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ค าน า 

การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยมีความต้องการและ
ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างฐานปัญญาที่เข้มแข็ง เตรียมพร้อมที่จะใช้ฐานปัญญาที่มีของบุคลากร
อย่างชาญฉลาดส าหรับการพัฒนาคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

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

รายงานผลการรายงานประเมินผลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ฉบับนี้  เป็นการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามทิศทางและแนวโน้มที่คณะคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผลการ
ด าเนินงานและความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนา อย่างไรก็ตามความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะจะ
บรรลุมิได้ หากขาดการบูรณาการ และความร่วมมือกันอย่างดีในทุกระดับและทุกส่วนงาน  

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมายังผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะ อาทิ ฝ่ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคล  ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม 
และเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับบุคลากรมาโดยตลอด    

  

        
  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มีนายน 2564 
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สารบัญ 

ค าน า            ก 

สารบัญ            ข 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร          ค 

ส่วนที่ 1 ความเป็นมา            1    

ส่วนที่ 2 กระบวนการพัฒนาบุคลากร           2 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   4 
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สรุปรายละเอียดการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 ดือน)  20 
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บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ

ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) และ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคลประจ าปี ภายใต้การก ากับดูแลของคณบดีและรองคณบดี  ในภาพรวมการพัฒนาบุคลากร

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) พบว่า บุคลากรสังกัดคณะ

นิติศาสตร์ ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 101,041.20 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 8.47 (หลายโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการเบิกจ่ายเงิน) และมีการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผน จ านวน                  

2 กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับแผนการด าเนินงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ 

COVID-19 ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่วางแผนไปพัฒนาตนเองในช่วงปิดภาคเรียนและก าหนดจากโครงการในช่วงปิดภาค

เรียน บรรลุตัวชี้วัดตามแผน 26 ตัวชี้วัด (37 ตัวชี้วัด) คิดเป็นร้อยละ 70.27 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย
ประจ าป ี
2564 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2. พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้อยู่ในระดับสูง (สนับสนุน
ทุกยุทธศาสตรข์องคณะ) 
  

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นไป
ตามแผน  
  

2.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่จัดได้ตามแผน มากกว่า 90   

2.1.2 ร้อยละหรอืจ านวนของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามแผน 

มากกว่า 90 100 บรรล ุ

    ก) ประเภทบริหาร     

     - ผู้บริหารระดับตน้ (คณบดี) 1 คน 1 คน บรรล ุ

    ข) ประเภทอ านวยการ     

     - อ านวยการระดับต้น (รองคณบดี, ผช.
คณบด,ี หัวหน้าส านักงาน 

5 คน 5 คน บรรล ุ

    ค) ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์     

    - ศาสตราจารย์ 1 คน 1 คน บรรล ุ

    - รองศาสตราจารย์     

    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  5 คน  10 คน บรรล ุ

    อาจารย์ 21 คน  21 คน บรรล ุ

    ง) ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน 13 คน   

    - ช านาญการพิเศษ  1 คน  - ไม่บรรล ุ

    - ช านาญการ  4 คน  1 คน ไม่บรรล ุ

    - ปฏิบัติการ 8 คน 14 คน ไม่บรรล ุ

    2.1.3 ร้อยละความรูท้ี่ได้รับ 85 90 บรรล ุ

    2.1.4 ร้อยละของการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

85 100 บรรล ุ



 ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย
ประจ าป ี
2564 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

    2.1.5 ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
พัฒนา 

85 90 บรรล ุ

  2.2 เพื่อเพิม่สมรรถนะของ
บุคลากรในทุกระดับให้มีขดี
ความสามารถสูงในการท างานให้
บรรลุตามเป้าหมาย 

2.2.1 ร้อยละของ Productivity ของ
บุคลากรที่เพิ่มขึ้นในการวิจัย หรอืนวัตกรรม 

20 37.7 บรรล ุ

2.2.2 ร้อยละความส าเร็จที่บุคลากรสามารถ
ช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในเรื่อง
การผลิตบัณฑิต 

90 45.46 ไม่บรรล ุ

2.2.3 ร้อยละความส าเร็จที่บุคลากรสามารถ
ช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในเรื่อง
การบรกิารวิชาการ 

95 17 ไม่บรรล ุ

2.3 เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของบุคลากรให้เป็น
ต้นแบบความส าเรจ็ของการวิจัย
เพื่อรับใช้สังคม 

2.3.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

3 คน 1 คน ไม่บรรล ุ

2.4 เพื่อสร้างสมรรถนะของ
บุคลากรในการท างานร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญระดับสากล 

2.4.1 จ านวนบุคลากรที่มขีีดความสามารถ
ในการท างานร่วมกับผูเ้ชี่ยวชาญใน
ต่างประเทศ 

4 คน 4 คน บรรล ุ

    2.5 เพื่อสนับสนนุด้าน
การศกึษาแก่บุคลากรทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2.5.3 จ านวนบุคลากรที่ได้รับทุนการศกึษา
จากแหล่งอื่น 

4 คน 2 คน ไม่บรรล ุ

  2.6 สนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 

2.6.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันา
ตามแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) 

5 คน 11 คน บรรล ุ

    2.6.2 จ านวนโครงการที่มกีารพัฒนา
บุคลากรเพือ่เข้าสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึน้ 

2 1 ไม่บรรล ุ

    2.6.3 จ านวนพนกังานที่ได้รับการเตรียม
ความพรอ้มเพือ่เข้าสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 

25 25 บรรล ุ

    2.6.4 จ านวนหลักสูตรทีส่นับสนนุบุคลากร
ที่เป็น Talented Person ขององค์กร 

3 2 ไม่บรรล ุ

3. การจัดการความรู้เพือ่การเป็น
องค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้ 
(สนับสนุนทุกยุทธศาสตรข์องคณะ) 

3.1 เพื่อส่งเสริมให้มกีาร
แลกเปลี่ยนเรียนรูท้ั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

3.1.1 จ านวนประเด็นความรูท้ี่มกีารจัด
แลกเปลี่ยนรูท้ั้งภายในและภายนอก
องค์การ 

8 5 ไม่บรรล ุ

3.1.2 ร้อยละของความรูท้ี่ได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

90 90 บรรล ุ

3.1.3 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

85 100 บรรล ุ

 3.1.5 จ านวนหัวขอ้ความรู้ทีม่ีในระบบ KM 8 5 ไม่บรรล ุ

 3.2 เพื่อพัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ใน
ระดับประเทศ 

3.2.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรกึษา วิทยากร ฯลฯให้แก่
หน่วยงานภายนอก 

3 3 บรรล ุ

3.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมกีาร
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3.3.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มกีารท า 
IDP 

75 100 บรรล ุ



 จ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย
ประจ าป ี
2564 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

  3.3.2 จ านวนชั่วโมงทีม่ีการพัฒนาตนเองตอ่
คนต่อปี 

30 30 บรรล ุ

4. พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในเชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรองรับกับการท างานในยุค 
4.0 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการเพื่อด าเนนิงานที่
เป็นเลิศ) 

4.1 เพื่อเพิม่ขีดความสามารถของ
บุคลากรในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้แก่องคก์ร 

4.1.1 จ านวนนวตักรรมที่บุคลากรของ
องค์กรได้พัฒนาขึ้น 

5 5 บรรล ุ

  4.1.2 จ านวนนวตักรรมที่ได้รับรางวัล 1 - ไม่บรรล ุ

  4.1.3 จ านวนนวตักรรมที่ได้ถกูน าไปใช้
ประโยชน ์

3 5 บรรล ุ

4.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
เพื่อรองรับการท างานในยุค 4.0 
  

4.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา
ความรู้ตามแผน 4.0 

80  100 บรรล ุ

  4.2.2 ร้อยละความรูท้ี่ได้รับ 82.5 85 บรรล ุ

  4.2.3 ร้อยละของการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

82.5 85 บรรล ุ

    4.2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
พัฒนา 

82.5 85 บรรล ุ

5. การน าความรู้จากการพัฒนาไปใช้
การปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง (สนับสนุนทกุยุทธศาสตร์
ของคณะ) 

5.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
สามารถน าความรูท้ี่ได้รับจากการ
พัฒนาไปปรับปรุงและพฒันางาน
ที่รับผิดชอบให้มีประสทิธิภาพอยู่
เสมอ 

5.1.1 จ านวนชิ้นงานที่บุคลากรสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน 

3 5 บรรล ุ

5.1.2 จ านวนบุคลากรที่สามารถน าความรู้
ไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

15 15 บรรล ุ

5.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่เป็นเลิศแก่องคก์ร 

5.2.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

4 - ไม่บรรล ุ
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                     ส่วนที ่1 ความเป็นมา 

 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล                      

คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2562 โดยใช้กลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                 

แก่บุคลากรในทุกระดับ โดยงานพัฒนาและฝึกอบรมแบ่งงานหลักออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 1) ด าเนินการพัฒนา

และฝึกอบรมบุคลากร ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap)  

การพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี การเสนอเรื่องการพัฒนาบุคลากรจากภายนอก

มหาวิทยาลัย การส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาจากภายนอกมหาวิทยาลัย ฯลฯ 2) ด าเนินการเรื่องศึกษาต่อของ

บุคลากร (การลา การขยายเวลา การรายงานตัวกลับ) การขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ดูงาน/

ฝึกอบรม/ปฏิบัติการ วิจัย/เสนอผลงานทางวิชาการและอ่ืนๆ ในต่างประเทศ และการบริหารนักเรียนทุน  การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลด าเนินการตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 

3 หมวด คือ 1) Organization (ความรู้ความเข้าใจเพ่ือการปฏิบัติงาน และบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ) 2) People 

(การพัฒนาตนเองและการพัฒนาทีมงาน) และ 3) Function (ความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติ รวมถึง

คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ) ตามขีดความสามารถหลัก (Core Competency) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรใน

การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้แก่ผู้บริหารและองค์กร เกื้อหนุนต่อการท างานเชิง

ยุทธศาสตร์ และมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจ ตลอดจนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 
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               ส่วนที่ 2 กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

 การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์  ประจ า ปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564                        

เป็นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561-2564 สู่การปฏิบัติ โดยสรุป

กระบวนการ ดังต่อไปนี้  

ภาพที่ 1 กระบวนการและล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 3 ขั้นตอน 
ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กร 
ทั้งนี้ ได้น าแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561- 2564 วิเคราะห์เพ่ือก าหนด
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร การวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบวิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์ที่ส าคัญของคณะนิติศาสตร์ และเป้าหมายการปฏิบัติงาน  ที่ส าคัญที่ก าหนดไว้ และน ามาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์เพื่อหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร  

2. การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ เพ่ือให้ทราบว่าสมรรถนะที่ต้องการในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรคณะนิติศาสตร์แต่ละสายงาน มีการก าหนดความรู้ ทักษะ สมรรถนะไว้อย่างไร  ทั้งนี้ เน้นการใช้ข้อมูลที่
คณะได้วิเคราะห์และร่วมทบทวนกับบุคลากรในการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. 2561-2564 เมือวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท 
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3. การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยการน าผลจากการวิเคราะห์ทั้งหมดมา
ก าหนด ความจ าเป็นที่ต้องการพัฒนา และเป้าประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ 

4. การทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร ได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร        
5 ปี คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2560 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 
แผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 
มาเป็น แนวทางเพ่ือ ให้ทราบนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมทั้งระดับประเทศ และระดับมหาวิทยาลัย อัน
เป็นการยืนยันความจ าเป็นที่แท้จริงในการพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์  กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาและ
จัดล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมาย  

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินองค์กรโดยใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน และภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนา 
เป็นการน าผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรตามข้อที่ 1 
และผลจากการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนา บุคลากรตามขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
บุคลากรในภาพรวม และใช้เป็นข้อมูลน าเข้า ในการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตลอดจน
กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่เหมาะสม  

2. การจัดท ารายละเอียด แผนงาน โครงการ และวิธีการพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล โดยประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน 

ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดกรอบการประเมินผล และตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล และสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
2. ก าหนดระบบการเก็บข้อมูลและการรายงานผล ที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนดวิธีการในการเก็บข้อมูล 

การติดตามและประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม  
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ส่วนที ่3 ผลการด าเนินงาน 
ตารางที่ 1 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและสายงาน คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

รวม ร้อยละ เงิน
แผ่นดิน 

อัตรา
ว่าง  

รวม 
เงิน

แผ่นดิน 
เงิน

รายได้ 
อัตรา
ว่าง รวม 

สายคณาจารย ์ 20 4* 24 2 10 6 18 42 72.41 

สายสนับสนนุ 6 
 

6 1 8 1 10 16 27.59 

รวม 26 4 30 3 18 7 28 58 100 
ร้อยละ  44.83 6.90 51.72 5.17 31.03 12.07 48.28 100  

หมายเหตุ * ยุบเลิกกรอบอัตราพนักงานพิเศษเมื่อสามารถบรรจุพนักงานได ้
ข้อมูล ณ  วันท่ี  31 มี.ค. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564   คณะนิติศาสตร์ กรอบอัตราก าลังคนทั้งสิ้น จ านวน  58 อัตรา จ าแนก
เป็น สายคณาจารย์ 42 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 72.41 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 16 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.59 
โดยมีกรอบอัตราว่างสายวิชาการ จ านวน 10 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 17.24 และอัตราว่างสายสนับสนุน จ านวน 1 
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 1.72 ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากรตามแผน 

ตารางที่ 2 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภท สายงาน และเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเภทบุคลากร 
 
  

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ/
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

สายคณาจารย ์ 13 7 4 8 32 68.09 

สายสนับสนนุวิชาการ 2 4 4 5 15 31.91 

รวม 15 11 8 13 47 100 

ร้อยละ 31.91 23.40 17.02 27.66 100  

ข้อมูล ณ  ณ  วันท่ี  31 มี.ค. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564   คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น 44 คน จ าแนกเป็นบุคลากร                    

สายคณาจารย์ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 68.09 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.91 

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 55.32 และเป็นเพศชาย จ านวน 23 คน      

คิดเป็นร้อยละ 48.94 
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ตารางที่ 3 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 17 6 26 55.32 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 7 14 - 21 44.68 

รวม 10 31 6 47 100 
ร้อยละ 21.28 65.96 12.77 100 

 ข้อมูล ณ  วันท่ี 31 มี.ค. 2564 

บุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 65.96

รองลงมาคือปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21.28 และปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.77 
ตารางที่ 4 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเภทบุคลากร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 14 6 20 62.50 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 12 * 12 37.50 

รวม 26 6 32 100 
ร้อยละ 81.25 18.75 100 

 ข้อมูล ณ  วันท่ี  31 มี.ค. 2564 

บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

81.25 และวุฒิปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 
ตารางที่ 5 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 3 6 40 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 9  9 60 

รวม 12 3 15 100 

ร้อยละ 75 25 100 
 ข้อมูล ณ  วันท่ี  31 มี.ค. 2564 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็น

ร้อยละ 75 และปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
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ตารางที่ 6 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเภทบุคลากร อาจารย์ ผศ. รศ. รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 7 10 1 18 56.25 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 14 - - 14 43.75 

รวม 21 10 1 32 100 

ร้อยละ 65.63 31.25 3.13 100  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564 

 บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 

65.63 รองลงมา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และรองศาสตราจารย์ 

จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 

 
ตารางที่ 7 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์ท่ีอยู่ระหว่างยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเภทบุคลากร สายคณาจารย์ท้ังหมด ยื่นขอ ผศ. ยื่นขอ 
รศ. 

รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 18 2 1 3 9.38 

พนักงานพิเศษ 14     

รวม 18 2 1 3 9.38 

ร้อยละ 100 6.25 3.13 9.38  

ข้อมูล ณ  วันท่ี  31 มี.ค. 2564 

บุคลากรที่อยู่ ระหว่างกระบวนการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 

 
ตารางที่ 8 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร ปฏิบัติการ ช านาญการ รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 5 1 6 40 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 9 - 9 60 

รวม 14 1 15 100 

ร้อยละ 93.33 6.67 100  

ข้อมูล ณ  วันท่ี  31 มี.ค. 2564 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติการ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 

และมีต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 

 



 7 

ตารางที่ 9 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามจ านวนและร้อยระความส าเร็จของแผน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายการ แผน ผล คิดเป็นผลส าเร็จ (ร้อยละ) 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (คน) 47 47 100.00 

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

กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลาของคณะ 10 8 80.00 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี  31 มี.ค. 2564 

ในภาพรวมการพัฒนาบุคลากรประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 

– 31 มีนาคม 2564) พบว่า บุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 โดยมีการใช้จ่าย

งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 101,041.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.47 (หลายโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการ

เบิกจ่ายเงิน) และมีการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผน จ านวน 2 กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ทั้งนี้

เนื่องจากมีการปรับแผนการด าเนินงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่วางแผน

ไปพัฒนาตนเองในช่วงปิดภาคเรียน และก าหนดจากโครงการในช่วงปิดภาคเรียน  
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ตารางที่ 10 ผลการด าเนินงานจ าแนกตาม กลยุทธ์ แผนงานและโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 30 มี.ค. 2564) 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม 
(Initiative) 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   

2. พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้อยู่ใน
ระดับสูง (สนบัสนุนทกุ
ยุทธศาสตร์ของคณะ) 
  
  
  
  
  

2.1 เพื่อพัฒนาบคุลากร
ให้เป็นไปตามแผน  

· การฝึกอบรม ที่เน้น Skill ให้มาก
ขึ้น และปรับวิธีการสอนที่เนน้ฝึก
ปฏิบัติมากขึ้น 
· การศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบที่
ประสบผลส าเร็จ 
· การมอบหมายงาน (รายบคุคล
และกลุ่ม) 
· e-Learning ในบางหลักสูตร 
· การน าเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ Facebook, Line มาเสริมใน
หลกัสูตรต่างๆ 
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร
หรือองค์กรทีป่ระสบผลส าเร็จ  
· การจัดท าแบบทดสอบหลังอบรม 
(Post-test) 
· การท าโครงงานส่งหลังการอบรม
จบในบางหลักสูตรที่เนน้ Skill 
·หลังการฝกึอบรม ให้ผูบ้ังคับบญัชา
ทดลองมอบหมายงานใหท้ าจริง 
· การท าแบบสอบถามโดยการ 
Follow-up ไปยังผู้บังคบับญัชา
และผู้เขา้รับการอบรม   · การ
แลกเปลีย่นเรียนรู้หลงัการฝึกอบรม
ในบางหลักสูตร 

 

 

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดได้
ตามแผน 

100   

 

  

  2.1.2 ร้อยละหรือจ านวนของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน 

    

 

  

  ก) ประเภทบริหาร     

 

  

   - ผูบ้ริหารระดับต้น (คณบดี) 1 คน  - ผู้บริหารระดับต้น (คณบดี) 
1. โครงการสัมมนาผูบ้ริหาร
และคณะกรรมการคณะ 

 
208,400 

 
 
 

 
เม.ย. 64 

 
เลขานกุารคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (ผศ.กฤษฎา)/

ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

  ข) ประเภทอ านวยการ     

 

  

   - อ านวยการระดับต้น (รองคณบดี, 
ผช.คณบดี, หัวหน้าส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 คน 5 คน 1. โครงการเตรียมและพัฒนา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
รุ่นที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 

ต.ค. 63 – ก.พ. 
64 

เลขานกุารคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (ผศ.กฤษฎา)/

ผู้ช่วยเลขานุการฯ 



 9 
ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม 
(Initiative) 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   

  
  

  
  

· การฝึกอบรม ที่เน้น Skill ให้มาก
ขึ้น และปรับวิธีการสอนที่เนน้ฝึก
ปฏิบัติมากขึ้น 
· การศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบที่
ประสบผลส าเร็จ 
· การมอบหมายงาน (รายบคุคล
และกลุ่ม) 
· e-Learning ในบางหลักสูตร 
· การน าเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ Facebook, Line มาเสริมใน
หลกัสูตรต่างๆ 
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร
หรือองค์กรทีป่ระสบผลส าเร็จ  
· การจัดท าแบบทดสอบหลังอบรม 
(Post-test) 
· การท าโครงงานส่งหลังการอบรม
จบในบางหลักสูตรที่เนน้ Skill 
·หลังการฝกึอบรม ให้ผูบ้ังคับบญัชา
ทดลองมอบหมายงานใหท้ าจริง 
· การท าแบบสอบถามโดยการ 
Follow-up ไปยังผู้บังคบับญัชา
และผู้เขา้รับการอบรม               
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการ
ฝึกอบรมในบางหลักสูตร 

ค) ประเภทวิชาการ สายคณาจารย ์     

 

  

ศาสตราจารย ์  1 คน  1 คน 1. มอบหมาย TOR ผลักดัน
ผลงานวิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุน
การศึกษาต่อตามแผนพัฒนา
ตนเอง 

 ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ..กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

    รองศาสตราจารย ์    1. มอบหมาย TOR ผลักดัน
ผลงานวิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุน
การศึกษาต่อตามแผนพัฒนา
ตนเอง 

 ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ..กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  5 คน  10 คน 1. มอบหมาย TOR ผลักดัน
ผลงานวิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุน
การศึกษาต่อตามแผนพัฒนา
ตนเอง  

ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ..กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

  อาจารย ์ 21 คน  21 คน 1. มอบหมาย TOR ผลักดัน
ผลงานวิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุน
การศึกษาต่อตามแผนพัฒนา
ตนเอง 
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม/
พัฒนางานประจ า 
4. โครงพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนของคณาจารย์ 

 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

30,000 
 

ธ.ค. 63 
 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

คณะกรรมการ KM/งาน
จัดการความรู้ 

 
ประธานสาขาวิชา

นิติศาสตร์/กาญจนรัตน์/
งานบคุคล 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม 
(Initiative) 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   

5. โครงการเตรียมความพร้อม

ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
และต าแหน่งที่สูงข้ึนของ
บุคลากร 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
สังคม” 
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ” 

 
20,000 

 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 

 
เม.ย.-พ.ค. 64 

 
 
 

เม.ย.-พ.ค. 64 
 
 
 

เม.ย.-พ.ค. 64 
 

 

รองคณบดี (ผศ.กฤษฏา)/ 
งานบคุคล 

 
 
 

ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์/อ.สนัน/งาน
บริการการศึกษา 

 
ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์/อ.สนัน/งาน
บริการการศึกษา 

  
  
  

  
  
  

· การฝึกอบรม ที่เน้น Skill ให้มาก
ขึ้น และปรับวิธีการสอนที่เนน้ฝึก
ปฏิบัติมากขึ้น 
· การศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบที่
ประสบผลส าเร็จ 
· การมอบหมายงาน (รายบคุคล
และกลุ่ม) 
· e-Learning ในบางหลักสูตร 
· การน าเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ Facebook, Line มาเสริมใน
หลกัสูตรต่างๆ 
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร
หรือองค์กรทีป่ระสบผลส าเร็จ  
· การจัดท าแบบทดสอบหลังอบรม 
(Post-test) 
· การท าโครงงานส่งหลังการอบรม

ง) ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน 13 คน   

 

  

ช านาญการพิเศษ  1 คน  - 1. มอบหมาย TOR ผลักดัน
ผลงานวิชาการเพ่ือยื่นขอเขา้สู่
ต าแหน่งทีสงูขึ้น 
2. ฝึกอบรมตามความช านาญ
การในงาน 
3. วิทยากรใหค้วามรู้ในงานที่
ช านาญการ 

 ต.ค.- ธ.ค. 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ..กฤษฎา)/
หัวหนา้ส านักงานคณะ 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม 
(Initiative) 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   

จบในบางหลักสูตรที่เนน้ Skill 
·หลังการฝกึอบรม ให้ผูบ้ังคับบญัชา
ทดลองมอบหมายงานใหท้ าจริง 
· การท าแบบสอบถามโดยการ 
Follow-up ไปยังผู้บังคบับญัชา
และผู้เขา้รับการอบรม                 
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการ
ฝึกอบรมในบางหลักสูตร 

ช านาญการ  4 คน  1 คน 1. มอบหมาย TOR ผลักดัน
ผลงานวิชาการเพ่ือยื่นขอเขา้สู่
ต าแหน่งทีสงูขึ้น 
2. ฝึกอบรมตามความช านาญ
การในงาน 
3. วิทยากรใหค้วามรู้ในงานที่
ช านาญการ 

 ต.ค.- ธ.ค. 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ..กฤษฎา)/
หัวหนา้ส านักงานคณะ 

 

  ปฏิบัติการ 8 คน 14 คน 1. มอบหมาย TOR ผลักดัน
ผลงานวิชาการเพ่ือยื่นขอเขา้สู่
ต าแหน่งทีสงูขึ้น 
2. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนางาน
ประจ า 
 
3. โครงการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
และต าแหน่งที่สูงข้ึนของ
บุคลากร 
11. โครงการพ่ีเลี้ยง
นักวิเคราะห์  และนกัวิจัย 

 
 
 
 
 
 

20,000 
 

20,200 
 

ต.ค.- ธ.ค. 
 
 
ต.ค. 63-ก.ย. 64 

 
 

เม.ย.-พ.ค. 64 
 

ต.ค. 63 –ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ..กฤษฎา)/
หัวหนา้ส านักงานคณะ 

 
รองคณบดี (ผศ.กฤษฏา)/ 

งานบคุคล 
หัวหนา้ส านักงานคณะ/ 

งานบคุคล 

2.1.3 ร้อยละความรู้ที่ได้รับ 85 85     

2.1.4 ร้อยละของการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

85 100     

2.1.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการพัฒนา 
 
 

85 90     
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม 
(Initiative) 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   

  2.2 เพื่อเพ่ิมสมรรถนะ
ของบุคลากรในทุกระดับ
ให้มีขีดความสามารถสูง
ในการท างานให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

· การน าบคุลากรที่มีผลงานดีเด่น
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจ า 
· พ่ีสอนน้อง โดยท าทีมทีป่รึกษา 
· การสอนงานจากบคุคลที่มผีลงาน
ดีเด่น 

2.2.1 ร้อยละของ Productivity 
ของบุคลากรที่เพ่ิมข้ึนในการวิจัย 
หรือนวัตกรรม 

20 37.5 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างงานวิจัยรับใช้สังค 
เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการที่
ตอบโจทยค์วามต้องการของ
รัฐบาลและสงัคม 
2. โครงการอบรมจริยธรรม 
หลกัสูตร จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยส์ าหรับงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

42,000 
 
 
 

17 มี.ค. 64 รองคณบดี (ผศ.ศุภวีร์)/
งานวิจัย 
 
 
อ.เอกราช/งานวิจัย 

   2.2.2 ร้อยละความส าเร็จที่
บุคลากรสามารถชว่ยผลักดนัให้
องค์กรบรรลเุป้าหมายในเรื่องการ
ผลิตบัณฑิต 

90 45.46     

   2.2.3 ร้อยละความส าเร็จที่
บุคลากรสามารถชว่ยผลักดนัให้
องค์กรบรรลเุป้าหมายในเรื่องการ
บริการวิชาการ 

95 17     

 

2.3 เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้เปน็ต้นแบบ
ความส าเร็จของการวิจัย
เพื่อรับใช้สังคม 

· การสร้างรางวัลจูงใจ 
· การน าบคุลากรที่ได้รับรางวัลมา
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

2.3.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

3 คน 1 คน 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม/
พัฒนางานประจ า 
2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลา
การดีเด่นด้านการวิจัยรับใช้
สังคม 

50,000 
 
 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

เม.ย. – พ.ค. 64 
 

คณะกรรมการ KM/งาน
จัดการความรู้ 

งานวิจัย 

2.4 เพื่อสรา้งสมรรถนะ
ของบุคลากรในการ
ท างานร่วมกับ
ผู้เช่ียวชาญระดับสากล 

·น าบคุคลที่ได้ท างานกบัผู้เช่ียวชาญ
มาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้แกผู่้อื่น 

2.4.1 จ านวนบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้เช่ียวชาญในต่างประเทศ 

4 คน 3 คน 1. การแลกเปลี่ยนบคุลากร 
 

30,000 
 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

ผู้ช่วยคณบดี (อ.หทัย
กาญจน)์/งานวิเทศน์

สัมพันธ์ 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม 
(Initiative) 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   

2.5 เพื่อสนับสนุนด้าน
การศึกษาแกบ่คุลากรทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 

·ประชาสัมพันธ์การใหทุ้นการศึกษา
แก่บุคลากร 

2.5.3 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
ทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น 

4 คน 2 คน 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
แหลง่ทุนการศึกษาจาก
ภายนอก 

 ต.ค. 63-ก.ย.64 รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา)/
งานบคุคล 

2.6 สนบัสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้า
ในสายวิชาชีพ 
 
  
  
  
  

·จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับ
ต าแหน่งระดับบริหาร 
  
  
  
  

2.6.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

5 คน 11 คน 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น า 
2. ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ต้นแบบ 
3. มอบหมายงานทีท่้าทายเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้น า 

 ต.ค. 63-ก.ย.64 รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา)/
งานบคุคล 

 

ค) ประเภทวิชาการ สายคณาจารย ์        

ศาสตราจารย ์  1 คน  1 คน 1. มอบหมาย TOR ผลักดัน
ผลงานวิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุน
การศึกษาต่อตามแผนพัฒนา
ตนเอง 

 ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย.64 

รองคณบดี (อ.กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

รองศาสตราจารย ์    1. มอบหมาย TOR ผลักดัน
ผลงานวิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุน
การศึกษาต่อตามแผนพัฒนา
ตนเอง 

 ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย.64 

รองคณบดี (อ.กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  5 คน  10 คน 1. มอบหมาย TOR ผลักดัน
ผลงานวิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุน
การศึกษาต่อตามแผนพัฒนา
ตนเอง 

 ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย.64 

รองคณบดี (อ.กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม 
(Initiative) 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   

   2.6 สนับสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้า
ในสายวิชาชีพ (ต่อ) 
 

  อาจารย ์ 21 คน 21 คน . โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างงานวิจัยรับใช้สังค 
เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการที่
ตอบโจทยค์วามต้องการของ
รัฐบาลและสงัคม 
2. โครงการอบรมจริยธรรม 
หลกัสูตร จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยส์ าหรับงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 
3. ฝึกเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุน
การศึกษาต่อตามแผนพัฒนา
ตนเอง 
9. มอบหมาย TOR ผลักดัน
ผลงานวิชาการเพ่ือยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
10. โครงการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
และต าแหน่งที่สูงข้ึนของ
บุคลากร 
11. ผลักดันการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้งานวิจัยเป็น
ฐาน 
 
 
 
 
 
 

42,000 
 
 
 

17 มี.ค. 64 
 
 
 
 
 

เม.ย-ก.ย.64 
 
 
 

ม.ค.-ก.ย. 64 
 

ม.ค.-ก.พ. 64 
 

รองคณบดี (ผศ.ศุภวีร์)/
งานวิจัย 
 
 
 
 
อ.เอกราช/งานวิจัย 
 
 
 

รองคณบดี (อ.กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา)/
งานบคุคล 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม 
(Initiative) 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   

  
  
  

 2.6 สนับสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้า
ในสายวิชาชีพ(ต่อ) 
  
  

  
  
  

ง) ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน 13คน      

ช านาญการพิเศษ  1 คน  - 1. มอบหมาย TOR ผลักดัน
ผลงานวิชาการเพ่ือยื่นขอเขา้สู่
ต าแหน่งทีสงูขึ้น 
2. ฝึกอบรมตามความช านาญ
การในงาน 
3. วิทยากรใหค้วามรู้ในงานที่
ช านาญการ 

 ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย.64 
ต.ค. 63-ก.ย.64 

 

รองคณบดี (อ.กฤษฎา)/ 
หัวหนา้ส านักงานคณะ 

 

ช านาญการ  4 คน  1 คน 1. มอบหมาย TOR ผลักดัน
ผลงานวิชาการเพ่ือยื่นขอเขา้สู่
ต าแหน่งทีสงูขึ้น 
2. ฝึกอบรมตามความช านาญ
การในงาน 
3. วิทยากรใหค้วามรู้ในงานที่
ช านาญการ 

 ธ.ค. 63 
 

ต.ค. 63-ก.ย.64 
ต.ค. 63-ก.ย.64 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม 
(Initiative) 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   

  2.6 สนับสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้า
ในสายวิชาชีพ(ต่อ 

 ปฏิบัติการ 8 คน 8 คน 1. มอบหมาย TOR ผลักดัน
ผลงานวิชาการเพ่ือยื่นขอเขา้สู่
ต าแหน่งทีสงูขึ้น 
2. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนางาน
ประจ า 
3. โครงการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
และต าแหน่งที่สูงข้ึนของ
บุคลากร 
11. โครงการพ่ีเลี้ยง
นักวิเคราะห์  และนกัวิจัย 

 
 
 
 

 
20,000 

 
 
 

20,200 
 

ต.ค.- ธ.ค. 
 
ต.ค. 63-ก.ย. 64 

 
 

เม.ย. – พ.ค. 64 
 
 
 

ต.ค. 63 –ก.ย. 64 
 

รองคณบดี (ผศ..กฤษฎา)/
หัวหนา้ส านักงานคณะ 

 
 
 
รองคณบดี (ผศ.กฤษฏา)/ 

งานบคุคล 
 
 

หัวหนา้ส านักงานคณะ/ 
งานบคุคล 

ครอบคลุมการเข้าสู่ระดับต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นทั้งภายในแท่งเดียวกนัและ
ข้ามแท่ง 
 

2.6.2 จ านวนโครงการที่มีการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเข้าสู่ระดับต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

2 โครงการ 1 โครงการ     

· ดูฐานข้อมูลการครองระดับ
ต าแหน่ง 
ประชาสัมพันธ์การ 
·ส่งเสริมการพัฒนาบคุลากรเพ่ือ
การเลื่อนระดับต าแหน่ง 

2.6.3 จ านวนพนักงานที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระดับ
ต าแหน่งที่สงูขึ้น 

25 คน 25 คน  

 

  

·การฝึกอบรม 
· การศึกษาดูงาน 
· การมอบหมายงานทีท่้าทาย เช่น 
การสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์การ 
·Job Empowerment 
 

2.6.4 จ านวนหลกัสูตรทีส่นบัสนุน
บุคลากรที่เปน็ Talented Person 
ขององคก์ร 

3 3 1. โครงการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบคุคล 
2. การสร้างระบบ Talent 
Management  
   - ด้านการเรียนการสอน  
   - ด้านการวิจัย 
   - ด้านการบริการวิชาการ   
   - ด้านบริหารจัดการ 
 

86,000 
 

 
 

 
 

เม.ย.-พ.ค. 64 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 

รองคณบดี (ผศ.กฤษฏา)/ 
งานบคุคล 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม 
(Initiative) 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   

3. การจัดการความรู้เพื่อ
การเป็นองคก์รช้ันน าแห่ง
การเรียนรู้ (สนบัสนุนทุก
ยุทธศาสตร์ของคณะ) 

3.1 เพื่อสง่เสริมให้มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ทัง้
ภายในและภายนอก
องค์กร 

· การจัดการความรู้เนน้ Implicit 
Knowledge จากคนเกง่อย่าง
ต่อเนื่อง 
· การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรที่
เป็นต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ 
· การจัดท า KM Webให้เป็น 
· การจัดท า Content ให้มคีวาม
ทันสมัยอยู่เสมอ 
· จัดท า COP Online 
· e-Learningหมวดหมู ่
 

3.1.1 จ านวนประเด็นความรู้ที่มกีาร
จัดแลกเปลี่ยนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ 

8 5 1. โครงการจัดท าแนวปฏิบัติที่
ดีคณะนิติศาสตร์ 
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม/
พัฒนางานประจ า 

50,000 
 

50,000 
 

 
 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 
 

ต.ค. 63-ก.ย. 64 

คณะกรรมการ KM/งาน
จัดการความรู้ 

งานวิจัย 

3.1.2 ร้อยละของความรู้ที่ได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

90 90  

 

  

3.1.3 ร้อยละของบคุลากรที่เขา้ร่วม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

85 97.87  

 

  

  
3.1.4 จ านวนหัวข้อความรู้ที่มีใน
ระบบ KM 

8 5  
 

  

3.2 เพื่อพัฒนาคณะ
นิติศาสตร์ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ใน
ระดับประเทศ   

3.2.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับเชิญ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา วิทยากร 
ฯลฯให้แกห่น่วยงานภายนอก 

3 3  

 

  

3.3 เพื่อสง่เสริมให้
บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

  

3.3.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มี
การท า IDP 

75 100 1. โครงการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบคุคล 

86,000 
 

เม.ย.-พ.ค. 64 รองคณบดี (ผศ.กฤษฏา)/ 
งานบคุคล 

3.3.2 จ านวนช่ัวโมงที่มกีารพัฒนา
ตนเองต่อคนต่อป ี

30 30  

 

  

4. พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในเชิง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
รองรับกับการท างานในยุค 
4.0 (สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบรหิาร
จัดการเพ่ือด าเนินงานที่
เป็นเลศิ) 

4.1 เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
บุคลากรในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ให้แก่องค์กร 

· การมอบหมายงานทีท่้าทาย เช่น 
การสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์การ 

4.1.1 จ านวนนวัตกรรมทีบุ่คลากร
ขององคก์รได้พัฒนาขึ้น 

5 5 1. โครงการพัฒนานวัตกรรม
คณะนิติศาสตร์ 

200,000 
 

ก.ย.63-ต.ค.64 ส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

4.1.2 จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับ
รางวัล 

1 -  

 

  

4.1.3 จ านวนนวัตกรรมที่ได้ถูก
น าไปใช้ประโยชน ์

3 5  
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) 

เป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ ์
การพัฒนาบุคลากร  
(HRD Strategies) 

ตัวชี้วัด (KPI) ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ /กิจกรรม 
(Initiative) 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   

5. การน าความรู้จากการ
พัฒนาไปใช้การปรับปรุง
และพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง (สนบัสนุนทุก
ยุทธศาสตร์ของคณะ) 

5.1 เพื่อสง่เสริมให้
บุคลากรสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการ
พัฒนาไปปรับปรุงและ
พัฒนางานที่รับผิดชอบ
ให้มีประสทิธิภาพอยู่
เสมอ 

· การมอบหมายงานทีท่้าทาย เช่น 
การสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์การ 

5.1.1 จ านวนช้ินงานทีบ่คุลากร
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

3 5 1. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการด้วยเคร่ืองมอื 
Lean 

   

· การมอบหมายงานทีท่้าทาย 5.1.2 จ านวนบุคลากรที่สามารถน า
ความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

15 15 1. มอบหมาย TOR รายบคุคล  ธ.ค. 63 รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา)/
ประธานสาขาวิชา/หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 

5.2 เพื่อสรา้งแรงจูงใจ
ให้แก่บคุลากรในการ
สร้างสรรคผ์ลงานที่เปน็
เลศิแก่องค์กร 

· การจูงใจ การช่ืนชม 5.2.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล
ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

4 - 1. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ  เม.ย. – พ.ค. 63 รองคณบดี (ผศ.กฤษฎา)/
งานบคุคล 
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ภาคผนวก 
  รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

        รอบ 6 เดือน (1 กันยายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
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ตารางท่ี 11 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ที ่ ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

1 ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 

2 ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกลุ การฝึกอบรม:โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัทักษิณ รุ่นที่ 1 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล 
ม.ทักษิณ 

มิ.ย.63 -ก.พ. 64 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

งานบริหาร 

    ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสรมิคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 

    ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA Overviews 
(version 4) ประจ าปี 2564 รุ่น 1  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 23 มี.ค.64 ผ่านระบบ 
Zoom Meeting  

การบริหารหลักสูตร 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

3 ผศ.จิรนันท์ ไชยบุปผา การฝึกอบรม:โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัทักษิณ รุ่นที่ 1 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล 
ม.ทักษิณ 

มิ.ย.63 -ก.พ. 64 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

งานบริหาร 

    ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 

4 ผศ.ศุภวรี์ เกลีย้งจันทร ์ การฝึกอบรม:การเตรยีมและพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัทักษิณ รุ่นที่ 1 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

มิ.ย.63 -ก.พ. 64 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

การบริหาร 

    ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 
 
 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

5 อาจารย์หทัยกาญจน์ ก าเหนดิเพชร การฝึกอบรม:การเตรยีมและพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัทักษิณ รุ่นที่ 1 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

มิ.ย.63 -ก.พ. 64 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

การบริหาร 

    ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 

    ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA Overviews 
(version 4) ประจ าปี 2564 รุ่น 1  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 23 มี.ค.64 ผ่านระบบ 
Zoom Meeting  

การบริหารหลักสูตร 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ทองขาว ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 

7 อาจารย์ ศรตุ จุ๋ยมณ ี การฝึกอบรม:การเตรยีมและพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัทักษิณ รุ่นที่ 1 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

มิ.ย.63 -ก.พ. 64 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

การบริหาร 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

8 ผศ.ดร.กนกลักษณ์  จุ๋ยมณ ี ประชุมทางวิชาการ: "ปัญหาทางกฎหมายของ
การท าแท้งในประเทศไทย" ในงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งท่ี 7 
ประจ าปี 2564 ภายใต้หัวข้อ "ความท้าทาย
ทางการวิจัยและนวตักรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถี
ใหม"่ ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย  

25 ก.พ. 2564 มาตรฐานอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

    ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 

9 ผศ. ธีรยุทธ ปักษา การฝึกอบรม: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ สโมสรบุคลากรมหาวิทยลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลาและคณะ
กรรมการบริหารนิสติระดับ

บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

28-29 พ.ย. 2563  
มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยา

เขตสงขลา 

การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

10 ผศ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ การฝึกอบรม:การเตรยีมและพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัทักษิณ รุ่นที่ 1 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

มิ.ย.63 -ก.พ. 64 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

การบริหาร 

    ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

11 อาจารย์ดร. จันทราทิพย์ สุขุม ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

12 อาจารย์ ดร. จิดาภา พรยิ่ง สัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนกา
รอสน ครั้งท่ี 6" 

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

10-11 ก.ย. 2563 
ณ โรงแรมโนโลทล กรุงเทพ 

สุขุมวิท 20 กทม.  

การจัดการเรยีนการสอน 

    การฝึกอบรม: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลาและคณะ
กรรมการบริหารนิสติระดับ

บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

28-29 พ.ย. 2563  
มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยา

เขตสงขลา 

การวิจัย 

    ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA Overviews 
(version 4) ประจ าปี 2564 รุ่น 1  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 23 มี.ค.64 ผ่านระบบ 
Zoom Meeting  

การบริหารหลักสูตร 

13 อาจารย์นฤมล ฐานิสโร ประชุมทางวิชาการ: น าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง 
The Inequality on Education Right of 
Stateless Children for Student Loan 
Fund ในประชุมวิขาการวิชาการระดับนานาชาติ 
National and International Conference 
ofn Humanities and Sovisl Sciences ครั้งท่ี 
12 ในระหว่างวันท่ี 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2563 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเกต็ 

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2563 
ณ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตภูเกต็ง 

มาตรฐานอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

    สัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนกา
รอสน ครั้งท่ี 6" 

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

10-11 ก.ย. 2563 
ณ โรงแรมโนโลทล กรุงเทพ 

สุขุมวิท 20 กทม.  

การจัดการเรยีนการสอน 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

 13  อาจารย์นฤมล ฐานิสโร(ต่อ) ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 

14 อาจารย์ชลรีัตน ์มเหสักขกลุ ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 

    ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA Overviews 
(version 4) ประจ าปี 2564 รุ่น 1  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 23 มี.ค.64 ผ่านระบบ 
Zoom Meeting  

การบริหารหลักสูตร 

15 ดร. ศาสตรา แก้วแพง ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

15 ดร. ศาสตรา แก้วแพง (ต่อ) ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 

16 ธนากร โกมลวานิช ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 

17 ศิริชัย กุมารจันทร ์ ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

    ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA Overviews 
(version 4) ประจ าปี 2564 รุ่น 1  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 23 มี.ค.64 ผ่านระบบ 
Zoom Meeting  

การบริหารหลักสูตร 

18 เอกราช สุวรรณรัตน ์ ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

19 ผศ.กรรณภัทร  ชิตวงศ ์ ประชุมทางวิชาการ: น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เรื่องการคุมครองสิทธิดา้นประกัน
สุขภาพของลูกจ้างประมงทะเล (The 
Protection of Right to Health Security of 
Marine Fishery Employees) ในประชุมวิขา
การวิชาการระดับนานาชาติ National and 
International Conference of Humanities 
and Social Sciences ครั้งท่ี 12 ในระหว่าง
วันท่ี 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2563 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเกต็ 

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2563 
ณ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตภูเกต็ง 

มาตรฐานอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

    ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 

20 เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 



 29 

ที ่ ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

21 ริญญาภัทร์ ณ สงขลา ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

22 อาจารย์วิรตัน์  นาทิพเวทย์ การฝึกอบรม: อาจารย์นิติศาสตร์ุน่ใหม่ รุ่นที่ 1 
(Young Legal Faculty Workshop 2020) 

คณะนติิศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

20-25 ธันวาคม 2563 
ณ คณะนิติศาสตร์  
ม. ธรรมศาสตร ์

การจัดการเรยีนการสอน 

    ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 

    ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA Overviews 
(version 4) ประจ าปี 2564 รุ่น 1  
 
 
 
 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 23 มี.ค.64 ผ่านระบบ 
Zoom Meeting  

การบริหารหลักสูตร 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

23 อาจารย์วณีา สุวรรณโณ ประชุมทางวิชาการ: น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
เรื่อง ปัญญาเกีย่วกับการคุม้ครองสิทธิเด็กและ
เยาวชนในช้ันสอบสวน (Legal problems 
concerning the protection of children 
and youth rights at the inquiry level) ใน
งานการประชุมวิชาการระัดบชาตแิละนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเกต็ 

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2563 
ณ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตภูเกต็ง 

มาตรฐานอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

24 สนัน ยามาเจรญิ ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

    ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA Overviews 
(version 4) ประจ าปี 2564 รุ่น 1  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 23 มี.ค.64 ผ่านระบบ 
Zoom Meeting  

การบริหารหลักสูตร 

25 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

26 ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

    ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA Overviews 
(version 4) ประจ าปี 2564 รุ่น 1  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 23 มี.ค.64 ผ่านระบบ 
Zoom Meeting  

การบริหารหลักสูตร 

27 มาตา สินด า ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

    ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA Overviews 
(version 4) ประจ าปี 2564 รุ่น 1  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 23 มี.ค.64 ผ่านระบบ 
Zoom Meeting  

การบริหารหลักสูตร 

28 อาจารย์อจิรวดี เหลาอ่อน ประชุมทางวิชาการ: ประชุมเพื่อหารือแนวทาง
พัฒนากรอบการถอดบทเรียน 

คณะนติิศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

10 ต.ค. 2563 
ณณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 

แอร์พอร์ต กทม. 

การจัดการเรยีนการสอน 

    ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 



 32 

ที ่ ชื่อบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

28 อาจารย์อจิรวดี เหลาออ่น (ต่อ) ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

29 ผศ.อานนท์ ศรีบุญโรจน ์ ลาศึกษาต่อ นิติศาสตรดุษฏีบัณฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 15 ส.ค. 2560 
ณ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

รองรับการเปดิหลักสูตร 
ป.โท 
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ตารางท่ี 12 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ที ่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

1 นางสาวดุสดิา แก้วสมบรูณ ์ การฝึกอบรม: การเตรยีมและพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัทักษิณ รุ่นท่ี 3 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

มิ.ย.63 -ก.พ. 64 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 

การบริหาร 

    ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การบริหาร 

2 นางชาโลมา กองสวัสดิ ์ การฝึกอบรม: หลักสูตร "พัฒนานักสร้างสุข 
(นสอ.) ม.ทักษิณ 

ฝ่ายบรหิารกลางฯ  
ม.ทักษิณ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

29- 30 ต.ค. 2563 
ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์

เมด อ.เมืองสงขลา/ 

การเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุข 

    การฝึกอบรม: โครงการบริการวิชาการสูส่ังคม 
ครั้งท่ี 2 เครือข่ายการเรียนรูเ้พื่อเพิ่มศักยภาพ
นักวิจัย หลักสตูร "สถติเพื่อการวิจยั" 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี

วิชัย มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลยัธนบุร ี

27-29 ต.ค. 2563 
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

2 นางชาโลมา กองสวัสดิ์ (ต่อ) การฝึกอบรม: โครงการบริการวิชาการสูส่ังคม 
ครั้งท่ี 3 เครือข่ายการเรียนรูเ้พื่อเพิ่มศักยภาพ
นักวิจัย หลักสตูร "การวิจยัทางสังคมศาสตร์" 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี

วิชัย มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลยัธนบุร ี

10-11 พ.ย. 2563  
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 

    การฝึกอบรม: หลักสูตร "หลักจรยิธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ ส าหรับนักศึกษา/วิจยั" 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 13 ต.ค. - 3 ธ.ค. 2563  
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 

    การฝึกอบรม: การเตรยีมและพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัทักษิณ รุ่นท่ี 2 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

มิ.ย.63 -ก.พ. 64 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 

การบริหาร 

    ฝึกอบรม : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ร่วมกับหน่วยปฏิบตัิการวิจัย
นวัตกรรมการเรียนรูเ้พื่อสังคมไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 ก.พ. 2564 การวิจัย 

    ฝึกอบรม : โครงการ Research Zone ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอด
ผลงานวิจัย ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 

22-25 ก.พ. 2564 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

2 นางชาโลมา กองสวสัดิ์ (ต่อ) ฝึกอบรม: การใช้โปรกแกรม LISREL ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ร่วมกับหน่วยส่วนวิจยั

สารสนเทศและการบริการวิชาการ  
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลยัจฬุาลง

กรราชวิทยาลยั 

18-19 มี.ค. 64 
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

    ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA Overviews (version 
4) ประจ าปี 2564 รุ่น 1  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 23 มี.ค.64 ผ่านระบบ Zoom 
Meeting  

การบริหารหลักสูตร 

3 นางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล ฝึกอบรม : โครงการ Research Zone ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอด
ผลงานวิจัย ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 

22-25 ก.พ. 2564 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: การใช้โปรกแกรม LISREL ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ร่วมกับหน่วยส่วนวิจยั

สารสนเทศและการบริการวิชาการ  
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลยัจฬุาลง

กรราชวิทยาลยั 

18-19 มี.ค. 64 
อบรมออนไลผ่านระบบ ZOOM 

การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

4 นายธานินทร์ เงินถาวร การฝึกอบรม: โครงการบริการวิชาการสูส่ังคม 
ครั้งท่ี 2 เครือข่ายการเรียนรูเ้พื่อเพิ่มศักยภาพ
นักวิจัย หลักสตูร "สถติเพื่อการวิจยั" 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี

วิชัย มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลยัธนบุร ี

27-29 ต.ค. 2563 
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 

    การฝึกอบรม: โครงการบริการวิชาการสูส่ังคม 
ครั้งท่ี 3 เครือข่ายการเรียนรูเ้พื่อเพิ่มศักยภาพ
นักวิจัย หลักสตูร "การวิจยัทางสังคมศาสตร์" 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี

วิชัย มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลยัธนบุร ี

10-11 พ.ย. 2563  
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 

    การฝึกอบรม: หลักสูตร "หลักจรยิธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ ส าหรับนักศึกษา/วิจยั" 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 13 ต.ค. - 3 ธ.ค. 2563  
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 

    การฝึกอบรม: การเตรยีมและพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัทักษิณ รุ่นท่ี 2 

ฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบคุคล 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

มิ.ย.63 -ก.พ. 64 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 

การบริหาร 

    ฝึกอบรม : โครงการ Research Zone ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอด
ผลงานวิจัย ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 

22-25 ก.พ. 2564 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

4 นายธานินทร์ เงินถาวร (ต่อ) ฝึกอบรม: การใช้โปรกแกรม LISREL ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ร่วมกับหน่วยส่วนวิจยั

สารสนเทศและการบริการวิชาการ  
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลยัจฬุาลง

กรราชวิทยาลยั 

18-19 มี.ค. 64 
อบรมออนไลผ่านระบบ ZOOM 

การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

5 นายวีระ ชุมช่วย การฝึกอบรม: หลักสูตร "หลักจรยิธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ ส าหรับนักศึกษา/วิจยั" 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 13 ต.ค. - 3 ธ.ค. 2563  
อบรมออนไลน ์

การวิจัย 

    การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการพัฒนาชุมชนพื้นที่
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒม
อาชีพ 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) 

28 ธ.ค. 2563 
อบรมออนไลน ์

การจัดท าแผน 

    ฝึกอบรม: การใช้โปรกแกรม LISREL ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ร่วมกับหน่วยส่วนวิจยั

สารสนเทศและการบริการวิชาการ  
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลยัจฬุาลง

กรราชวิทยาลยั 

18-19 มี.ค. 64 
อบรมออนไลผ่านระบบ ZOOM 

การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

6 นางเมวดี ขวัญศร ี ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

7 นายณัฐวุฒิ คงไข ่ ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

    ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA Overviews (version 
4) ประจ าปี 2564 รุ่น 1  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 23 มี.ค.64 ผ่านระบบ Zoom 
Meeting  

การบริหารหลักสูตร 

8 นายอนุชา ขุนแก้ว ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทกัษิณ     

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ     



 39 

ที ่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

9 นางสาวอทิตา มู่สา ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

    ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

10 นางสาวกาญจนรัตน ์วรพงศ ์ ฝกึอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

11 นางสาวชนิกา  ชุมทอง ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

    ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA Overviews (version 
4) ประจ าปี 2564 รุ่น 1  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 23 มี.ค.64 ผ่านระบบ Zoom 
Meeting  

การบริหารหลักสูตร 

12 นายพิธาน  ดลหมาน ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

    ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA Overviews (version 
4) ประจ าปี 2564 รุ่น 1  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 23 มี.ค.64 ผ่านระบบ Zoom 
Meeting  

การบริหารหลักสูตร 

13 นางจิราวรรณ คงเรือง การฝึกอบรม: หลักสูตร "พัฒนานักสร้างสุข 
(นสอ.) ม.ทักษิณ 

ฝ่ายบรหิารกลางฯ  
ม.ทักษิณ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

มิ.ย.63 -ก.พ. 64 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 

การเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุข 
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ที ่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานที่จัด วันเดือนปี/สถานที ่ การใช้ประโยชน ์

13 นางจิราวรรณ คงเรือง (ต่อ) ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

14 นายกรีฑา รักเล่ง ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

    ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA Overviews (version 
4) ประจ าปี 2564 รุ่น 1  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 23 มี.ค.64 ผ่านระบบ Zoom 
Meeting  

การบริหารหลักสูตร 

15 นางสาวสุดารัตน์  ด าฝ่าย ฝึกอบรม: โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสร้าง
งานวิจัยรับใช้สังค เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจยั
แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของ
รัฐบาลและสังคม 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 17 มี.ค. 64 การวิจัย 

    ฝึกอบรม: โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 

คณะนติิศาสตร์ ม.ทักษิณ 19 มี.ค. 64 การปฏิบัติงาน 

    ฝึกอบรม: เกณฑ์ AUN QA Overviews (version 
4) ประจ าปี 2564 รุ่น 1  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 23 มี.ค.64 ผ่านระบบ Zoom 
Meeting  

การบริหารหลักสูตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


