
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
(รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนดแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ.
2563–2567 และได้นำระบบ OKRs (Objectives and Key Results) มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดเป้าหมาย  
ตัววัดผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Results) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งส่วนงาน หน่วยงานทุกระดับต้อง
กำหนดเป้าหมาย (Objective) ที่สนับสนุน เชื่อมโยง และสอดคล้องกัน สามารถวัดผลในเชิงคุณภาพและแปลง
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้นำเกณฑ์การกำหนดกลุ ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม (Technology and Innovation) มาเป็นกรอบเพื่อใช้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567” แล้วนั้น  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง
กับเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ โดยได้สามารถสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ 5 ปี ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563–2567  รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ดังนี้ 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

หน่วยงานที่จดั  สำนักคอมพิวเตอร์ 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ช่วงเวลาและวันที่
จัดอบรม 

ผลการดำเนินงาน จำนวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการอบรมการใช้งานระบบ
และการสร้างแบบทดสอบ TSU 
MOOC 

1. เพื่อแนะนำการใช้งาน
ระบบ TSU MOOC ให้แก่
อาจารย์และผู้ประสานงาน
ดูแลรายวิชา  
2. เพื่อแนะนำการสร้าง
แบบทดสอบในระบบ TSU 
MOOC ให้แก่อาจารย์และผู้
ประสานงานดูแลรายวิชา  
3. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
สามารถใช้ระบบ TSU 
MOOC มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้  

08.30 – 16.30 
น. 
(24 พ.ย. 64) 

ผู้เข้าอบรมมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
90.40 

40 60 - 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการใช้งาน Canva 
และ MS 365 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถใช้งานโปรแกรม 
Canva ในการออกแบบ
แผนภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

08.00 – 17.00 
น. 
(13 ธ.ค. 64) 

ผู้เข้าอบรมมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 

25 19 - 



 
 

 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ช่วงเวลาและวันที่
จัดอบรม 

ผลการดำเนินงาน จำนวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถใช้งานโปรแกรม MS 
365  ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้สามารถนำความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
94.60 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้งานระบบ TSU MOOC 
(คณะวิทยาศาสตร์) 

1. เพ่ือแนะนำการใช้งาน
ระบบ TSU MOOC ให้แก่
อาจารย์และผู้ประสานงาน
ดูแลรายวิชา  
2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
สามารถใช้ระบบ TSU 
MOOC มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้ 
 
 

13.00 – 17.00 
น. 
(15 ธ.ค.64) 

ผู้เข้าอบรมมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
92.40 

30 35 - 



 
 

 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ช่วงเวลาและวันที่
จัดอบรม 

ผลการดำเนินงาน จำนวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

งบประมาณ 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการใช้งาน Canva 
และ MS365 (บุคลากรฝ่าย
บริหารวิทยาเขตพัทลุง) 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถใช้งานโปรแกรม 
Canva ในการออกแบบ
แผนภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถใช้งานโปรแกรม MS 
365  ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้สามารถนำความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

08.30 - 16.00 
น. (25 – 26 ม.ค. 
65) 

ผู้เข้าอบรมมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
90.20 

25 25 - 

5 โครงการอบรมบุคลากรให้รู้
ดิจิทัล เตรียมความพร้อมก่อน
สอบ ICT TEST สำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เพ่ืออบรมให้ความรู้เตรียม
ความพร้อมในการสอบ ICT 
TEST ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

13.00 – 16.00 
น. 
(23 ก.พ. 65) 

มีบุคลากรเข้าร่วม
อบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ Webex 
Meeting จำนวน  

100 48 - 

 

 



 
 

 

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
หน่วยงานที่จัด ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ลำดับ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การปรับปรุงระบบงาน
และกระบวนการทำงาน
เพ่ือความเป็นเลิศ 
(Operation Excellence) 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวการกำหนด
ระบบง าน  ก ร ะบวนกา ร
ทำงานหลัก และกระบวนการ
สนับสนุนที่สำคัญ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
ประเมินประสิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ 
 

ระดับส่วนงานวิชาการ 
ครั้งที่ 1 - 9 พ.ย.64 
ครั้งที่ 2 - 23 พ.ย.64 
ครั้งที่ 3 - 2 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 4 - 13 ม.ค.65 
ระดับมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1 - 25 พ.ย.64 
ครั้งที่ 2 - 3 ธ.ค.64 
ครั้งที่ 3 - 21 ธ.ค.64 

ครั้งที่ 4 - 14 ม.ค.65 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการจัด
โครงการ ดังนี้ 
- ระดับส่วนงานวิชาการ 
เฉลี่ย 4.43 คะแนน 
- ระดับมหาวิทยาลัย เฉลี่ย 
4.34 คะแนน 
 

- ระดับส่วนงาน
วิชาการ 
จำนวน 70 คน 
- ระดับ
มหาวิทยาลัย 
จำนวน 80 คน 

- ระดับส่วนงาน
วิชาการ จำนวน 
65 คน 
- ระดับ
มหาวิทยาลัย 
จำนวน 82 คน 

114,467.
86 บาท  

 

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง ”การ
วิเคราะห์ Feedback 
Report  และการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กร 
(Improvement Plan)” 
 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางและ
วิธีการวิเคราะห์ Feedback 
Report และ OFI ของ
คณะกรรมการประเมิน 

19 พ.ย.64 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พ ึ ง พ อ ใ จ ต ่ อ ก า ร จั ด
โครงการ เฉล ี ่ ย  4 .42 
คะแนน 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 120 

คน 

จำนวนผู้เข้าร่วม 
116 คน 

8,400 บาท 



 
 

 

ลำดับ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กร 
(Improvement Plan) 

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA 
Implementation and 
Gap Analysis Version 
4.0 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ AUN QA 
Version 4.0  
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถวิเคราะห์ Gap 
Analysis AUN QA Version 
4.0 

23-24 ก.พ. 65 ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดโครงการ คะแนน
เฉลี่ย 4.30 โดยความรู้
ความเข้าใจ AUN-QA 
Implementation and 
Gap Analysis Version 
4.0 ก่อนการอบรม คะแนน
เฉลี่ย 3.39 เพิ่มเป็น 4.20 
หลังการอบรม 

จำนวน 100 
คน 

จำนวน 87 คน 30,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

หน่วยงานที่จัด ฝ่ายวิชาการ 

ลำดับที่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่

ได้รับการพัฒนา 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โ ค ร ง ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง

สมรรถนะอาจารย์ด้านการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาหลักสูตร 
ด้านนวัตกรรมสังคมและ
การเป็นผู้ประกอบการ  
เรื่อง  Skill Mapping : 
การพัฒนาหลักสูตรที่
ตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาด 
 

1. เพื่อให้บุคลากรสาย
วิชาการสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของ
ตลาดและตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของตลาด 
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัย
มีหลักสูตรเป็นที่
ต้องการของตลาด 
 
 

วันพุธ ที่ 19 
มกราคม  
2565 เวลา 
12.30 – 
16.00 น. 

1 .  บ ุ ค ล า ก ร ส า ย
ว ิชาการสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรที ่ตอบ
โจทย ์ความต ้องการ    
ข อ ง ต ล า ด แ ล ะต าม
น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
2. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนา
หลักสูตรตามความ
ต้องการของตลาด 
3. มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรเป็นที่ต้องการ
ของตลาด 

60 78 9,731 

 

 
 
 



 
 

 

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

หน่วยงานที่จัด ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
งบประมาณ 

 
1 
 

ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณาจารย์   

เพื่อพัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณาจารยส์ำหรับ
การใช้งานในกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใน
รูปแบบออนไลน ์
  

พ.ศ.2561-
พ.ศ.2565 

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ   
คิดเป็นร้อยละ  99 
 

- - 1,000 

2. โครงการพัฒนาทักษะการ
สร้างความคดิสร้างสรรค/์
นวัตกรรมในการทำงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน  

๑. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ใน
การพัฒนากรอบความคิด
ที่ดี กระตุ้นให้เกิดความคิด
เชิงบวก และ สร้างกรอบ
ความคิดแบบเติบโต 

๒. ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และ
ความเข้าใจว่า “จุดเริ่มต้น
ของความคิดนอกกรอบ
อย่างสร้างสรรค์นั้นต้อง
เริ่มต้นที่การมีความคิด 
เชิงบวก”  

๓. ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และ
ความเข้าใจในเรื่อง 
“เทคนิคการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์” 

มกราคม 
๒๕๖๕-
เมษายน 
๒๕๖๕ 

จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้
กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและฝึก
ปฏ ิบ ัต ิ ใน ๓ หล ักส ูตร โดย
วิทยากรทรงคุณวุฒิซึ ่งเป็นผู ้มี
ความรู้ความสามารถ ตามวันที่
กำหนด ดังนี้  
๑) ๓๑ มี.ค.๖๕ หลักสูตร 

“Boost up Positive 
Mindset for Success” 

๒) ๑ เม.ย.๖๕ หลักสูตร 
“Design Thinking for 
Business Innovation” 

๓) ๑๙ เม.ย.๖๕ หลักสูตร 
“Project Management” 

 
 

หัวหน้าฝ่าย/
สำนักงาน/งาน/
กลุ่มภารกิจ/
บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมาย จำนวน 
๑๐๐ คน 

จำนวน ๑๐3 คน 
 

๓๒,๐๐๐ บาท 



 
 

 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
งบประมาณ 

๔. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝน
เทคนิคแนวคิดเชิง
นวัตกรรม และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้งานได้ 

๕. ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ
และบริหารโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 


