานที่
มีความแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการ ขาย รวมถึงการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์การ  

53 ความคิดเชิงกลยุทธ์  ความเ้าาใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์การ พร้อมทั้ง
ความสามารถในการวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินงานให้สอดคล้อง และรองรับ
กับกลยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์การ  

54 ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความเข้าใจในการกําหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่  เกิดขึ้น 
รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจง ข้อมูลออกเป็น
ปัจจัยย่อยๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ได้
อย่างเป็นระบบ  

55 การเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และ
เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  

56 จิตสํานึกดา้นบรกิาร  การให้ความสําคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการ และ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการ ให้บริการที่ดี  

57 ความน่าเช่ือถือได ้ ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสําเร็จ รวมทั้ง 
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และคช้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ 
เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อื้นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ  

58 จิตสํานึกดา้นส่ิงแวดล้อม 
สุขภาพและความ ปลอดภัย  

การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทํางาน  โดย
ปฏิบัติให้เป้นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่กําหนดอย่างเคร่งครัด  
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พจนานุกรมสมรรถนะ 
ความหมายของสมรรถนะ Competency หมายถึง ขีดความสามารถ ศักยภาพ ความรู ้ ทักษะ 

คุณลักษณะส่วนบุคคลหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นการกระทำหรือการแสดงออกของพนักงาน ที่องค์กร 
คาดหวังหรือต้องการ เพื่อการขับเคล่ือนองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1. สมรรถนะหลักคณะหรือส่วนงาน (Faculty Core Competency) หมายถึง ความสามารถ 
ศักยภาพ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์หลัก ที่จำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงาน
ในระดับคณะ/ส่วนงาน ซึ่งส่วนงานคาดหวังให้พนักงานภายในคณะ/ส่วนงานจำเป็นต้องมี 

2. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ 
ความรู้ ทักษะคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางการบริหาร ที่จำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการงานในองค์กร ซึ ่งองค์กรคาดหวังให้พนักงานในระดับบริหารหรือหัวหน้างาน ขึ ้นไป
จำเป็นต้องมีสมรรถนะทางการบริหารได้ 6 ตัว ดังนี้ 

 
สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) ระดับ

อำนวยการ 
ระดับต้น 

1. ความเป็นผู้นำ (Leadership) ✓ ✓ 
2. การมีวิสัยทัศน์ (Visioning) ✓ ✓ 
3. การวางกลยุทธ์ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย (Strategic Orientation) ✓ ✓ 
4. ศักยภาพเพื่อนำการเปล่ียนแปลง (Change Management) ✓ ✓ 
5. การควบคุมตนเอง (Self Control) ✓ ✓ 
6. การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) ✓ ✓ 

 

3. สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ 
ทักษะคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่จำเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่ง องค์กร
คาดหวังให้พนักงานในสายงานที่จำเป็นต้องมีตามตำแหน่งที่กำหนด โดยกำหนดสมรรถนะประจำสายงาน ไว้ 12 
ตัว สามารถเลือกสมรรถนะประจำสายงานที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งได้  
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   ตารางแสดงระดับความสามารถที่คาดหวังแบ่งตามประเภทตำแหน่งงาน (Competency Mapping) 

 
กลุ่มตำแหน่ง ระดับความสามารถที่คาดหวัง 

สมรรถนะ 
หลัก 

สมรรถนะ 
ทางการบริหาร 

สมรรถนะ 
สาย

คณาจารย ์

สมรรถนะ 
สายสนุน
วิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
- ผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ คณบด ี ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - 
- ผู้บริหารระดับอำนวยการ ได้แก่          
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
สำนักงาน ประธานสาขาวิชา 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 - 

- ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ หัวหน้างาน ระดับ 3 ระดับ 3 - - 
กลุ่มวิชาการ 

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

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือเชยี่วชาญเฉพาะ 
- เช่ียวชาญพิเศษ/เช่ียวชาญ ระดับ 5 - - ระดับ 5 
- ชำนาญการพิเศษ ระดับ 4 - - ระดับ 4 
- ชำนาญการ ระดับ 3 - - ระดับ 3 
- ปฏิบัติการ ระดับ 2 - - ระดับ 2 
- บุคลากรใหม่ (อายุงานน้อยกว่า 1 ปี) ระดับ 1 - - ระดับ 1 
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         คำจำกัดความและรายละเอียดเกี่ยวกบัสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 
สมรรถนะ คำจำกัดความ 

1.1 ความเปน็ผูน้ำ (Leadership) ความสามารถในการวางตนและเป็นตัวอย่างที่ดี การมีศลิปะในการโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้น
และให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัตงิานเต็มประสิทธิภาพและบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ระดับท่ี 1 บริหารการประชุมได้ดีและคอยชี้แจงข่าวสารความเป็นไปอยู่เสมอ  

• กำหนดประเด็นหัวข้อในการประชุม วัตถุประสงค์ ควบคุมเวลา และแจกแจงหน้าท่ีรบัผิด
ชอบให้แก่บุคคลในกลุ่มได้  

• แจ้งข่าวสารให้ผู้ที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยู่เสมอแม้ไม่ได้ถูก
กำหนดให้ต้องกระทำ  

• อธิบายเหตผุลในการตัดสินใจใหผู้้ทเี่กี่ยวข้องทราบ  

• ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม 
ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และเป็นผู้นำในการทำงานของกลุ่ม 

• ลงมอืกระทำการเพ่ือช่วยให้กลุ่มปฏิบัตริหน้าท่ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

•  กำหนดเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจน ใช้โครงสร้างที่เหมาะสม เลือกคนให้เหมาะกับงาน 
หรือใช้วิธีการอื่นๆ เพ่ือช่วยสร้างสภาวะท่ีจะทำให้กลุ่มทำงานได้ดีขึ้น  

• เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

• สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน หรือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาในการแสดงศักยภาพ
การ ทำงานอย่างเต็มท่ี เพ่ือเสริมประสิทธิภาพ 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และใหก้ารดูแลและช่วยเหลอืทีมงาน  

• เป็นท่ีปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน  

• ปกป้องทีมงาน และชื่อเสียงของส่วนงาน มหาวิทยาลัย  

• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลคัญมาให้ทีมงาน  

• ช่วยเหลือให้ทีมงานเข้าใจถึงการปรบัเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้ภายในองค์กรและความจำเป็นใน
การปรับเปลี่ยนนั้น ๆ 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้นำ 

• กำหนดธรรมเนียมปฏิบัตปิระจำกลุ่มและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ทีมงาน  

• ยึดหลักธรรมาภบิาล ( Good Governance) (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วม 
ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า) ในการปกครองทีมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา   

• สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทมีงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาในการอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน
เพ่ือ สนองนโยบายขององค์กร 

ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และแสดงวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนต่อทีมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา  

• สื่อสารวิสัยทัศน์ท่ีมีพลัง สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้้ใต้บังคับบัญชา
สามารถ ปฏิบัติงานให้ภารกิจสำเร็จลลุ่วงได้จรงิ  

• เป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนดำเนินไปได้อย่าง
ราบรื่นและ ประสบความสำเร็จได้ด้วยกลยทุธ์และวิธีการดำเนินการท่ีเหมาะสม  

• มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นการเปลีย่นแปลงในอนาคต และเตรยีมการสร้างกลยุทธ์ให้กับ
องค์กรในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
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สมรรถนะ คำจำกัดความ 
1.2 การมีวิสัยทัศน์ (Visioning) ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานท่ี

ชัดเจนให้ ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และสามารถผลักดันและกระตุ้น
ให้ผู้อื่น ความร่วมแรงร่วมใจเพ่ือให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์    

ระดับท่ี 1 รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร  

• รู้เข้าใจและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่างานท่ีทำอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร  

• เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานกับเป้าหมาย วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ขององค์กร
โดยรวมได้ 

ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และใหผู้้อื่นได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ 

• อธิบายให้ผู้อื ่นรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานภายใต้
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้  

• แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพ่ือประกอบการกำหนดวิสัยทัศน์ 

• แบ่งปันความรับผิดชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวโดยให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมหรือ
แสดงความคิดเห็นด้วย 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสร้างแรงจูงใจใหผู้้อื่นเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  

• โน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  

• ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สมาชิกในทมีถึงแนวทางในการทำงานโดยยึดถือวิสัยทัศน์
และเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ  

• สามารถสอนงานและการปฏิบัติงานนของสมาชิกในทีมบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ได้  

• ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ด้วยวิธีสร้างแรงบันดาลใ จ 
ความกระตือรือร้นและความร่วมแรงร่วมใจใหบ้รรลุวิสัยทัศน์นั้น 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และใช้วิสัยทัศน์มาช่วยกำหนดนโยบายในงาน   

• มีการพัฒนาปรับปรงุนโยบายใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อการนำ วิสัยทัศน์ 

•  คิดนอกกรอบ นำเสนอความคิดใหม่เพ่ือใช้กำหนดนโยบายในงานเพ่ือประโยชน์หรือ
โอกาสขององค์กรโดยรวมอย่างท่ีไมม่ีผู้ใดคิดมากอ่น 

ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย   

• กำหนดเป้าหมาย และทิศทางงานในมหาวิทยาลัยด้วยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่า
เป้าหมายเหล่านั้นสอดคล้องเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจมหาวิทยาลัย 

• คาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ในมหาวิทยาลัยอาจไดรับผลกระทบอย่างไรจากกการ
เปลี ่ยนแปลงทุกด้านทั ้งภายในและภายนอกประเทศ และเสนอกลยุทธ์เพื่อให้
มหาวิทยาลัยได้รบัประโยชน์ สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลง 
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สมรรถนะ คำจำกัดความ 
1.3 การวางกลยุทธ์ของ หน่วยงาน  
(Strategic Orientation) 

ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบาย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ 

ระดับท่ี 1 รู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน  

• เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมท้ังกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ว่าสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภารกิจ
ของหน่วยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบอย่างไร  

• สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานได้  

• สามารถอธบิายความเกี่ยวโยงของนโยบายมหาวิทยาลัย ภารกิจของหน่วยงานได้อย่าง
ถูกต้องเป็น รูปธรรม 

ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และนำประสบการณ์มาประยกุต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของ
หน่วยงานได้  

• ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและสามารถบรรลุภารกิจกำหนดไว้ได้  

• ใช้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารมาปรับกลยทุธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีป
ลี่ยนแปลงได้  

• สามารถกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ุของมหาวิทยาลัย 
ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประยกุต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซบัซ้อนมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์

ในการ ปฏิบัติงานในอนาคต  

• ประยุกตท์ฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนในการคิดและพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของ
หน่วยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบ  

• คิดโครงการ แผนงานท่ีผลสัมฤทธ์มีประโยชน์ระยะยาว หรือประยุกต์แนวทางปฏิบัตท่ี
ประสบความสำเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยต่าง ๆ มากำหนดแผนงานเชิงกล
ยุทธ์ในหน่วยงานท่ีตนดูแลรับผิดชอบ 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเชื่อมโยงสถานการณ์ในประเทศเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในปัจจุบันและอนาคต  

• ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ภายในประเทศท่ีซับซ้อนโดยมองภาพในลักษณะองคร์วมเพ่ือใช้ในการกำหนดกลยุทธ์  

• คิดแผนหรือกลยทุธ์เชิงรกุในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองโอกาสหรือ
ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์ของหน่วยงานทเี่ปลี่ยนแปลงไป ระดับท่ี 

ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 4 และปรบัเปลี ่ยนทิศทางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบร ิบทท่ี
เปลี่ยนแปลง  

• มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยทุธ์ให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงและมีการประเมิน
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

• สรรค์สร้างและบรูณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากบริบท
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและปรับให้เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง 
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สมรรถนะ คำจำกัดความ 
1.4 ศักยภาพเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง  
(Change Management) 

ความต้ังใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันสมาชิกในองค์กรให้เกิดความต้องการจะ
ปรับเปลี่ยนไปในแนวทางการทเี่ป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และ
ดำเนินการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจริง 

ระดับท่ี 1 เห็นความจำเป็นของการปรับเปลี่ยน  

• เห็นความจำเป็นของการปรับเปลี่ยน สามารถกำหนดทิศทางและขอบเขตของการ
ปรับเปลี่ยนท่ีควรเกิดขึ้นภายในองค์กรได้  

• เข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนนั้น  

ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสนับสนุนใหผู้้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนท่ีจะเกดิขึ้น 

• ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงนั้น  

• สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กร พร้อมท้ังเสนอแนะวิธีการและมี
ส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และกระตุ้น และสร้างแรงจงูใจใหผู้้อื่นเห็นความสำคัญของการ
ปรับเปลี่ยนทเี่กิดขึ้น  

• กระตุ้น สร้างแรงจงูใจให้ผู้อื่นเห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดความร่วม
แรงร่วมใจ  

• เปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งทจี่ะเปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกต่างกัน
ในสาระสำคัญอย่างไร  

• สร้างความเข้าใจใหเ้กิดขึ้นแกผู่้ท่ียังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น 
ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และวางแผนงานท่ีดีีพ่ือรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร  

• สร้างวิสัยทัศน์และชี้ให้เห็นผลสมัฤทธ์ิจากความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กรท่ี
กำลังจะดำเนินการ  

• วางแผนอย่างเป็นระบบและชี้ใหเ้ห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน  

• เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ 
ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และดำเนินการตามแผนใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งประสิทธิภาพ  

• เป็นผู้นำในการปรบัเปลี่ยนขององค์กร ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนสามารถดำเนินไปได้
อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ  

• สร้างขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนใหเ้กิดการปรับเปลี่ยน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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สมรรถนะ คำจำกัดความ 
1.5 การควบคุมตนเอง (Self Control)    ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมในสถานการณ์ท่ีอาจถูกยั่วยุหรือ

เผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องทำงานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้น 
เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 1 ไม่แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  

• ไม่แสดงพฤติกรรมท่ีไมสุ่ภาพหรอืไม่เหมาะสมในทกุสถานการณ์  

• อดกลั้นไม่แสดงพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น 
ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และหลีกเลี่ยงหรือเบี่ยงเบนสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความรุนแรง

ทางอารมณ์  

• รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่างเหมาะสมอาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ 
(ที่ทำให้เกิดความรุนแรงทางอารมณ์) ชั่วคราวหากกระทำได้ หรืออาจเปลี่ยนหัวข้อ
สนทนาหรือหยุดพักชั่วคราวเพ่ือสงบสติอารมณ์ 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และมีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสงบ แม้จะถูกยั่วยุจากฝ่ายตรงข้าม  

• รู้สึกได้ถึงความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน เช่น 
ความโกรธ ความผิดหวังหรือความกดดัน แต่ไม่แสดงออกและไม่โต้ตอบรุนแรงแมจ้ะ
ถูกยั่วยุจากฝ่ายตรงข้าม และยังครองสติปฏิบัติตนต่อไปได้อย่างสงบ  

• สามารถเลือกใช้วิธีการแสดงออกทเี่หมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดผลในเชิงลบท้ังต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และมีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ท่ี
ทำให้เกิดความรุนแรงทางอารมณ์  

• รู้สึกถงึความรุนแรงทางอารมณ์ในระหว่างการสนทนา หรือการปฏิบัติงาน แต่สามารถ
เลือกวิธีการแสดงออกในทางสร้างสรรคเ์พ่ือแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น  

• สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลทอี่าจเกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

• ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหน้าเพ่ือจัดการกับความเครียดและความ
กดดันทางอารมณ์ท่ีคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น  

• บริหารจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดความเครียดของตนเองหรือ
ผู้ร่วมงาน 

ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ  

• ละวางอารมณ์ ระงับอารมณ์รุนแรง โดยการพยายามทำความเข้าใจต้นเหตุ เข้าใจ
ตนเองเข้าใจ สถานการณ์ เข้าใจคู่กรณี ตลอดจนบริบทและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ อาจ
ใหอ้ภัยหรือปล่อยวาง ได้ตามแต่กรณี สามารถแก้ไขท่ีต้นเหตุของปัญหา รวมท้ังบรบิท
และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ  
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สมรรถนะ คำจำกัดความ 
1.6 การสอนงานและมอบหมายงาน 
(Coaching and Empowering 
Others) 

ความต้ังใจท่ีจะสง่เสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับท่ีเชื่อมั่นว่าจะ
สามารถ มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระท่ีจะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน
ได้ 

ระดับท่ี 1 สอนงานหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน   

• สอนงานด้วยการให้คำแนะนำอย่างละเอียด หรอืด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน  

• ชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอื่นๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  

• มีการใช้เทคนิคการสอนงานท่ีดี 
ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และทำให้ผู้ใตบังคับบัญชารู้สึกว่าตนมีศักยภาพ   

• เข้าใจข้อดีและข้อด้อยของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถใหค้าปรึกษาชี้แนะหนทางเพ่ือ
สนับสนุนสง่เสรมิข้อดีให้โดดเด่นและปรบัปรุงข้อด้อยให้ลดลง  

• ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพด้านดีของตนเพอื่เสริมสร้างความมั่นใจใน
การปฏิบัติงาน 

ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และวางแผนเพ่ือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถใน
การทำงาน  

• วางแผนในการพฒันาผู้ใต้บังคับบัญชาทง้ัในระยะสั้นและระยะยาว 

•  มอบหมายงานท่ีเหมาะสม ตลอดจนทรัพยากรท่ีจำเป็นคำชี้แนะและการสนับสนุนต่าง 
ๆ เพ่ือใหง้านสำเร็จ รวมท้ังให้โอกาสผู้ใต้บังคับท่ีจะได้รับการฝึกอบรม หรอืพัฒนาอย่าง
สม่ำเสมอเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 

• มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบางเรื่องเพ่ือ
ใหม่ โอกาสริเริ่มสิ่งใหม่ๆ หรือบรหิารจัดการด้วยตนเอง  

• พร้อมจะยอมเสี่ยง โดยยอมให้ผู้อื่นตัดสินใจในบางเรื่อง 
ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ใต้บังคับบัญชา  

• ช ่วยปร ับเปล ี ่ยนทัศนคติเด ิมที ่ เป ็นปัจจ ัยข ัดขวางการพัฒนาศ ักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

• มีจิตวิทยาในการเข้าถึงจิตใจและเหตุผลเบ้ืองหลังพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพ่ือนำมา
สนับสนุนในการล้มล้างความเชื่อ และค่านิยมเชิงลบและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
ให้ดีขึ้น  

• เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ริเริ่มสิ่ งใหม่ด้วยตนเองโดยการมอบหมายอำนาจ
ตัดสินใจให้ 

ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสร้างวัฒนธรรมการทำงานท่ีให้อำนาจและสอนงาน  

• สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ให้อำนาจและมีการสอนงานกันเองเพ่ือ
พัฒนาการร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร   

• สร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อวัฒนธรรมการทำงาน ตลอดจนจัดหาทรัพยากร
และการสนับสนุนต่าง ๆ ท่ีจำเป็นให้ 
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คำจำกัดความและรายละเอียดเกี่ยวกบัสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) 

สมรรถนะ คำจำกัดความ 
2.1 ทักษะการจัดการเรียน การ
สอน (Teaching and 
Learning skill) 

ความสามารถในการบรูณาการวิชาการ และความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา  การ
จัดเตรียมแผนการสอน การเลือกใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม รวมทั้งการ
กระตุ้น ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในช้ันเรียน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใหเ้หมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

ระดับที่ 1 สอนนิสิตให้ครบตามตารางเวลาการสอนที่กำหนด  

• จัดเตรียมแผนการสอนและทรพัยากรประกอบการเรียนการสอนให้้เหมาะสมกับเนื้อหา
ที่จะสอน  

• ถ่ายทอดเนื้อหา และตอบข้อซักถามของนิสิตได้ครบถ้วนชัดเจน  

• สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดการมส่ีวนร่วมในช้ันเรียน  

• ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ  

• ปรับปรงุวิธีการและทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ
กลุ่มผู้เรียน  

• ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบการสอนได้อย่างชัดเจน  

• กระตุ้นจงูใจให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

• กระตุ้นให้นสิิตเกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกช้ันเรียน 

• ประเมิน/ตรวจสอบวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ   

• เลือกใช้กระบวนการจดัการเรียนการสอน และทรัพยากรที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ
ศักยภาพของผู้เรียน  

• บูรณาการความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน  

• พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ  

• วิเคราะห์/วิพากษ์ และให้คำแนะนำผเู้รียนในเรื่อง/ประเด็นต้องพัฒนาเพิ่มเติม 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ  

• เป็นที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้แกอ่าจารย์ผู้อื่นภายใน
ส่วนงานได้  

• แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยได้  

• ร่วมวางแผน/ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา/ส่วนงานได้ 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ  

• สอนและถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้  

• สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์/นสิิตเข้าร่วมกจกิรรมทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย  

• สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน  

• สร้างเครือข่ายผู้เช่ียวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพฒันากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคมส่วนรวม 
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2.2 ทักษะการวิจัย (Research 
skill) 

ความสามารถในการดำเนินงานวิจัย ตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา/หวัข้อวิจัย เครื่องมือและ
วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผล การนำเสนอผลงาน การเผยแพร่และการนำไปใช้
ประโยชน์ ตลอดจนการส่งเสรมิใหเ้กิดการเรียนรู้และพัฒนางานด้านการวิจัยอย่างต่อเนอื่ง 

ระดับที่ 1 กำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยได้  

• เขียนข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) ได้ถูกต้องครบถ้วนและน่าสนใจ  

• อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยทรี่ับผิดชอบได้  

• สามารถสืบค้นหาแหล่งข้อมลูสารสนเทศสำหรับการทำวิจัยได้ 

• ร่วม/ดำเนินการวิจัยตามขอบเขตที่ได้รบัมอบหมายได้ 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ  

• กำหนดกรอบและแนวทางในการทำวิจัยได้ถูกต้อง ตรงตามหลักการวิจัย  

• ออกแบบกระบวนการวิจัยให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาหรือหารือหัวข้อวิจัยได้  

• วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้เทคนิควิธีการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  

• เขียนอภิปรายผลการวิจัยในส่วนที่ได้รับมอบหมายได้ 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ  

• สามารถทำวจิัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วิจัยเชิงพาณิชย์ วิจัยการพฒันาองค์กรหรือ
วิจัย จัดการเรียนรู้เพื่อชีวิตและชุมชน   

• ริเริ่ม/ต่อยอดโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง   

• นำเสนอ/เผยแพรผ่ลงานวิจัยในรูปแบบ/แหลง่ต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในศาสตร์ของ
ตนได้   

• ให้คำแนะนำปรึกษาผู้อื่นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการวิจัยในสาขาที่ตนเองมีความ
เช่ียวชาญได้  

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ  

• พัฒนาและดำเนินงานโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

• นำเสนอ/เผยแพรผ่ลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรอืเวทรีะดับนานาชาติได้ 

• เป็นทปี่รกึษา/นักวิจัยพี่เล้ียงให้แก่อาจารยร์ุ่นน้อง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัยใน
สาขาที่ตนเองมีความเช่ียวชาญได้  

• สนับสนุนให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ  

• เป็นวิทยากรผทู้รงคุณวุฒิในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้แกห่น่วยงานทง้ัภาย
ในและ ภายนอกได้  

• สร้าง/เข้าร่วม/พัฒนาเครือข่ายการวจิัยในศาสตร์ที่ตนเองมีความเช่ียวชาญ 

• ส่งเสริม และสนับสนุนใหม่การพัฒนางานวิจัยในส่วนงานอยา่งต่อเนื่อง 

•  มีส่วนร่วมกำหนดแผนกลยทุธ์เกี่ยวกับงานวิจัยในระดับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยได้ 
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2.3 ทักษะการบริการวิชาการ 
(Academic service skill) 

ความสามารถในการนำเสนอแนวคิดในรูปเอกสาร บทความ หลักสูตรฝึกอบรม ส่ืออเิล็คทรอนิคส์ 
การเป็นวิทยากรเพื่อผลิตผลงานบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ระดับที่ 1 แสดงออกถึงความสนใจที่จะเรียนรู้งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  

• ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพฒนัาความรู้ตามที่หน่วยงานมอบหมาย 

• รับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้อืน่เพื่อนำมาพฒันาตนเองให้บรกิารทางวิชาการ
แก่สังคม ตามความเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตน เพื่อสร้างประโยชนแ์ก่ส่วนรวม 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ  

• สามารถนำเสนอแนวคิดในรปูเอกสารบทความ หลักสูตรฝึกอบรม ส่ืออเิล็คทรอนิคส์  

• สามารถเป็นวิทยากร เพื่อผลิตผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคม  

• มีความรู้เนื้อหาและติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของตนเองเพื่อนำมาใช้ในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ   

• มีส่วนร่วมในกจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/ชุมชน  

• สำรวจความต้องการของผู ้ร ับบริการ เพื ่อนำมาออกแบบเนื ้อหาและรูปแบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมที ่สอดคล้องตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 

• สามารถนำสื่ออิเล็คทรอนิคสม์าใช้ในการใหบ้รกิารวิชาการแก่สังคม เพื่อสนับสนุนต่อ
ระบบการศึกษาที่เน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ  

• นำผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตร การเรียน
การสอน และการวิจัย  

• สามารถถ่ายทอดความรู้เนื้อหาในศาสตร์ของตนเองเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม 
รวมทั้งสามารถสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและนำมาปรบัปรุงได้  

• ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนงานแก่
สังคมได้  

• ริเริ่มโครงการบริการวิชาการที่สนบัสนุนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสรู่ะดับประเทศ 
ระดับชาติ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ  

• ส่งเสริม และสนับสนุนใหม่การบริการวิชาการแก่สังคม เพื ่อพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และผู้ที่กี่ยวข้องอยู่เสมอ  

• มีส่วนร่วมกำหนดแผนกลยทุธ์เกี่ยวกับการบริการวิชาการแกชุ่มชนสังคมในระดับส่วน
งาน/ มหาวิทยาลัยได้ 
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2.4 การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 

การทำความเข้าใจสถานการณ์ อธิบายประเด็น สถานการณ์ ปัญหาโดยการแยกข้อมูลที่ได้รับ
ออกเป็นประเด็นย่อยๆ หรือการกำหนดกรอบแนวคิด ประเด็นหลัก โดยการเช่ือมต่อความสัมพันธ์ 
ระหว่างส่วนต่างๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ เพื ่อให้ได้ข้ ้อสรุปในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ 

ระดับที่ 1 มีความเข้าใจสถานการณ์ ประเด็นปัญหา โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือแตกประเด็น
ปัญหาออกเปน็ส่วนย่อยๆ ได้  

• รู้ขอบเขต เข้าใจสถานการณ์ ผลที่ต้องการจากข้อมูลที่วิเคราะห์  

• ระบปุระเด็นย่อยๆ ของข้อมูล ปัญหา สถานการณ์ได้ 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหา หรอืงานโดยสามารถระบุ 

เหตุและผล ข้อดี ข้อเสียในประเด็นต่างๆ และวางแผนงานตามลำดับความสาคัญ  

• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวิเคราะห์  

• จัดลำดับความสำคัญ/เร่งด่วน ความเป็นเหตเุป็นผล  

• แยกข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ได้  

• วิเคราะห์ความสัมพันธ์และแตกประเด็นปัญหาของงาน ท่ีตนเองรับผิดชอบ กับงานที่
เกี่ยวข้อง ในกระบวนงานเดียวกันได ้

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหาหรืองาน 

• เช่ือมโยงเหตปุัจจัยทับซ้อนของเหตุการณ์ ประเด็นต่างๆ ได้  

• กำหนดขัน้ตอนการดำเนินงานออกเป็นรายละเอียดที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

• วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานทมี่ีผเู้กี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ วางแผน และคาดการณ์ปัญหา พร้อมวาง

แนวทางป้องกันปัญหาล่วงหน้าในงานที่ซบัซ้อนได้  

• แยกประเด็นปัญหาที่ี่ช่ือมโยงซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ  

• หาแนวทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการแก้ปัญหา  

• กำหนดขัน้ตอนการดำเนินงานต่างๆ ของงานที่ซับซ้อน และหาทางป้องกันปัญหาไว้
ล่วงหน้า 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถใช้เทคนิคและรูปแบบต่างๆ ในการกำหนดแผนงานการ 
ทำงาน และหาทางเลือกสำหรับป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาทเ่ีกิดขึ้น 

• ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคที่เหมาะสม เป็นระบบ หลากหลายรูปแบบในการแยก
ประเด็นปัญหาที่สลับซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ เพื่อหาทางเลือกในการแกป้ัญหาและการ
พิจารณาข้อดี ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง 
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2.5 การมองภาพองค์รวม 
(Conceptual Thinking) 

การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองคร์วมจนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ อันเป็นผลมา
จากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่าง ๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานา
ทัศนะ 

ระดับที่ 1 ใช้กฎพื้นฐานทั่วไป  

• ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ตลอดจนหลักสามัญสำนึกทั่วไปในการปฏบิัตหิน้าที่ระบุ
ประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญในงาน 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ประสบการณ์  

• พิจารณารปูแบบของข้อมูลแล้วสามารถระบุแนวโน้ม หรือระบุข้อมูลที่ขาดหายไปได้  

• ประยุกต์ประสบการณ์และบทเรียนในอดีตมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที ่ ระบุประเด็น
ปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยกุต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซบัซ้อน  

• ประยุกตท์ฤษฎีหรือแนวคิดที่ซับซ้อนมาใช้ในการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบัน ระบุ
ประเด็นปัญหาในงานได้อย่างลึกซึ้งแยบคาย แม้ในบางกรณี แนวคิดที่นำมาใช้และ
สถานการณ์ที่ ประสบอยู่ดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันเลยก็ตาม 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายปัญหา/งานในภาพองค์รวม  

• พิจารณาสถานการณ์ ประเด็น หรือปญัหาซับซ้อนด้วยกรอบแนวคิดและวิธีพิจารณา
แบบมองภาพองค์รวม และอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย  

•  จัดการสังเคราะห์ข้อมลู สรปุแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ ฯลฯ ที่ซับซ้อนเป็นคำอธิบาย
ทีส่ามารถเข้าใจได้โดยง่าย และเป็นประโยชน์ต่องาน 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดนอกกรอบเพื่อสร้างสรรคอ์งค์ความรู้ใหม่  

• คิดนอกกรอบ พิจารณาส่ิงต่างๆ ในงานด้วยมุมมองที่แตกตา่ง อันนำไปสู่การประดิษฐ์
คิดค้น การสร้างสรรค์และการนำเสนอรูปแบบ วธิี ตลอดจนองค์ความรูใ้หม่ที่ไม่เคย
ปรากฏมากอ่น และเป็นประโยชน์ต่องาน และมหาวิทยาลัย 
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2.6 การสืบหาข้อมูล 
(Information Seeking) 

ความสนใจใฝรู่้ เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา 
ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่างๆ ทเ่ีกี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการทำงาน 

ระดับที่ 1 สามารถใช้ข้อมลูที่มอียู่หรือหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการปฏบิัติงาน  

• สามารถนำข้อมลูทมี่ีอยู่มาปรบัปรุง แก้ไขเพื่อใช้ในการปฏิบัติได้  

• หาข้อมูลโดยซักถามผู้ทเ่ีกี่ยวข้องโดยตรง  

• สามารถจัดเก็บข้อมลูที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบได้ 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะค้นหาข้อมลูจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือและอ้างอิงได้มาใช้ 

ในการปฏิบัติงาน  

• สามารถพจิารณาและตัดสินใจเลือกใช้ข้อมลูจากแหลง่ทม่ีาของข้อมลูที่น่าเช่ือถือ  

• สามารถใช้วิธีการที่เหมาะสมในการคน้หาข้อมลูในการปฏิบัติงานได้  

• สืบเสาะปัญหาหรือสถานการณ์ จากผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ หรือประเด็นปัญหามาก
ที่สุด  

• ใช้เทคนิคใหม่ๆ ในการสืบเสาะค้นหาข้อมลูในการปฏิบัติงานได ้
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาข้อมลูเชิงลึกจากผู้รู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่อง 

นั้น  

• ตั้งใจสืบเสาะ แสวงหาแหล่งของขอ้มูลเชิงลึกจากบริบท สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงาน และผรูู้้ที่ไม่ได้มหีน้าทเ่ีกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องนั้น  

•  มีจิตวิทยาในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้ได้มากที่สุด  

• ซักถามคำถามอย่างเจาะลึกต่อเนื่อง เพื่อหาต้นตอของสถานการณ์ ปัญหา หรือโอกาสที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมลูที่น่าเช่ือถืออย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการ
ต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวจิัย  

• ดำเนินการเก็บข้อมูลที่จำป็นอย่างเป็นระบบ  

• สืบค้น/วิจัยข้อมลูจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  

• ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลึกที่น่าเช่ือถืออย่างเป็นระบบใน
การทำงานได้ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบค้นเพื่อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่ทันเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง  

• วางระบบการสืบค้น เพื่อใหม่ข้อมลูที่ทันเหตุการณ์ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

• กำหนดมอบหมายใหผู้้อื่นทำการสืบค้นข้อมลูให้อย่างสม่ำเสมอ 
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2.7 การดำเนินการเชิงรุก 
(Proactiveness) 

การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งลงมือจัดการปัญหานัน้ๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เป็น
ประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธกีารที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ 

ระดับที่ 1 เห็นโอกาสหรอืปัญหาระยะส้ันและลงมือดำเนินการ  

• เล็งเห็นโอกาสในขณะนั้นและไมร่ีรอที่จะนำโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน 

• เล็งเห็นปัญหา อุปสรรคและลงมือหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า 
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์วิกฤต  

• ลงมอือย่างฉับไวเม่ือเกิดปัญหาหรือในเวลาวิกฤติ  

• กระท าการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะหส์ถานการณ์ก่อน 
และรอให้ปัญหาคล่ีคลายไปเอง  

• รู้จักพลิกแพลง ยืดหยุ่น ประนปีระนอมเม่ือเผชิญอุปสรรค  

• มีใจเปิดกว้าง ยอมรับความคิดแปลกใหม่และแหวกแนวที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข
ปัญหา  

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และลงมอืกระทำการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญัหา 
ระยะส้ัน  

• คาดการณ์และลงมือกระทำการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า  

• ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแกป้ัญหาหรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร 
ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเล่ียงปัญหาในระยะ

ยาว  

• คาดการณ์และลงมือกระทำการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 4 – 12 เดือนข้างหน้า  

• คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที ่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต  

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการล่วงหน้า เพอื่สร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาอยา่ง
ยั่งยืน  

• คาดการณ์และลงมือกระทำการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า  

• สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงาน
เสนอความคิดใหม่ๆ ในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว 
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2.8 การตรวจสอบความถูกต้อง 
ตามกระบวนงาน (Concern for 
Order) 

ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาท หน้าที่ และลด
ข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม สามารถวางแผน ติดตาม ตรวจสอบการทำงาน และการ
วิเคราะห์ถึงปัญหาและอปุสรรค์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมลู และ
รายละเอียดต่างๆ เพื่อความถูกต้องของกระบวนงาน 

ระดับที่ 1 ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยสามารถอธิบายข้อผิดพลาดได้  

• รู้และเข้าใจประเด็นที่จะต้องตรวจสอบของงานที่ได้รับมอบหมาย 

• อธิบายได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานทผิ่ีดพลาด  

• สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ตามมาตรฐานที่หนด 
ระดับที่ 2 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 1 และคำนึงถึงมาตรฐานผลงาน  

• สามารถตั้งข้อสงสัยกับข้อมลูที่ไม่ชัดเจน และหาข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมลูมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น  

• มีการตรวจสอบ ตั้งคำถามหรือข้อสงสัยถึงความถูกต้องในมาตรฐานผลงาน  

• ติดตามความคืบหน้าของงานไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอ 
ระดับที่ 3 • แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนป้องกันลดข้อผิดพลาด 

•  สามารถค้นพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรอืผลงานทปี่ฏิบัติไดด้้วยตนเอง 

•  สามารถค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดในงานทเ ี ่ก ิดขึ ้น และวางแผนป้องกันลด
ข้อผิดพลาดใน งานที่อาจเกิดขึ้น  

• วางแผนการทำงานของตนเองไว้ล่วงหน้าเสมอ 
ระดับที่ 4 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 3 และให้คำแนะนำผู้อื่นถึงวิธีการป้องกันข้อผิดพลาดใน

งานที่อาจเกิดขึ้น  

• สามารถให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานถึงประเด็นหรือจุดที่จะต้องตรวจสอบข้อมลูใน
รายละเอียด  

• อธิบายให้เพอื่นร่วมงานเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานที่
ผิดพลาด 

• สามารถกำหนดมาตรฐานผลงานแบบใหม่ แตกต่าง หรือสูงขึ้น 
ระดับที่ 5 แสดงพฤติกรรมและสมรรถนะระดับที่ 4 และกำหนดมาตรฐานหรือแนวทางในการแกป้ัญหา  

• กำหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏบัติในการตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเรียบร้อยของผลงาน  

• กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือองค์กร  

• ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และกำหนดทางเลือก
เพื่อการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า 
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2.9 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
(Flexibility 

ความสามารถในการปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่
หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง และปรับเปลี ่ยนวิธีการเม่ือ 
สถานการณ์เปล่ียนไป 

ระดับที่ 1 • มีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวได้แม้ประสบความยากลำบากในการปฏิบัติบัติงาน 
สามารถปรับตัว และยอมรับและเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นในการปฏิบัตงิาน 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรบั เข้าใจความเห็นของผู้อื่นหรือเต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด 
ทัศนคติ เม่ือได้รับข้อมูลใหม่ๆ ทที่ทันสมัย และถูกต้อง  

• เต็มใจทจี่ะยอมรบัการปรับเปล่ียนทัศนคติของตนเอง  

• สามารถปรบัเปล่ียนความคิด ทัศนคติเม่ือได้รับข้อมลูใหม่ๆ ที่ทันสมัย และถูกต้อง 
ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวจิารณญาณในการปรับใชก้ฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถาณ

การณ์ เพื่อผลสำเร็จของงานและองค์กร  

• มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้กฎเกณฑ์ กระบวนการปฏิบัติงานอย่างยืดหยุ่น  

• มีการปรบัตัวให้เข้ากบัสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
หรอื เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ระดับที่ 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 3 และสามารถปรับเปลี ่ยนวิธ ีการหรือขั ้นตอนการทำงานเพื ่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของหน่วยงานได้  

• ปรับเปล่ียนวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานใหเ้ข้ากับสถานการณ์แต่ยังคงเป้าหมายเดิมไว้  

• ปรับแก้ไขกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการทำงานที่ล้าสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างหรอืกระบวนงานเพื่อให้สอดรับกับ

สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม  

• ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใหเ้หมาะสมกับสถานการณเ์ฉพาะหน้า  

• ทบทวน กฎระเบียบและวิธ ีการทำงานของหน่วยงานที ่ด ูแลรบัผิดชอบเพื ่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน  

• ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการทำงาน สายการบังคับบัญชาเป็นการเฉพาะกิจ 
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณเ์ฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
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สมรรถนะ คำจำกัดความ 
2.10 ศิลปะการส่ือสารจูงใจ  
(Communication & 
Influencing) 

ความตั้งใจที่จะส่ือสารด้วยการเขียน พูด โดยใช้ส่ือต่างๆ ตลอดจนการชักจูงหว่านล้อม โน้มน้าว 
บุคคลอื่น และทำให้ผู้อื่นประทับใจ หรือเพื่อใหส้นับสนุนความคิดของตน 

ระดับที่ 1 นำเสนออย่างตรงไปตรงมา  

• นำเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในการอภิปรายหรือนำเสนอผลงาน อาจยกเหตผุล
ความ เป็นมา ข้อมลู หรือความสนใจของผู้ฟังมาประกอบการพูดหรือการนำเสนอ หรือ
ยกตัวอย่าง อย่างเป็นรูปธรรมมาประกอบการนำเสนอ เช่น ภาพประกอบหรือการสาธติ 
เป็นต้น แต่ยังมิได้ ปรับรูปแบบการนำเสนอตามความสนใจและระดับของผู้ฟัง 

ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใช้ความพยายามขั้นต้นในการจูงใจ  

• มีการเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนออย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนอาจมีการนำเสนอ
ประเด็น ข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันในการบรรยายหรืออภิปราย เพื่อความกระจ่างหรือ
เพื่อจงูใจให้เห็นด้วย 

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใช้ศิลปะการจูงใจ  

• ปรับรูปแบบการน าเสนอและอภิปรายใหเ้หมาะสมกับความสนใจและระดับของผู้ฟัง 
คาดการณ์ถึงผลกระทบของส่ิงที่จะนำเสนอและภาพพจน์ของผู้พูดทจี่ะมีต่อผู้ฟัง 

• ใช้รูปแบบการนำเสนอที่วางแผนไว้ล่วงหน้ามาอย่างดี 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
ส่ือสาร น าเสนอ และจูงใจใหเ้หมาะสมกับผู้ฟงัแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย  

• ให้ผู้เช่ียวชาญในด้านนั้น ๆ มาช่วยให้การส่ือสารจงูใจได้ผลดียิ่งขึ้น 
ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใช้กลยุทธ์ซับซ้อนในการจงูใจ  

• สร้างกลมุ่ผสู้นับสนุนอยเู่บื้องหลังหรือสร้างกลุ่มแนวร่วม เพื่อช่วยสนับสนุนผลกัดัน
แนวคิด แผนงาน โครงการ ฯลฯ ใหสั้มฤทธผ์ิล  

• ใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู ้รับสาร พฤติกรรมกลุ่มจิตวิทยา
มวลชน ฯ ให้เป็นประโยชน์ในการส่ือสารจงูใจ 
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สมรรถนะ คำจำกัดความ 
2.11 การบริการที่ดี (Service 
Mind) 

ความตั้งใจ และความพยายามของบุคลากร ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ 
นิสิต ผู้รับบริการกลุ่มอื่น และ ประชาชนทั่วไป 

ระดับที่ 1 ให้บรกิารที่เป็นมิตร  

• ให้บรกิารที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับ   

• ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง   
ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

• ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาทเ่ีกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็วไม่บ่าย
เบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ  

• คอยติดตามเรื่องและแจ้งให้ผู้รับบรกิารทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่องหรือ
ขั้นตอนเรื่อง ต่างๆที่ให้บริการ  

ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้ขอ้มูลข่าวสารทเ่ีกี่ยวข้องกับงานที่กำลังให้บริการ  

• ช่วยประสานงานภายในหน่วยงาน และกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาหรือหา
แนว ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับการอย่างรวดเร็วเต็มใจ  

• คอยดูแลให้ผรู้รับบริการได้รบัความพึงพอใจ และเมื่อพบข้อบกพร่องให้นำไปปรับปรุง
บริการให้ดีขึ้น 

ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้คำแนะนำที่มีประโยชน์  

• ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู ้ร ับบริการ เพื่อตอบสนองความจำเป็นหรือความ
ต้องการที่แท้จริงแก่ผู้รับบริการ  

• ก าหนดกรอบแนวทางการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับตามสิ ่งที่ผู้รับบริการ
ต้องการ และสามารถช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหาต่างๆ 

ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจความจำเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  

• พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  

• คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปล่ียนวิธีหรือขั้นตอน
การ ให้บริการ เพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้รับบริการ 
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สมรรถนะ คำจำกัดความ 
2.12 ส่ังสมความเช่ียวชาญ 
(Expertise) 

สนใจใฝรู่้ ส่ังสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยกุต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสมัฤทธิ์    

 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน  

• ติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบัติ
งาน  

• ทดลองวิธีการทำงานแบบใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และความรู้ ความสามารถของ
ตนในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และความรอบรู้ในเทคโนโลยี  

• รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ แนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัยในสาขาของ
ตน และที่เกี่ยวข้องหรืออาจมผีลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตน 

 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนำวิชาการ องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ใหมๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  

• ประยุกต์ใช้หลักวิชาการที่ต้องใช้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน  

• นำวิชาการความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ
ระบบงาน กลวิธีการใหบ้รกิารที่ตอ้งมีความชำนาญใหม่คุณภาพอยู่เสมอ  

• ส่ังสมความรู้ วิทยาการใหม่ๆ นำมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้มีความรู้อยู่เสมอ 
 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และและมีความรอบรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัตงิานและสามารถนำ 

ความรู้ไป   บรูณาการและปรับใช้ได้  

• มีความรู้ เช่ียวชาญในงานหลายด้าน และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
ได้อย่างครอบคลุม  

• นำความรู้เชิงบรูณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต  

• หาความรู้ทเ่ีกี่ยวข้องกบังานทังเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 
 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนความเช่ียวชาญในหน่วยงาน  

• สนับสนุนใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรู้ และการพัฒนาความเชี่ยวชาญในหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย  

• ให้การสนับสนุน ชมเชยเม่ือมีผู้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความเช่ียวชาญในงาน  

• มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ ต่อ
การ ปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการนำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 
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              เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 

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

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียน หลากหลายกลุ่ม
งาน /ตำแหน ่ งงาน  โดยม ีหน ่ วยง า น
ทรัพยากรบุคคล ทําหน้าที่ดําเนินการ จัด
อบรม/ส่งไปอบรมหน่วยงานภายนอก  

 

- ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที ่ต ้องพัฒนาของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- พ ัฒนาความสามารถท ี ่ เป ็นจ ุดแข ็งของ
บุคลากรให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

- เตรียมความพร้อมสําหรับตําแหน่งงานที่สูงขึ้น 
ทําให้ผู้บังคับบัญชาและ บุคลากรเกิดความมั่นใจ
ว่าจะสามารถรับผิดชอบงานที่ได้รบมอบหมายเม่ือ
ได้รับการเล่ือนตําแหน่งงานในอนาคต  

- ใช้เป็นเครื ่องมือคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น 
(Talented People) หรือผู้สืบทอดตําแหน่งงาน 
(Successors) ที ่จะก้าวขึ ้นสู ่ต ําแหน่งงานระดับ
บริหารต่อไป 

2. การสอนงาน (Coaching) เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่จําเป็น
จะต้องอยู่ในภาคสนาม เท่านั้น อาจจะเป็น
การสอนงานนอกภาคสนาม โดยส่วนใหญ่
หัวหน้างาน โดยตรงจะทําหน้าที่สอนงาน
ให้กับบุคลากร  

- เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน  ผู้สอน
ชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้บุคลากรคิดแก้ไข
ปัญหาต่อเอง  

- เพื ่อพัฒนาอาชีพเป็นการเตร ียมให้พร ้อม
ก่อนที่จะเล่ือนตำแหน่ง ผู้สอนต้องทบทวนผลงาน
ความสามารถที่มีอยู่ และกําหนดเป้าหมายในการ
สอนงาน โดยเนินการพัฒนาความสามารถใน
ตําแหน่งที่บุคลากรจะเล่ือนขึ้นไป  

- เ พ ื ่ อ ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ล ะ พ ั ฒ น า ง า น ใ ห ้ มี  
ประส ิทธ ิภาพมากข ึ ้น  ผ ู ้สอนจะต ้องค ้นหา
ความสามารถที ่โดดเด่น/ ที ่ต ้องปรับปรุง และ
จัดลําดับ ความสําคัญของความสามารถที่จะต้อง
พัฒนา หรือต้องการเสริมและพัฒนา  

3. การฝึกอบรมในขณะ ทํางาน 
(On the Job Training :OJT) 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติ 
จริง โดยมีผู้สอนที่เป็นหัวหน้างานหรือ 
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทําหนา้ที่ 
ประกบเพื่ออธิบายและช้ีแนะ ซึ่ง เครื่องมือ
นี้จะเกิดประโยชน์ได้ถา้ใช้คู่กับ การสอน
งาน  

ใช้สําหรับบุคลากรใหม่ที ่เพิ ่งเข ้ามาทํางาน 
สับเปล่ียน โอนย้าย เล่ือนตําแหน่ง มีการปรับปรุง
งานหรือต ้อง อธ ิบายงานใหม่ๆ เพ ื ่อสอนให้
บุคลากรทราบและเรียนรู้เกี ่ยวกับคู่มือข ั้นตอน  
การปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการ ปฏิบัติงาน 
(Work Instruction) คู่มือ การทํางาน (Manual) 
ระเบียบปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการทํางาน (Rules 
& Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ ื ่อให้
บุคลากรสามารถทํางานตามที ่ ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. โปรแกรมพี่เล้ียง (Mentoring 
Program)  

 

เน้นพัฒนาเรื ่องจิตใจ การปรับตัว การ 
ทํางานร่วมกับผู้อืนภายในองค์การ องค์การ
บางแห่งเรียก Buddy Program ซึ่งบุคลากร
จะมีพี่เล้ียงที่ได้รับคัดเลือกให้ ดูแลเอาใจใส่ 
และพูดคุยกับบุคลากร อย่างไม่เป็นทางการ  

 

- เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้ สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนในองค์การได้อย่างมี
ความสุข สามารถปรับตัวเข้ากับองค์การ เพื่อน
ร่วมงาน และสภาพแวดล้อม ในการทํางานที่
แตกต่างจากองค์การ เดิมได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
โดยมีพี่ เลี้ยงทำหน้าที่ในการสร้าง ความสัมพันธ์ 
ความคุ้นเคย และ บรรยากาศที่ดีในการทำงาน 
รวมทั้งเป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่ดี ให้แก่
บุคลากรใหม่ 

- เพื่อช่วยบุคลากรที่กำลังจะปรับ ตำแหน่งให้
เติบโตข้ึนในองค์การ พี่เล้ียงจะทำหน้าที่ให้ข้อมูล
ที่เป็น ประโยชน์ในการทำงานรวมถึงข้อควรระวัง
และความขัดแย้งที ่อาจ เกิดขึ ้นจากงานใหม่ที่
ได้รับ มอบหมาย  

5. การเพิ ่มคุณค่าในงาน  (Job 
Enrichment)  

 

เน้นการมอบหมายงานที ่ยากหรือท้าทาย
มากขึ ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม การคิดเชิง
วิเคราะห์ การวางแผนงาน มากกว่าเดิมที่
เคยปฏิบัติ  

 

- Renewal: การทำให้เกิดความแปลก ใหม่
ไม่ให ้บ ุคลากรเก ิดความเบื ่อหน ่าย โดยการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะงานบุคคลที่จะต้องต ิดต่อ
ประสานงานด้วยเปล่ียนมุมมองหรือ ความคิดจาก
งานเดิม  

- Exploration: การพัฒนาและการแสวงหา
ทักษะความชำนาญมากขึ้น พัฒนาสัมพนัธภาพที่
เกิดขึ้นจากการ ทำงานใหม่ ๆ  

- Specialization:  การขำนาญในงานเป็น
พิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถในการบร ิหาร
จัดการงานนั้นที่ลึกขึ้น  

6. การเพิ ่มปร ิมาณงาน  (Job 
Enlargement)  

 

เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็นงานที่
มีขั้นตอนงานคล้ายกับงาน เดิมที่เคยปฏิบัติ
หรืออาจจะเป็นงานท่ี แตกต่างจากเดิมที่
เคยปฏิบัติ แต่งานที่ ได้รับมอบหมายไม่ยาก
หรือไม่ต้องใช้ ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก  

 

- เพ ื ่อเป ็นการเพิ ่มท ักษะการทํางานให้กับ 
บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในด้านการ  บริหาร
จัดการ (Managerial Competency) ที ่เพิ ่มขึ้น
จากการ บริหารงานที่มีปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม
ที ่เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะ
การบริหารเวลา ทักษะการแก้ไข ปัญหาและ
ตัดสินใจ การบริหารทีมงาน การสอนและการ
พัฒนาทีมงาน (เหมาะ สําหรับบุคลากรที่ทํางาน
เดิมๆ ซ้ําๆ มาเป็นระยะเวลานาน) 
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7. การมอบหมาย  โครงการ 
(Project Assignment)  

 

เน้นการมอบหมายให้บุคลากร รับผิดชอบ
โครงการระยะยาว ไม่ สามารถทําให้เสร็จ
ภายในวันหรือสอง วัน เป็นโครงการพิเศษที่
บ ุคลากร จะต้องแยกตัวจากเด ิมที ่ เคย
ปฏิบัติหรือ เป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงาน
ประจําที่ รับผิดชอบ  

 

- เพื ่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุด 
แข็งและจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการ  ที่
มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติ เป็น เครื่องมือใน
การฝ ึ กท ั กษะในการท ํ า งาน  (Skill-based) 
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะ ด้านที่เกี่ยวข้องในงานนั้น 
บางองค์การนํามาใช้ในการเลื่อนระดับตําแหน่ง
งาน การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่น และการ หา
ผู้สืบทอดทายาทตําแหน่งงาน  

8.  ก า รหม ุน เว ี ยน งาน  (Job 
Rotation)  

 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง ไปยัง
อ ีกงานหน ึ ่ง เพ ื ่อ เร ียนร ู ้ งานน ั ้น  ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด โดยส่วนใหญ่ มักใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา ความสามารถของ
ผู้บริหารก่อนการ ปรับตําแหน่ง/ระดับ  

 

- เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิด
การทํางานที่หลากหลายด้าน เป็นการเสริมสรา้ง
ประสบการณ์ของบุคลากรให้ เรียนรู้งานมากขึ้น 
จึงเหมาะสําหรับ บุคลากรที่เตรียมความพร้อมใน
การ รับผิดชอบงานที่สูงขึ ้น หรือเป็นกลุ่มคนที่   
มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High Performance 
and High Potential  

9. การให้ค ํ าปร ึกษา  แนะนํา 
(Consulting)  

 

เน้นการให้คําปรึกษาแนะนําเม่ือ บุคลากรมี
ป ัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นจากงานที่  ร ับผิดชอบ 
หัวหน้างานจะต้องทํา หน้าที ่ให้แนวทาง 
เคล็ดลับ และว ิธ ีการ  เพ ื ่อให ้บ ุคลากร
สามารถแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นนั้นได้  

 

- เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ในการทํางาน 
และนํามากําหนดแนวทางในการแก่ไขปัญหา
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา                  
ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องนําเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพื่อให้ บุคลากรมีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ ้นกับตนเองได้มี 3 
ล ักษณะ ได ้แก่  การแก ้ไขปัญหาที ่ เก ิดขึ ้นกับ
บุคลากรการป้องกันปัญหาที ่อาจเกิดขึ ้น  การ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ และความรู้
ต่างๆ  

10. การต ิดตาม/สังเกต  (Job 
Shadowing)  

 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ และ
การติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ใน งานนั้น ๆ 
เป็นเครื่องมือที ่ไม่ต้องใช้ เวลามากนักใน
การพัฒนา  ความสามารถของบุคลากร 
เนื่องจาก บุคลากรจะต้องทําหน้าที่สังเกต
ติดตาม พฤติกรรมของหัวหน้างาน  

 

- เพื่อให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะที่
จ ําเป ็นต ้องใช้ในการทำงาน ขอบเขตงานที่
รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึง
การแสดงออกและทัศนคติของ แม่แบบหรือ Role 
Model ภ า ย ใ น ร ะยะ เ ว ล า ส ั ้ น  (Shot-term 
Experienced) ระยะเวลาตง้ั แต่หนึ่งวนั ไปจนถึง
เป็นเดือน หรือเป็นปีมักใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่
มี ศักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนาคนเก่ง 
หรือให้บุคลากรทั ่วไปได้เรียนรู ้ว ิธ ีการทํางาน  
ของผู้อื่นเพื่อนํามาปรบั ปรุงการทํางานของตนเอง
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ให้ดีขึ ้น หรือใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากร (Career Path)  

11. การทํากิจกรรม (Activity)  

 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะส้ันไม่ต้อง
มีระยะเวลาหรือขั ้นตอนการ ดําเนินงาน
มากนัก ความสําเร็จของ เครื่องมือดังกล่าว
นี้ต้องอาศัยความ ร่วมมือจากบุคลากรใน
การรับผิดชอบ กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่
กําหนด  

 

- เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคีกัน           
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ มุมมองซึ่ง
กันและกัน ทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึง
ช่วยสร้าง บรรยากาศและสร้างขวัญกําลังใจที่ดีใน
การท ํา งาน  ท ํา ให ้บ ุคลากรเก ิดความร ู ้ สึก 
สนุกสนานในระหวางวันทํางาน อัน  ส่งผลให้
ผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงาน เพิ่มสูงขึ้น และมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  

12. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 (Self Learning)  
 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก 
แหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู ้ต ่าง ๆ เช่น             
อ ่านหน ังสือ หร ือศ ึกษาระบบงานจาก 
Work Instruction หร ื อ  ค ้ น ค ว ้ า ผ ่ าน 
Internet หรือเรียนรู้จาก e- Learning หรือ 
สอบถามผู้รู้ เป็นต้น  

 

- เพ ื ่อให้บุคลากรมีความร ับผิดชอบในการ 
เรียนรู ้และพัฒนาตนเองโดยไม่จ ํา เป็นต้องใช้
ช ่วงเวลาในการปฏิบ ัต ิงานเท่าน ั ้น บ ุคลากร
สามารถแสวงหาโอกาส เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผา่น
ช่องทางการ เรียนรู้และส่ือต่าง ๆ ที่ต้องการได้ วิธี
นี้ เหมาะกับบุคลากรที ่ชอบเรียนรู ้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ (Self Development) โดยเฉพาะ
ก ับ บุคลากรที ่ม ีผลการปฏิบ ัต ิงานดี และมี  
ศักยภาพในการทํางานสูง (Talented People 

13. การเป ็นว ิทยากร  ภายใน 
(Internal Trainer)  

 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มี ความสามารถใน
การถ่ายทอด รักการสอนและมีความร ู้ใน
เร ื ่องที ่จะสอน โดยมอบหมายให้บ ุคคล
เหล่านี ้เป็น วิทยากรภายในองค์การทํา
หน้าที ่จัด อบรมให้ กับบุคลากรในหน้วย
งานต่าง ๆ  

 

- เพ ื ่อ เป ็นการสร ้างแรงจ ู งใจและพัฒนา 
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้บุคลากรได้
แสดงผลงานจากการเป็น วิทยากรภายในให้กับ
บุคลากรภายในองค์การ ว ิธ ีน ี ้ เหมาะสําหรับ
บุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในงานที่
รับผิดชอบมีความชํานาญในงานเป็น อย่างมาก 
เช่น หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร  

14. การดูงานนอก สถานที่  
(Site Visit)  
 

เน ้นการด ูระบบและข ั ้นตอนงานจาก 
องค์การที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice) ใน
เรื่องที่ต้องการดูงาน เพื่อให้บุคลากรเห็น
แนวค ิ ด  และหล ั ก  ปฏ ิบ ั ต ิ ท ี ่ ป ระสบ
ความสําเร ็จ อ ัน  นําไปสู ่การปรับใช้ใน
องค์การต่อไป 

 

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆ การ
ได้เห็นรูปแบบการทํางานที่มีวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ 
หรือได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ที่ดีจากองค์การภายนอก
มาใช้เพิ่ม ประสิทธิภาพในการทํางานให้ดีขึ้น วิธีนี้ 
เหมาะกับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้จัดการข้ึน ไป  



 

 

188 

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
15. การให ้ข ้อม ูล  ป ้อนกลับ 
(Feedback)  

 

เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
แจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ บุคลากร 
เพ ื ่ อ ใ ห ้ บ ุ ค ล า ก รป ร ั บป ร ุ ง  พ ัฒ น า
ประสิทธิภาพและ ความสามารถในการ
ทํางาน  

 

เพื ่อรับฟังข้อมูลต่างๆ ไม่ว ่าจะเป็นเรื่องการ
ทํางานหรือเรื่องทั ่วๆ ไปที่เกิดขึ้นของตัวบุคคล
หรือกลุ่มคนมี 3 รูปแบบ คือ 

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

16. การฝึกงานกับ ผู้เช่ียวชาญ  

(Counterpart)  

 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญ ที่มี
ประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการ ฝึกงาน
ภายนอกสถานที่หรือการเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ
ให ้ เข ้ ามาฝ ึกงานก ับ  บ ุคลากรภายใต้
ระยะเวลาที่กําหนด  

เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน 
และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมีความสามารถใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ภายในระยะเวลาที่
จํากัด เพื่อให้นําความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมา
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กรต่อไป  

17. การเปรียบเทียบ กับคู่แข่ง/  
คู่เทียบ (Benchmarking)  
 

เน ้นการน ําต ัวอย ่างของข ั ้นตอนหรือ 
ระบบงานจากองค์การอื่นที ่ป็น  ตัวอย่าง 
(Best Practice) มา วิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับขั ้นตอนหรือ ระบบงานปัจจุบัน เพื่อ
กระตุ้นจูงใจ บุคลากรให้เห็นถึงสถานะของ 
หน่วยงานเทียบกับองค์การที ่ เป ็น  Best 
Practice  

เพื ่อหาวิธ ีการปฏิบัติต่างๆ ที ่ด ีที ่สุด หรือได้
เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกับบุคลากรระดับ
หัวหน ้างาน หร ือบ ุคลากรที ่ม ีผลงานดีและมี
ศ ักยภาพสูง ท ี ่ม ีความพร้อมที่ จะเร ียนรู้และ
ปรับปรุงผลงานและ ความสามารถของตนเองให้
เป็นไปตาม หรือสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่งภายใน
หรือภายนอกหน่วยงานและองค์การ  

18.  ก า รป ร ะช ุ ม /  ส ั มมน า 
(Meeting/ Seminar)  

 

เน ้นการพูดค ุยระดมความคิดเห ็นของ 
ทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี ่ยน มุมมองที่
หลากหลาย ผู้นําการ ประชุม/สัมมนาจึงมี
บทบาทสําคัญ มากในการกระตุ้นจูงใจให้
ผู ้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนานําเสนอความ
คิดเห็นร่วมกัน  

เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จาก
ผู ้อ ื ่นทั ้งภายในและภายนอกองค์การ  เป็นการ
เรียนรู ้จากการรับฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ๆ 
รวมถึงการหารือหรือระดม ความคิดเห็นกันใน
หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง  

19.  ก า ร ใ ห ้ ท ุ น ก า รศ ึ ก ษ า 
(Scholarship)  

 

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื ่อให้ผู ้เรียนมี 
ความรู้ ประสบการณ์มากขึ้นจาก อาจารย์
ผู้สอน รวมถึงการสร้าง เครือข่ายกับผู้เรียน
ด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่ ได้รับทุนจะต้องใช้เวลา
การทํางานหรือ เวลาส่วนตัวในการขอรับ
ทุนจาก องค์การ  

เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาทํางานปกติหรือ
นอกเวลาทํางานในการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมใน
ระดับที ่สูงขึ ้น โดยศึกษาต่อในหลักสูตรที ่เป็น
ประโยชน์ต่อ การทํางานปัจจุบันของบุคลากร 
หรือการทํางานในอนาคตหรือเป็นประโยชน์ต่อ
การเลื่อนระดับหรือตําแหน่งงานที่สูงขึ้นต่อไปใน
อนาคต  

20. การนำเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

เน้นการนำเสนอผลงานวิจัย/งานวิชาการใน
การประช ุ มว ิ ชาการระด ับชาต ิ  หรื อ
นานาชาติ 

เพ ื ่อถ ่ายทอดองค์ความร ู ้  และสร ้างความ
เช่ียวชาญของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ  
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